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BÎRÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,25 

R E Î S — Birinci ReisveMli Sabri Beyefendi 

KÂTÎPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi -açıyorum. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

1..— ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde küşadedilerek zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide aid-
oldukları encümenlere havale edildi. Mülâzimi-
evvcl Hüseyin Rahmi Efendinin İstiklâl Madai-
yasiyle taltifi hakkında İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi kıraat ve kabul olundu. On 

bir zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifine dair 
tezkere kıraat ve münakaşa edilerek muhtacı 
izah lıususat vekili aidinden sorulmak ve ondan 
sonra muameleye konmak üzere tehir ve bu mü-
nasebotle Çorum Mebusu İsmet Bey taraf mdan 
verilen takrir okunarak icabı teemmül edilmek. 
üzere Müdafaai Milliye Encümenine tevdi edil
di. Müterakim ve müdevver evrak hakkında Ka-
vanini Maliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları aynen ve Nafıa Encümeni mazbatası tadilen 
kabul edildi. İmar Vekâleti teşkili hakkında 
Tunalı Hilmi Bejdu teklifinin sayam müzakere 
olmadığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
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okundu ve yapılan münakaşa ve verilen takrir-, 
lor neticesinde teklifin şayanı müzakere olduğu 
kabul olunarak aidolduğu encümene havalesi 
takarrür etti. Yine Tunalı Hilmi Beyin artar 
vergi ve Dahiliye Vekâletinin ilgası hakkındaki 
tekliflerinin şayanı müzakere olmadığına dair 
Lâyiha Encümeni mazbataları kiraat ve teklifler 
Hilmi Bey tarafından istirdadedildi. Hilmi Be
yin Türkçenin Arap ve Acem kavaidinden tec
ildi hakkındaki teklifi kanunîsinin şayanı mü
zakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni maz
batası kıraat ve badelmünakaşa kabul olundu. 

Temenni takrirleri hakkında Nizamııamei 
Dahilîye bir madde ilâvesine dair Kütahya Me
busu Receb Beyin teklifi kanunîsinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası Nizamnamei Dahilî Encümenine tevdi ve 
Yunan işgalinden kurtulan Çal ve Buldan ka
zaları aşar bakayasının teciline ve Denizlinin 
Honaz nahiyesinde bir posta ve telgraf merkezi 
küşadına, Garbi - Karaağaç şosesi için tahsisat 
itası lüzumuna dair Denizli Mebusu Yusuf Bey 
ve refikinin, memurin ve mütekaidin çoeukları-r 
nııı mektep ücretlerine dair İstanbul Mebusu 
Abdürrahman Şeref Bey ve rüfekasının temen
ni takrirleri Heyeti Vekile Riyasetine havale 
olundu. 

Bundan sonra Şer'iye Vekili intihabı icra ve 
tahlifi icra edilmemiş âza tahlif edilerek tenef
füs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Ali Fuad Paşa Hazretlerinin Riyasetlerinde 
büinikat İzmir'in yevmi istihlâsı olan 9 Eylülde 
İzmirlilerin Meclis Azayı kiramını aralarında 
görmek arzu ettiklerine dair olan telgrafları 
okundu. Keyfiyet müzakere olunarak netıcei 
müzakerede dördü Divandan altısı Heyeti Umu-
miyeden olmak üzere on azadan mürekkep heye
tin izamı kabul ve Heyeti Umumiyeden gidecek
ler bakur'a tefrik olundu. Divandan gönderi
lecek âzanm da Divanca intihabı takarrür etti. 

Kambiyo hakkındaki kanun lâyihası Adliye 
Encümenine tevdi ve' posta hakkındaki lâyihai 
kanuniyeriin müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edildi.. Kanunun kıraatine lüzum görülnıiyerek 
heyeti umumiyesi hakkında müzakereye başla
nıldı. MuvaZeııei Maliye ve Adliye encümenle
rine taallûk eden fasılların encümenlerce şimdi
den alınarak tetkik edilmesi tensip ve kanunun 
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heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin kifa
yeti kabul edilerek maddelere geçildi. Birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü maddeler aynen kabul 
ve beşinci madde verilen tadilnamelerle birlik
te encümene havale olundu. Kanunun altıncı 
maddesi aynen kabul edildi. Vakit müsaidolma-
dığından mabadının müzakeresine gelecek içti-
mada devam olunacağı ve Şer'iye 'Vekâletine 
177 reyle Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efen
di Hazretlerinin intihabedilhıiş olduğu Makamı 
Riyasetten bittebliğ Pazartesi günü içtima edil
mek üzere celse tatil olundu. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Sabri Zonguldak 

Ragıb 

2. — SUAL TAKRİRLERİ 

1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Aydın De
miryolu üzerinde ve Hamidiye istasyonu civa
rında vttkmtı- gelen şimendifer hâdisesinde' seki
den vefat eden askerler için tazminat ve kum
panyaya mürettep ceza hakkındaki $ual takriri 
îcra Vekilleri Heyeti Riyasetine (6/6) 

2. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
Garbı - Anadolu şimendiferlerine dair İtalya, 
İngiltere, Fransa arasındaki itilâf hakkında Ha
riciye Vekâletinden sual takriri Vekâleti Müşa-
rünileyhaya tevdi edilmiştir. (6/5) 

REİS — Efendim. Zaptı sabık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Zaptı 
sabık hulâsasını aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiş
tir efendim. 

3. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Efendim evrakı varideyi Heyeti 
Muıhterenııenize arz edeceğini. 

Lâyihalar 

1. — Darüleytamlar Müdiriyeti Umumiyesi 
için Şubat gayesine kadar yedi aylık tahsisat ita
sına dair lâyihai kanuniye (1/91), (Muvazenei 
Maliye Encümenine) 

Teklifler 

2. —İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Be
yin, Ankara'da bir Şehremaneti teşkili hakkında 
kanun teklifi (Dahiliye Encümenine) (2/109) 
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TİK]S — Bâzı takrirler 'var. 

Takrirler 

i. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle rüfekasının, 
Menderes nehrinden Denizli, Aydın, Bozdoğan,-
Söke ovalarını- irva ve iska etmek üzere İstanbul 
Hükümetim'e keşfiyal icra ve harita projesi tan
zim edildiğini ve mezkûr dosyanın İstanbul Na
fıa Nezareti evrakı arasında mevcudolacağına. na
zaran bilcelp teşebbüsah mezkûr enin müceddeden 
ihyası hakkında takriri (4/12) 

REİS — Aidiyeti cihctiyle Heyeti Vekile Ri
yasetine tevdi, ediyoruz. 

2. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin, Eskişe
hir livasının tohumluk ihtiyacı hakkında temenni 
takriri (4/13) 

REİS — Esasen Eskişehir ahalisi bu husus 
hakkıııda Makamı Riya K'te do nıii;':::-aat etmişler
dir. Bu takrirde onunla, birlikte İcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetine tebliğ edilecektir. 

3. — Kayseri Mebusu Dr. Hâlid Mazhar Bey
le rüfekasının Sivas Kongresine iştirak eden ze
vata İstiklâl Madalyası ve birer silâh itasına dair 
takriri (4/10) 

REİS — Efendim kongreye iştirak edenler 
arasında mebus olmıyanlar da bulunması itiba
riyle İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine tevdi kı
lındı. 

4. — Kayseri Mebusu Hâlid Mazhar Beyin, 
bâzı tedabiri sıhhiye hakkında Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletinden bir temenni takriri 
(4-11) ' 

REİS — Sıhhiye Vekâletine gönderiyoruz. 

Tezkereler 

7. — Petrol, neft ve tabiî havagazı nıembaları 
hakkında İktisat Encümeninde bulunan lâyihai 
kanuniyenin iadesine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinden mevrut tezkere 

REİS — Okuyoruz, efendim. 
T. B. M. Meclisi Riyaseti üelilesine 

Petrol, neft. ve tabiî havagazı membaları hak
kında tanzim ve îcra Vekilleri Heyetinin 3 . 12 . 
1338 tarihli içtimamda Meclisi Âliye? arzı takar
rür edip 4 , 12 . 1338 tarih ve fi/2132 numaralı 

tezkere ile takdim kılınan ve .iktisat Encümenin
ce müzakere edilip henüz Heyeti Umumiyeye arz 
edilmediği, anlaşılan lâyihai kanuniyenin bu kere 
bittanzim icra Vekilleri .Heyetine sevk edilen 
Maadin Nizamnamei l.Tmitmişi ahkâmiyle icabı 
zail olduğundan iadesi İktisat Vekâletinin 
26 . 8 . 1339 tarih ve Maadin Müdüriyeti Umu-
m iyesinin 15198 numaralı tezkeresinde bildiril
mekle ifayı muktazasma müsaade! devletlerini is
tirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

REİS — Söz ist iyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) O .halde iadesini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın, ladesi kabul edilmiştir efendimi. 

2. — Seferberlik Zammı Maaş Kanununun 
ikinci maddesinin tef şirine ait İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi (3/45) 

REİS — Lâyihai kanuniye zaten encümende 
•bulunuyor. Binaenaleyh bunu da Kavanini Ma
liye Encümenine havale ediyoruz efendim. 

Mazbatalar 
REİS — Efendim! Malûmu ihsanınız geçen 

Meclisten rnüdevver evrak berayı tetkik encümen
lere havale edilmiştir. Şimdi Kanunu Esasi, Ma
arif, Lâyiha, Muvazenei Maliye ve İstida encü
menlerinden bu husustaki tetkikatlarını muta-
zammın mazbatalar gelmiştir. Bundan evvel bir 
şey arz edeceğim. Malûmu ihsanınız, mazbata 
iki kısmı cami bulunuyor. Birisi tetkika şayan 
olanlar, diğeri tetkika gayrişayan bulunanlar. 
Tetkika şayan olanlar esasen tekrar encümene gi
decekler, tetkika gayrişayan olanlar da Heyeti 
Alinize gelecektir. Eğer imüzakerenin kısa olma
sını tensip buyurursanız müzakeresi,münasip gö
rülenleri hiç okumıyalım, havale edelim. Reddi 
münasip görülenlerden Heyeti Alinizce tensibolu-
nacaklar bulunursa onu da havale ederiz. (Muva
fık sesleri) 

1. — Sabık Meclisten rnüdevver evrakın• lü-1 

zumlu ve lüzumsuzları hakkında. Kanunu Esasi 
Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Riyaseti Celilenin 18 Ağustos 1339 tarihli ve 

21/100 numaralı tezkeresi mucibince geçen dev
reden rnüdevver yedi kıta teklifi kanuni encüme
ni âcizanemin 28 Ağustos Salı günkü celsesinde 
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müzakere edildi. Bunlardan 2/412 numaralı Bo
zuk Mebusu Sırrı Beyin bâzı Vekâletlere ait umur i 
ve muamelâtı Devlet, Mecliste bulunan ve mua
melâtı mezkûre ile iştigal eden encümenler rüe-

J i 

sası ve müdirana mütaallik hususatm işbu encü- • 
menlerin heyeti umumiyesi tarafından ifa oluna- j 
cağına dair teklifi kanunisinin Vazife ve Mesu- ! 
liyeti Vükelâ Kanuniyle bittevhit o suretle encü- j 
men ruznamesine ithaline ve 2/389 numaralı îz- \ 
mit Mebusu sabıkı Sırrı Beyin Matbuat ve îstih- | 
barat Müdüriyetinin bir vekâlet şeklinde idaresi- j 
ne dair teklifi kanunisinin 2/183 numaralı Kır- j 
şehir Mebusu Yahya Galib Bey tarafından muta 
mebusanm kontratoculukla âdemîiştigalleri hak
kındaki teklifin ve 2/50 numaralı Meclise iltihak 
etmiyen âza hakkında Burdur Mebusu sabıkı İs
mail SuMıi Beyin teklifi kanunisinin ve 2/37 nu
maralı Sivas Mebusu sabıkı Mustafa Taki Efen
dinin vermiş olduğu intihabı mebusana dair tek
lifi kanunisinin ve 2/26 numaralı Makamı Sal
tanat ve Hilâfetin hukukuna dair Karahisarı Şar
ki Mebusu sabıkı Mustafa Beyin teklifi ka
nunisinin ve 2/428" numaralı Bitlis Mebusu sa
bıkı Yusuf Ziya Bey ve • rüfekası tarafından 
Meclisin içtimaatma ve âzanm ta'hsisatına ve sai-
reye dair verilen teklifi kanuninin ve 2/615 nu
maralı Inti'habı Mebusan Kanununa bâzı mevad-
dı-n ilâvesine dair Saru'han Mebusu sabıkı ve Ce
belibereket Mebusu Lâhikkı Avni Bçyin teklifi 
kanunisinin ve 3/4 ve 4/89 numaralı Kütahya 
Mebusu sabıkı Cemil Bey tarafından kendi maa
şı hakkında ita kılman takririnin ve 2/610 numa
ralı Bolu Mebusu sabıkı Zonguldak Mebusu lâhik
kı Hilmi Bey tarafından verilen ağalık hakkın
daki teklifi kanuninin ve 4/223, 322, 321, 310, 
168 numaralı Meclis celseleri hakkında Kütahya 
Mebusu sabıkı Oemil Bey ve rüfekâsmm teklifi 
kanunisinin müzakerelerine lüzum olmadığına ve 
2/173 numaralı B'olu Mebusu sabıkı merhum 
Yusuf îzzet Paşa tarafından Heyeti Vekilenin 
Vazife ve Salâhiyetine dair verilen teklifi ka
nuninin ve 4/46 numaralı Saruhan Mebusu sabı
kı Refik Şevket Beyin idareye taallûk eden hu-
susatm ne şekilde kesbi katiyet edeceğine dair 
olan takririnin ve 2/662 numaralı Van Mebusu 
sabıkı Haydar Beyin İntihabı Me'busan Kanunun
da vukubulacak tadilât hakkındaki teklifinin ve 
4/246 numaralı Kanunu Esasinin kırk sekizinci 
ve yetmiş dokuzuncu maddelerinin tefsirine da
ir olan sabık Kanunu Esasi Encümeni mazbatası -
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nın ve 2/173 numaralı îcra Vekillerinin sureti 
intihabına dair olan kanun lâyihasının Vazife ve 
Mesuliyeti Vükelâ hakkındaki teklifi kanuni ile 
birleştirilerek o suretle encümen ruznamesine it
haline ve 2/422 numaralı Gelibolu Mebusu Ce
lâl Nuri Beyin Nizamnamei Da'hilî hakkındaki 
teklifinin teşekkül eden Nizamnamei Da'hilî En
cümenine itasına müttefikan karar verilmiş oldu
ğu arz olunur efendim. 
Kanunu Esasi Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Menteşe Mebusu Gelibolu Mebusu 
Yunus Nâdi Celâl Nuri 

Kâtip 
Dersim Mebusu . • 
Feridun Fikri ~ 

TUN ALI H'ÎIMİ B. (Zonguldak) — Efen-
i dini! Huzurunuza gelmek üzere iken arkadaşlar

dan işittiğim bir fısıltıyı arz edeyim. «Vazgeç 
canım/böyle şey olur mu?» 

Arkadaşlar! Her defada tekrar etmekten ar
tık kendim de usandım. Maatteessüf bendeniz bu 
kürsüden yine söyliyeceğim ki; efendiler; ender 
olarak veyahut sık olarak arz ettiğim tekliflerin 
mevzuları hiçbir zaman yeni değildir. Bu Ağa
lık ve saire gibi unvan bahsi belki bundan yir
mi sene evvel yazılmış bir eserimde bile buluna
caktır. (Gürültüler) Ne olmuş'? Ben bir takrir 
vermişim, bir teklifi kanunide bulunmuşum. 
Okunan şu listeye nazaran falan encümen de lü
zumu olmadığından bahsile Meclisi Âlinize sevk 
ediyor. Bugün burada müdafaatta bulunacağım. 

H a k k ı m mıdır, değil midir? 

Arkadaşlar! Kanunun derecei lüzumunu 
evvelemirde yalnız şu noktadan huzurunuzda arz 
ederim ki Gazi Paşa Hazretleri... (Ayak patır
tıları) Korkmayınız arkadaşlar! Üzerinizde bey
lik de paşalık da kalır. Gazi Paşa Hazretleri Kâ-
nunsâni tarihinde gazetecileri toplayıp kendile
rine Halk Fırkasının esaslarına umdelerine da
ir malûmat veriyorlar. Ben de ertesi sabah bu 
kanunu tanzim ediyorum. Arkadaşlar! Hattâ 
Gazi Paşa Hazretlerine onun bir suretini arz et
tim. O eserime ahali hâkimliği unvanını vererek, 
bundan yirmi, yirmi beş sene evvel neşrettim ve 
bunun bir sureti olan risaleciği de takdim edi
yorum ve diyorum ki : Mademki halkçılığa cid
dî b"-r surette başlanmıştır, o halde ilk adım bu 
olacaktır. Evet efendiler! Hâkimiyeti Millîyeyi 
ilk < vvel ilân eden sizler neden o hâkimiyet esa-
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satmdan olan müsavatı gözetiyorsunuz da sonra 
nedçTi bu memlekette muhtelif unvanları kabul 
ediyorsunuz? Bunun neden sırası değildir? (Mü
zakere kâfi sadaları) Neden bu Hilmi bazan ağa, 
bazaıı efendi, bazan bey oluyor? Soruyorum siz
lere efendiler!. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Neden ağa olu
yor?. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Efendiler 
geçen gün burada bir misal zikretmiştim. Birini 
tezlil için efendi diyordunuz. Fakat diğerlerinin 
kaderini ilâ için meselâ birtakım şehzadelere 
efendi diyordunuz. (Gürültüler) Hangisi büyük- • 
tür? Sorarım? (Ayak patırtıları) 

RUŞEN EŞREF B. (Afyon Karahisar) — 
Efendim! müzakeratımızın kıymeti, vaktin kıy-
metiyle mütenasibolmalıdır. Niçin bu kadar va
kit geçiriyoruz. 

TUNÂLI HÎLMl B. (Devamla) — Arkadaş
lar! Müsaade ederseniz ben kanunumu istirdad-
ederim. Çünkü reddedeceksiniz. Çünkü ağalık
tan korkuyorsunuz. Halbuki o büyüktür. (Gü
rültüler), (Reye sesleri) 

REÎS — Efendim! Hilmi Bey esasen takrir-
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leriui geri alıyorlar. Onun için mesele kalmadı. 
Yalnız eneümtenin mazbatasını reye koyuyorum. 
Encümenin mazbatasın] kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Sabık Meclisten müdevver evrakın lü
zumlu ve lüzumsuzları hakkında MaaHf Encü
meni mazbatası 

REÎS — Efendim! Maarif 
mazbatası vardır. Okunacak : 

Encümeninin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 
18.8.1339 tarih ve 21/93 numaralı tezke-

rei eelileleri cevabıdır : , 
Sabık Meclisten müdevver olup encümeni

mize tevdi olunan on kıta evraktan sekizi mer
but cetvelde gösterilen esbap dolayısiyle şaya
nı müzakere görülmemiş A e ikisi muhtacı tet
kik ve. müzakere görülmüş olduğundan mukta-
zası ifa edilmek üzere evrakı varide takdim kı
lınmıştır efendim. 

Maarif Encümeni Reisi . 
istanbul Mebusu 

Abdürrahman Şeref 

Geçen Meclisin «Maarif» Encümeninde olup da encümence şayanı müzakere görülenler 

Kavanin 
Sıra Kalemi 
No. kayıt No. Hulâsası Muamelesi 

8 

2/545 

2/155 

Maarifi umumiyenin tenyik ve tanzimi hak
kında Kozan Mebusu Mustafa Beyin teklifi 

Mekâtibi âliye ve tâliyeden mezun olanların 
iki sene müddetle köy muallimliklerinde mec
buren istihdam edilmelerine dair 

Geçen Meclisin «Maarif» Encümeninde olup da şayanı 
1 2/539 Eytam mektepleri muallimin ve muallimatı 

tarafından verilecek aidat/ tekaüdiyenin' ka
bulüne dair teklifi kanuni 

2/270 Medarisi ilmiyenin ıslahı hakkında Siird 
Mebusu Salih Efendinin teklifi kanunisi 

ihtiva ettiği esas fikirlerin ehem
miyetine binaen şayanı müzakere 
görülmüştür. 
Esas itibariyle şayanı müzakere 
görülmüştür. 

müzakere görülmiyen evrak 
Cemaat mektepleri mekâtibi hu-
susiyeden mâdut ve mevcut tali
matname ahkâmına tâbi olup ay
rıca muameleye lüzum olmadığın
dan şayanı müzakere görülme
miştir. 
Mesele esaslı olduğundan mem
leketin maarifi umumiyesine ait 
kanunlar ve teşkilât nıevzuu-
bahsolduğu vakit bu husus halle
dileceğinden şayanı müzakere gö
rülmemiştir. 
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Hulâsası Muamelesi 

2/540 

10 

1/141 

4/135 

4/183 

2/438 

1/205 

Şark milletlerine mahsus lisaniyat mekte
bi küşadı hakkında Erzurum Mebusu Nus-
rat Efendinin teklifi kanunisi 

Mekâtibi idadiye heyeti idare ve talimiye-
sinin azil ve nasbi hakkjnda İcra Vekilleri 
Heyeti Kiyasetinin tezkeresi 
Darülmualliminlerin medarisi ilmiye ile tevhi-
1 di hakkında Konya Mebusu Ömer Vehbi Efen
dinin teklifi 

' Evlâdı şühedanın terfih ve terbiyesi hakkın
daki teklifi kanuninin müstaceliyetle müzake
resine dair " 

Ankara'da Hukuk Mektebi küşadı hakkında 
Kastamonu .Mebusu Abdül kadir Kemali Be
yin teklifi kanunisi 

Silâh altına davet edilen muallimler hak
kında 

Memleketin maarifi umumisine 
ait kanunlar ve teşkilât mevzuıı-
bahsoiduğu sırada Maarif Vekâ
letince lisanların tedrisi meselesi 
teemmül edileceğinden ' şayanı 
müzakere değildir. 
Bu mesele evvelce Vekâlet tara
fından halledilmiş olduğundan sa
vanı müzakere değildir. 
Maarifi umumiye teşkilâtı ilerde 
mevzuubahsolacaktır. Şayanı mü
zakere görül ıneıniştir. 
Evlâdı şühedanın tereihan mekâ
tibi leyi iyeye meccani olarak ka
bulü takarrür etmiş olduğundan 
müzakeresine lüzum kalmamıştır. 
Darülfünun teşkilâtı bilâhara da
ha esaslı bir surette müzakere 
edileceğinden şayanı müzakere 
görülmemiştir. 
Seferberlik hitam bulmuş oldu
ğundan mesele halledilmiştir. Şa
yanı müzakere değildir. 

REİS — Efendim! Maarif Encümeninin maz
batası hakkında söz istiyen var mı? (Hayır se
daları) 

Maarif Encümeninin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Sabîk Meclisten müdevver evrakın lü
zumlu ve lüzumsuzları kakkmda Lâyiha Encüme
ni mazbatası 

REİS .— Efendim! Lâyiha Encümeninin maz
batası vardır. Okunacaktır. 

. Riyaseti Celileye 
Sabık Meclisten müdevver evrakın bittetkik 

lüzumlu ve lüzumsuz kısımlarını havi tanzim 
kılınacak mazbatanın Heyeti Umumiyenin tas
vibine arzına ve saireye dair Riyaseti Celilele-
rinin 18 . 8 .1339 tarih ve 2/85 numaralı tezke
resi üzerine eneümeniıriizce icra kılınan tetki-
kat neticesinde evrakı mezkûreden lüzumlu olan
larla olmıyanlar ' bittefrik olbapta tanzim kılı

nan iki cetvel merbut an arz ve takdim kılınır 
efendim. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Emin Ahmed Saki 
Kâtip 
Necib 

Müzakeresi lüzumlu olanlar 
702 Nafıa Vekâletiyle Oester.arasında akde

dilen mukaveleye dair 
626 Mekâtibi tâliyeye" evlâdı şüheda.ile 

mahallî Hükümetçe fakrü zarureti tahıa'kkuk 
eden talebe ve tâlibatm meccanen kabulü hak-

' kında 
186 Manı kararlarının Meclisi Âlice 'badet-

tasdik infazı lüzumuna dair 
596 Şûrayı Devlet teşkili ha!kkında 
700 Istii'dadolunan mahallerdeki vergilerin 

affı hakkında 
587 - 588 1 Teşrinisaninin îdi millî addi-

ne dair 
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695 Maden ocakları ihracatı hakkında 
696 Petrol imtiyaz/larınin sureti itası 'hak

kında 
711 Çarşamba kasabasında câri Kör* Irmak 

bataklığının teybiısi 
'660 Müfettişlerin ikamet yevmiyeleri hak

kında 

Müzakeresine lüzum olmıyanlar 

3.9.1339 C : 1 
655 İnönü Muharebesinde şehit düşen Fır

ka Kuman'danı Nâzmı Bey validesine maaş 'tah
sisi hakkında 

71 Van'da bir medrese küşadı hakkında 
637 Bahriye Vekâleti teşkili hakkında 
686 Belediye rüesasmm ticaret ve aşar il

tizamından memnuiyetlerine dair. 

. Esbabı mucibe 

292 Belediye Mecalisinin sureti intihabı hak
kındaki Kanunun on dokuzuncu madde
sinin tefsirine dair 

712/ Kütahya Mebusu Haydar Beye hidematı 
713 vataniye tertibiniden maaş tahsisi hak

kında 
697 iMaadin ve fabrikalarda Türk mühendisi is

tihdamı hakkında 
. 794 Devlet hizmetinde müstahdem her türlü 

şaibeden âri olup yirmi seneyi ikmal eden
lere verilmek üzere vukuibulan müracaat-
leri üzerine Gümüş Şeref madalyası tesisi 
hakkında 

670 Karadeniz sahiline ithal ledilecıek mısır ve 
mısır unlarından alınmakta olan Gümrük 
Resminin tarifedeki resmî aslîye tenzili 
hakkında 

247 Nisabı Müzakere Kanunu 

692 Mücahedei (millîye esnasında düşman tah
ribatından ve bundan mütevellit taaddiyat
tan müteessir olan ahalinin zararlarının Hü
kümetçe telâfi edilmesine dair 

701 Nafııa Vekâletinin Müdüriyeti Umumiyeye 
kalbi hakkında 

518/ İktisat Vekâletinin müdüriyete tahvili hak-
519 kında 
636 Mecidiye aksamının tedavülü hakkımda 

622 Bitlis ve civarı ahalisinin Temettü vergi
lerinin affı hakkında 

631 Kenldi arzu ve ihtiyariyle memaliki ecne-
biyeye giden hıristiyanların terk ettikleri 
emlâke tasarrufları hakkında 

630 Gerek müstediyatı temyiziye ve gerek hu-
susatı .saire için devarirde içtima edecek 
komisyonlar âza ve rüesasma hakiki huzur 
'olarak ücret itasına dair 

531 Zahire ihracının men'i hakkında 

Teklifi kanuni mahiyetinde görülemediğin
den şayanı müzakere görülmemiştir. 

İstisnaî muameleyi müstelzim esbabı makbule 
görülmemiştir. 

İmtiyazatı hususiye ile müesses olduğundan 
şayanı müzakere görülmemiştir. 
Madalya hakkında ahkâmı mevzua bulundu
ğundan yeniden maJdalya ihdası birtakım te-
kellüfatı badi olacağından şayanı müzakere 
görülmemiştir. 

Bu misillû resimlerin tenzilini ınıucip esba!p 
zail olduğundan şayanı müzakere görülme
miştir. 

Bu bapta ahkâm mevcudolduğundan şayanı 
müzakere görülmemiştir. 
Bu misillûlere Hükümetçe i/mkân nispetinde 
muavenet gösterilmekte olduğundan sayam 
müzakere görülmemiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle kabili telif gö
rülmediğinden şayanı müzakere olmadığı, 
Halen şayanı müzakere görülmemiştir. 

Menafii iktisadiye ile kabili telif görülmemiş
tir. 
Tekâlifin istisnaen ve hasren affı muvafık gö- -
rüimemiştir. 
Bu bapta alhkâmı mahsusa olduğundan şaya
nı müzakere değildir. 

Ahkâmı ımeveudenin tağyirine bir sebep gö
rülmemiştir. 

Ahvali mania zail olduğundan şayanı müza
kere görülmemiştir. 
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Müzakeresine lüzum olmıyanlar 

653 Medine mücavirlerine maaş itasına dair 
657 Jandarma efrad ve zâbitanınm, bilâbedel 

alınması memnu olan yem ve yiyeceği pa
rasız aldıkları takdirde karye muhtarı ta
rafından tanzim Ikılınacak zabıt varakası 
üzerine bedelinin ilk maaşlarından kat'ı 
hakkında 

6439/ Bursa Müdafaai Milliye Merkez Tabur Ku-
644 mandanı şehit Hacı Tevfik ve Ali beyler 

ailesine hideimatı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi ıhakkmda 

617 Avans Kanunu 

673 Hiyaneti vataniye cürmüne ait ilâmatın 
Mahkemei Temyizce (tetkikine dair 

685 Dersim'de D arül muallimin ve mektebi ip
tidaî ve sair umuru Nafıa tesisi için 1339 
senesi bütçesine yarım milyon tahsisat ilâ
vesine dair 

687 •Efradı ahali tarafm'dan makamatı resmi-
yeje vukubul'acak ımüracaatlerin bizzat ve 
bülvekâle vukubulması ve rehberlik eden
lerin tecziyesi hakkında 

2/529 Muradiye kazasının lağvına dair 

616 Harbi Umumî müsebbiplerinin ve memle
keti aç bırakanların icrayı muhakemeleri 
hakkında 

2/656 Harekâtı millîyeye iştirak eden Komiser
likten ımüstafi Ahmed Hamdi Efendi aile
sine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında 

2/709 İzmir Guraba Hastahanesi Sertabibi Musta
fa Enver Beye hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında 

2/708 Trabzon Mebusu Merhum Ali Şükrü Bey 
ailesine hideimatı vataniyeden ınraaş tahsisi 
hakkında 

688 Bizzat nüfusları (kaydettirenlerden ceza 
alınmamasına ve memurini Hükümet tara
fından derdest ve mektumiyettleri ispat 
edilenlerden cezayı nakdî alınmasına ve de-
vairi Hükümete müracaat edenlerle kaza
lar arasında geşt ve güzar edenlerin nü-
fı^s tezkerelerim beraber taşımalarına dair 

Esbabı mucibe 

Avans Kanununa münafi görülmüştür. 
Tekellüfatı ımüisteMm olduğundan şayanı ka-
ıbul. görülmemiştir. 

Mucibi 'istisna fevkalâdelik görülmemiştir. 

Te'klifi vaki son Avans Kanunundan mukad
dem olduğundan şayanı müzakere görülme
miştir. 
Kanunu mezkûrun ınaddei mahsusası muah-
iharen tadil edilmiş .olduğundan şayanı mü
zakere görülmemiştir. 
Filhal idarei hususiyeye ait hususuttandır. 

Ahkâmı cedide vaz'ını müstelzim görülme
miştir. . 

Taksimatı mülkiyeye dair Dahiliye Vekâle
tince mukarrer olan muamele neticesine de
ğin halen şayanı müzakere görülmemiştir. 
Ahkâmı umumiyeye tâlbi ve binaenaleyh m il
hakım mevcudolduğundan şayanı müzakere 
görülmemiştir. 
Harekâtı millîyeye iştirak istisnaî muameleye 
sebebolamıyacağından şayanı müzakere gö
rülmemiştir. 

istisnaî muamele ifasına zaruret görülmemiş
tir. 

İstisnaî muamele ifasına zaruret görülmemiş
tir. 

Ahkâmı mevzua temini maksada kâfi oklu
ğundan şayanı müzakere görülmemiştir. 
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Esbabı mucibe 

689 Ekmeklerin tartılarak satılması hakkında 

661 Harcırahtan yüzde kırık tenzili hakkında 

699 Trabzon Gönüllü Tabur Klimandan] A tâ 
Efendiye imukaddema muvasat faslından 
tahsis kılınmış olan dokuz yüz kuruşun 
hideımatı vataniye faslına naklen ve tari
hi Ikai'ından muteber olmak üzere yeniden 
tahsisi hakkında 

REİS — Efendimi! Layiha E ne um eninin 
mazbatası hakkında söz istiyen var mı? 

MAZHAR MÜFlD B. ( i \mzl i ) - - Efendim i 
Şayanı müzakere görülmiyen tekâlif anısında 
arkadaşımız Haydar Beye maaş tahsıu hakkın
daki lâyihanın da şayalnı müzakere olmadığı 
görülüyor. Halibııki Haydar Bey, Kütahya Me
busu sabıkıdır. Gerek geçen Mecliste ve gerek 
istanbul Mebusanmda mütemadiyen mebusluk 
vazifesini ifa etmiştir. Zavallı arkadaşımıza 
son defa Kayseri 'ye azimetinde vazife başında 
nüzul isabet etmiştL - Bendeniz orada idim - va
zifesi başında iken felce uğramıştır. Cenabı Hak 
şifayı âcil ihsan buyursun. El'an bu arkadaşı
mız hastadır, yatıyor. Senelerden beri mebusluk 
etmiş olan ve hir 'gama medarı maişeti olmıyan ve 
ailesi de kesîr olan bir arkadaşa muavenet, zan
nederim, lâzimedendir. Onun için bunun mü
zakeresini bendeniz teklif eylerim. (Kabul ses
leri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Benim de sözüm var
dır. Bu mazbataya dair. 

REİS — Efendim! Yalnız Haydar Beye 
aidolan kısım müzakere ediliyor. Onun hakkında 
söz istiyorsanız buyurun! 

Efendim! Haydar Bey hakkındaki mazbata 
için Mazhar Bey lâzımgelen izadmtı verdiler. 
Bunun lüzumlu olmasını... (Mazbata Muharriri 
izahat versin sesleri) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim! 
Bunun gibi daha emsal vardır. Hepsi aynı esbab 
dermeyan edilerek ve aynı icapla şayanı müza
kere görülmemiştir. Zaten herkes, her memur 
ve her zabit vazife başında ölür. istisnaî mua
mele yapmak doğru değildir. Herkes ifayı va
zife esnasında şehidolur. Her memur vazife 

Belediye meclisinin vazaifinden olduğundan 
şayanı müzakere görülmemiştir. 
Bu bapta müttehaz karara, tevfikan icrayı 
muamele edilmekte olduğu cihetle şayanı mü
zakere görülmemiştir. 
Mezkûr >muhaıssas maaşın hidematı -vataniye 
faslına naklini muei'b sebep görülmemiştir. 

başında ölür. Bunların kanunen muayyen olan 
haklarını vermelidirler; bahusus bunun altı ka
dar emsali vardır. Bu emsal aynen müzakere 
edilmek lâzımdır. Yoksa şu veyahut bu hakkında 
istsinai muamele doğru değildir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim! Lâyiha 
Encümeninin mazbatasında lüzumsuz gösteri
len tekâlifi Nizamnamei Dahilîmizin ahkâmına 
göre zaten keenlemyekündür, rHeyeti Aliyenizin 
bu bapta kararı yoktur. Çünkü teklif sahipleri 
•bulunmadıkça o teklifler, keenlenıyek ündür, Bi-

. naenaleyh lüzumunu dermeyan eden arkadaşlar 
bu teklifi istishabederlerse yeniden .Heyeti 
Aliyeye kanun lâyihası verebilirler. Doğrudan 
doğruya istihsabederler. 

RAGIB B. (Kütahya) — Haydar Bey hak
kındaki teklifte bendenizin de imzam vardır. 
Üzerime alıyorum. , . . 

İSMET B. (Devamla) — Müsaade ediniz yine 
alabilirsiniz efendim. Arkadaşlar onu istishabe-
derler ve teklifi tekrar edrler, Lâyiha Encü
menine gider ve Lâyiha Encümeni ica'beden tet-
kikatını ifa eder ve ondan sonra şayanı müza
kere görürse aidolduğu encümene gider. Bina
enaleyh Lâyiha Encümeninin lüzumsuz dediği 
evrak arasında lüzumlular da varsa ve .sahipleri 
de burada yoksa onlar da keenlemyekündür, 
Binaenaleyh Lâyiha Encümeni lüzumludur bile 
dese arkadaşlardan biri istishaibetmedikçe Heyeti 
Aliyeniz lüzumlu diyemez. Çünkü ahkâmı sari-
ha mevcuttur. Lâyiha Encümeni, Niza'mnamei 
Dahilînin bu ihusîustaki ahkâmını ben zanne
diyorum ki^ o kadar nazarı dikkate almamıştır, 
zaten bunların Heyeti IJmumiyeye gelmesine de 
lüzum yoktur. » 
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BEİS — Efendim! Müsaade buyurulur mu? 

Malûmu ihsanınız bir meselei fevkalâde karşı
sında kaldık, evvelki Meclisten müdevver birçok 
evrak vardı. Heyeti Umumiyeniz bu meseleyi 
mevkii müzakereye koydu ve bir karar verdi. 
0 kararda dedi ki; encümenler bu evrak içinde 
şayestei müzakere olanlarla olmıyanları tetkik 
ve tefrik etsin. Bu karar verildikten sonra Ni-
zamnamei Dahilî mucibince şöyle yapılması lâ
zımdır veya değildir, denilmesi vâridolmasa ge
rektir. (Olmaz sesleri) 

İSMET B, (Çorum) — O, 36, 37 nci madde
ler hakkındadır. 

R E İ S — Şimdi efendim! Encümen tetkika-
tmı ikmal etmiş, lâyihaları tefrik etmiş, bunlar
dan encümenin lüzumsuz gördüğü bâzı teklifleri 
arkadaşlarımızdan bir kısmı şayanı müzakeer 
görerek itirazatta bulundular. Şimdi zannede
rim ki, bu îtirazat üzerine o maddeler üzerinde 
müzakereler icra edilmek lâzımdır. Şimdilik Hay
dar Bey hakkında olduğu gibi bâzı arkadaşları
mızın takrirleri de mevcuttur dediler. Onlar 
hakkında da arkadaşlarımız beyanı mütalâa eder
lerse bunları da <ayrı ayrı reye koyacağım. Hay
dar Bey hakkında başka söz istiyen var mı efen
dim? Efendim takririn encümence tetkiki icabe-
den lüzumlu evrak listesine geçirilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın (Ek.seriyet yok 
sesleri) Kabuij olunmadı efendim. 

MAHMUL) CELAL B. (İzmir) — Efendi
ler ! İsmini daima hürmet ve gufranla yâd etmek 
mecburinde bulunduğum aziz bit- arkadaşı
mın, İzmir ve havalisinin kahramanlığına şahid-
olduğu Muhterem Hamdi Beyin ismini burada 
duydum. Encümen hidematı millîyede bulun-
maklığm daha doğrusu milletin istiklâlini kur
tarmak için yapılacak fedakârlığın istisna teş
kil etmiyeeeği mülâhazasiyle bu muhterem za
tın ailesine Meclisin yapacağı mürüvveti çok 
görüyor. Efendiler! Her millet istiklâli için uğ
raşanları asırlarca sonra tevkir eder ve yine 
asırlar geçtikten sonra tevkir için vesile arar ve 
bulur. Hamdi Bey İzmir işgalini mütaakıp mil
letin 6 elemli günlerinde Yunanlılara karşı ilk 
kurşunu atan bir kahramandır. (Doğru sesleri) 
Hamdi Bey sizin bildiğiniz Hamdi Bey değildir. 
Hamdi Bey İzmir havalisinden kopup gelen kaa-
til sürülerine karşı ilk mukavemet hissini mille
te telkin ,eden ve Denizli'de teşkil ettiği bir 
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müfreze ile mücadeleye devam eden aziz bir 
ruhtur. Efndiler. Hamdi Bey mücadeleye devam 
ettiği müddetçe bütün emellerinden, şahsî iş
lerden ihtiraz etmiş ailesine karşı yapacağı bü
tün hizmetlerden müstağni olarak yalnız ve yal-

• nız millet ve memleketin selâmeti için uğraş
mış hamiyetli bir zattır. Eğer Hamdi Bey bu
gün berhayat olsaydı; Meclisi Âlinizin kendi
sini tevkir için vereceği en büyük rütbeye, en 
büyük taltife mazhar olacaktı. Ne çare ki, ecel 
onu aramızdan almış bulunuyor. Fakat Hamdi 
Bey millete yapmış olduğu namütenahi hizmet
ler, kahramanlıklardan sonra aramızdan ayrıla
rak bize dul kalmış bir aile, yetim kalmış bir 
çocuk bırakıyor ve temin ederim ki, onlar bu
gün nanparaya muhtaçtır. Ben bu vadide uzun 
söz söylemeyi arzu etmiyorum. 

Efendiler! Hamdi Bey sizin huzurunuza ge
lip de ispatı vücudetmiş olsaydı mutlaka ken
disini tebcil edecektiniz. Fakat ailesinin göz 
yaşlarını dindirmek için hiç olmazsa hakkı'nda 
verilen lâyihayı şayanı müzakere görünüz ve 
eğer reddolunacaksa bunu salâhiyettar bir en
cümen reddetsin. Bunu Muvazenei Maliye ve
ya Müdafaai Milliye Encümeni reddetsin. Aile
sinin hakikî kıymeti tezahür etsin. (Takriri üze
rinize alınız sesleri) Zaten teklif sahibi bendeni
zin! efendim. 

VÂSIF B, (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar! Vazife uğrunda Ölmek herkesin borcudur. 
Arkadaşlar buyurdular ki, vazife uğrunda öl-' 
mek istisnaî bir muameleyi icabettirmez. Bu fik
re iştirak ediyorum. Yalnız arkadaşlar bâzı va-

I zifeler yapılm,ştır ki, o vazifeyi yapanlar ken-
1 dilerini feda ettikleri zaman birçokları onu ih

mal etmişlerdir. Hamdi Bey İzmir'in hini işga
linde ve işgalin akabinde müstevli ve akur kuv
vetlerin kendi ailesine, arazisine yaptığı taar
ruza rağmen hiçbir şey düşünmiyerek ve hiçbir 

J taraftan emir almıyarak yalnız vicdanından 
duyduğu davete icabet ederek müsellâh çeteler 
teşkil etmişti, ilk defa Yunan kuvvetinden Ay
dın 'ı kurtaran Hamdi Beydir. 

İBRAHİM SÜREYYA B. (İzmit) — Fevkal
ade bir surette. 

VÂSIF B. (Devamla) —- Tasavvur ediniz ki 
I efendiler! İzmir etrafında taazzu ve teşekkül 

eden cephenin fiilen mebdei Aydın'ın istirdadı-
lır. Aydm'ı istirdadeden, Yunanlıları tedhiş 

I eden, müstevli kuvvetleri durduran ve bu hare-

— 383 — 



î : 13 3 . 9 
keti 40 : 50 tüfekle yapan bu fedakâr zattır. , 
Memleketin selâmeti için resmî kuvvetlere, res
mî emirlere tâbi olarak değil - çünkü askerî hiç
bir vazifesi yoktu, komiserdi - memleketin, mil
letin duçar olduğu fecaat karşısında duyduğu 
azap ve ezanın saikıyle bu azîm hizmeti gören 
kahraman için Meclisi Âliniz muhakkak bir is
tisnaî muamele yapması lâzımdır. Binaenaleyh 
Hamdi Beyin hidematı vataniyesi karşısında is
tisnaî bir muamele yapmanızı rica ediyorum. 
(Kabul sesleri) 

FAİK B. (Tekirdağ) — Efendiler! Hamdi 
Bey merhumun fedakârlığının en yakın ve en 
tam şahidi olmaklığım itibariyle kendisinin 
memleket hakkında sebk eden hidematmı şim
diye kadar borcum olduğu nispette yapamadı
ğımdan dolayı onun huzuru mânevisinde istifayı 

1 kusur mecburiyetini hissediyorum. 

MAHMUD CELÂL B. (îzmir) — B r a v o 
Faik Bey. Vazifenizi bildiniz. 

FAlK B. (Devamla) — Efendiler! Bugüne 
kadar bunu burada mevzuubahsetmeye mâni 
olan şey ahvali sıhhiyemdi. Arkadaşlar bilir. 
Ondan sonra sair esbabı meşruam da vardır. 
Yunan kuvvetleri İzmir'i işgal ettiği zaman 
bendeniz Denizli Mutasarrıfı bulunuyordum. 
Hamdi Bey benim yanımda komiserdi. O gün
lerde memleketin kurtarılması için bir kısmı bu
rada mevcudolan arkadaşlarla, burada yaptığı
mız gibi, müşaverede,, hasbuhallerde bulunduk. 
Birçok ümitsizlikler, birçok müşkilâtlar karşı
sında bulunduğumuz zamanda merhum on iki 
kişilik bir »müfrezenin kumandanlığını bizzat. 
gönüllü olarak deruhde etti. 'Bendeniz de gör
düm, efendiler! Bu Hamdi Bey arkadaşlarİyle 
heralber evvelâ Menderes 'müdafaa hattını tesis 
etti. Oradaki mesaisiyle düşmana lâzımgelen 
tesiri yapıtı. Ve en evvel Nazilli'yi istirdadetti. 
Hatırlayınız ki, Hamdi B&yin meydanı müca
dele ve üiücalhedeye atıldığı tarih 6 Haziran 
1335 senesidir. Denilelbilir ki, herkes vazifei va
ta niyesini ifaya medburdur. Herkes vazifei va-
•taniyesini ifa »ettiği sıralarda hiç kimseden ve 
vatandaşlardan 'bir hak talebedemez. Evet doğ
rudur. Fakat, düşününüz o 'tarihi ki, o vakit 
vazaifi vataniye ne kadar mühimdi. Ve ona ta
lip ve rağılbolanlarm adedi kaç kişi idi? Bu ka
dar ağır şerait içinde, bu kadar ağır ve tehli
keli bir vazifei vataniye ve bir vazifei milliyeyi 
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derulhde etmek milletin kalbinde hakikî bir 
;minnet ve hürmet hisleri uyandırmak için kâfi
dir. Hamdi Bey merhum, millî harekâtın mu-
kaddematmdan, muntazam ordular teşekkül 
edinceye kadar mücadeleye devam etmiş ve 
kendisine her verilen vazifeyi yapmış ve her 
icabeden vazifeye, kimseye 'sormadan koşmuş
tur. Heyeti Muhteremenizden çok rica ederim, 
bu kadar kahraman ve fedakârlığını çok ya
kından bildiğim ve gaybubetinden dolayı pek 
çok müteessir olduğum bu arkadaşın ailesi hak
kında söz söylendiği »zaman çok müteheyyicim. 
Binaenaleyh, ona karşı 'olan hürmetimi buradan 
ifa edemiyeceğim; en müstesna zamanlarda, en 
müstesna kahramanlıkları göstermekten çekin-
miyen bu arkadaşın ailesinin ihtiyacının lâzım ol
duğu kadar tehvin etmek lûtfunu deriğ etmeyeniz 
efendim! (Reye, sadaları) 

REİS — Efendim, 'başka söz istiyen var mı? 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Refiki 

Muhteremimiz İsmet Beyefendinin Nizamname
ye istinaden beyanatına evvelce Meclis kara-
riyle cevap verilmiştir. (O, geçti sesleri) Şimdi 
encümen istühlâf ettiğimiz Meclis 'âzasından 
'bâzı zevatın - Ruhları <şâdolsun - ailesine maaş 
tahsisi te»klif ini nâtık teklif atta bulunmuşlar. 
şimdi 'bu zevatın »memlekete mucibi mükâfat ne 
gibi hidematı sebk etmiş olduğuna alâ veç-
hittafsil Meclisi Âliniz muttali değildir. Bina-
Iberin Haydar Bey ve diğer Hamdi Bey gibi ze
vat 'halkında rüfeka izaihat verdiler. Bendenizce 
Meibus Kâzım Efendi Hazretlerinin mütalâası 
veejhile şayanı müzakere »görülimiyen altı, yedi 
isim. geçiyor, bunların umumu hakkında muva
fık »ve »müsavi bir karar verilmesi icaibedeceği 
'kanaatindeyim ve bunun icrası hakkında bir ka
rar itası muvafık olacağını arz ©timek istiyo
rum. 

OSMAN. NURİ B. (Bursa) — Pek muvafık. 
SÜLEYMAN SIRRI'B. (Bozok) —Efendim, 

bu lâyiha, ve emsali Levayih, Encümende mü-
'zakere ediliyordu. Bendeniz de o vakit encü
mende bulunuyordum. Encümen 'Mazbata Mu
harriri Bey encümen namına ses çıkarmıyor. 
Bendeniz ,-şaJhsıım namına mütalâamı arz edeyim. 
Meclisin ilk devresinde 'bu gibi Ihidematı vata-
niyeden dolayı »maaş tahsisi müracaatleri tevali 
etti. Ve onun üzerine Meclisi Âli - zannederim -
ibir karar ittihaz etmişti ki, (Böyle.'her teklifi 
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nazarı itibara alarak vatanî bir vazifenin ifası 
diolayısiyle her arzu edilen bir adama hidematı 
vataniye tertibinden (maaş tahsisi doğru değil
dir. Çünkü, hidematı vataniye tertibi, demek 
kaydıhayat şartiyle maaş demektir. Böyle aile
lerine maaş verilmesi teklif edilen zevat alelekser 
memurdur. Bunlar ihtimal Jri, eytam ve eramiline 
kanunen maaş tahsis .edilebilecek kadar bir müd
det hizmet edebilmişlerdir. Hükümet bunu na
zarı dikkate alsın, bunların eytam ve eramiline 
ber mucibi kanun maaş talhsis etsin ve bundan 
Iböyle de bu şekle nihayet verilsin, diye Mecli
sin bir kararı selbıkat etmiştir, zannederim. 
Avans Kanununun 'birisinde de, (Hidematı va-
taniyeden maaş tahsisi muayyen ve mahduttur ' 
ve bundan sonra da maaş tahsisi kanunu mahr 
•sus'ile mümkündür.) diye bir kayıtt da vardır. 

ŞEFİK B. (Trabzon) — Efendim, bu liste
de gösterilen zevata istisnaî muamele yapılma- ı 
mak için bu teklifler reddedilmiştir. Gösterilen 
esbabı toııciibe budur. Şimdi ise bâzı zevata is
tisnaî muamele yapılacağına dair 'bir cereyan 
vardır. Şu halde cümlesi tetkik edilsin ve her
kesin (memlekete yaptığı 'hizmet tetkik edildik
ten sonra ona 'göre hepsi hakkında bir karar ve
rilsin. 

REİS — Hamdi Efendi hakkındaki teklife 
dair başka 'siöz istiyen var mı, efendim? (Yok, 
sesleri) Ahmed Haımdi Efendinin ailesine maaş 
tahsisi hakkındaki lâyihanın diğer listeye nakli 
hakkında bâzı arkadaşlar izahat verdiler. Mü
saadenizle reyi âlinize vaz'edeceğim, kabul >bu-
yurulursa diğer listeye naklederiz. (Altısı 'bir
den, sesleri) Şimdi sıra ile tertibediyoruz, 
efendim. 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Sıraya lü
zum yok efendim, teklif vardır. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun: Mesele 
tavazzuh etmiştir. Diğerlerinin isimleri okun
duğunda ayrı ayrı müzakere edersiniz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis Bey 
bu ret zavallı Haydar Beye mi idi? Diğerleri 
toptan kabul ediliyor. 

REİS — Efendim, lâyihanın reddedilmesi 
Haydar Bey hakkında ikinci bir teşebbüs ya
pılmasına mâni değildir. Haydar B,eyi cidden 
ben de severim. Bunu arzu eden arkadaşları
mız diğer bir teklifte bulunurlar. Şimdi efen
dim, Ahmed Hamdi Efendi ailesine hide
matı vataniye tertibinden maaş itasına dair... 

.1339 0 : 1 
MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis 

Bey! 
REİS — İstirham ederim, müsaade buyu

run! Müzakereyi kâfi addettik. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Efen

dim «Tekrar takrir veriniz» buyuruyorsunuz? 
REİS — Müsaade buyurun efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bu ka
bil değildir. Nizamnamei Dahilî de buna mâni 
olacak kayıt vardır. Senesi içinde reddedilmiş 
diyeceksiniz. 

REİS —• Müsaade buyurun efendim, müza
kereyi kâfi gördük. 

Ahmed Hamdi Efendi ailesine hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair olan ka
nun teklifinin diğer listeye nakline muvafakat 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
di efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz 
geçen devrede jandarma maaşatının tezyidi 
hakkında bir kanun müzakere edilirken, jandar
ma maaşatının tezyidi kabul olunduğu sırada 
bir takrirle o kanuna bir madde ilâvesini tek
lif etmiştim. Ve bu takririmde, mademki. artık 
jandarmalar derecei kifayede maaş alacaklar
dır, köylülerden bilâbedel yem, yiyecek alma
sınlar, bilâbedel alınması memnu olan bir şeyi 
aldıkları zaman her köyün heyeti ihtiyariyesi 
tarafından tanzim edilecek mazbata jandarma 
dairesine getirilsin ve o yiyecek ve yemin be
deli jandarmanın ilk alacağı muhassesattan as-
lıabma tevdi edilmek üzere tevkif edildin de
miştim. Bu teklifin esas itibariyle kabul olun
makla beraber müstakil bir teklifi kanunî ma
hiyetinde görülerek Lâyiha Encümenine havale 
edildi. Şimdi encümence (tekell'üfatı mucibol-
duğundan) kaydiyle - yani anlamadığım bir 
kelime, ne demek istiyorlar bilmem - tekellüfatı 
mucibolduğundan bahsile lüzumsuz olan listeye 
alınmış... Bendeniz ahaliye çok taallûku olan 
ve binaenaleyh ahali için adalet temin edecek 
olan, bu lâyihanın şayanı müzakere olan lâyiha
lar arasına alınmasını ve bu suretle köylülerin 
derdine bir deva bulunmasını Heyeti Aliyeden 
rica ediyorum. 

REİS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Zaten teklif 

sahibi bendenizim ve teklifimde de ısrar edi
yorum. 
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FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen- J 

diler bizden evvel. Dersim Mebusu olan arka
daşlarımız tarafından bir takrir verilmiş, bu 
teklifin bâzı cihetleri kabili tatbiktir, bâzı ci
hetleri kabili tatbik değildir. Binaenaleyh ya
nın milyon lira istenilmiş, ne kadar olursa ol- I 
sun. Dersim öyle bir mıntakamizdır ki tetkikat I 
ve müşehedatımla kaani oldum, her halde ora
da ahalinin hukukunu muhafaza etmek, orada 
ıslahat yapmak üzere bâzı tanzimata lüzum 
vardır. Binaenaleyh bizden evvelki arkadaşların 
teklif ettiği bu lâyihai kanun iyeyi lüzumlu olan I 
,evrak meyanına ithal buyurunuz. Tetkik olu- I 
nur, ve mümkün görülmezse ve muvafık görül
mezse hicolmazsa encümeni aidi tarafından 
reddolunur. Binaenaleyh istirham ediyorum, bu
nu lüzumlu evrak meyanına ithal buyurunuz. I 
Islahata intizar eden halkın duygusu üzerine 
hüsnütesir icra ed u\ (Doğru sesleri) 

REİS — Raşka söz istiyen var mı efendim.'1 I 
(Hayır sesleri) O halde Şükrü Beyle Feridun 
Fikri Beyin tekliflerini reyi âlilerine arz ede-
yim. j 

Jandarma efradının, yiyecek ve yem bedeli 
hakkındaki bu evrakın diğer lüzumlu olan evrak I 
listesine ithalini kabul edenler lütfen ellerini I 
kaldırsın. Kabul olundu efendim. I 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey
efendi Hazretleri yalnız Şükrü Beyin teklifi- I 
ni reye koydunuz. Rendenizin teklifini reye koy- j 
inadınız. O ayrı bir tekliftir Şimdi müzakere I 
olunan Şükrü. Beyin teklifi idi. 

REİS — Efendim sırası gelsin, onu da reye I 
koyarız. 

1IAYDAR R Ü Ş D Ü B. (Denizli) - , Efen
dim encümenin lüzumsuz addettiği evrak ara
sında Dr. Mustafa Enver Beye ait bir 'iddiI" l 
m'evculttur. Lâyiha Encümenini teşkili 'eden. I 
arkadaşların kimlerden ibaret olduğunu bil- I 
iniyorum. Fakat bu teklifi lüzumsuz addetme-
.1 e Hinden anlıyorum ki; o arkadaşlar Dr. Mus
tafa Enver 'Beyin şa'hsmı ve 'bu memlekete yap- I 
mış olduğu hizmetti 'bilmiyorlar. Doktor' Mus
tafa Enver Bey »bugün seksenbeş yaşındadır. 
Ve Mektebi Tıbbiyenin ilik mezuniarmdandır 
ve bu 'zat elli senedir âletini tababetimizde ke- I 

••mali Ih aza katle ifayı hizmet etmektedir. Hatı- I 
nm'da. kaldığına göre bundan on sene evvel I 
bütün İzmir ahalisi toplanmış ve bu adamın I 
kırkıncı senei tababetini tesiden bayram yap- | 
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'mistir, şenlik yapmıştır. Ve bunun namına 
âbide dikmiştir. 

TEVFtK RÜŞDÜ B. (tamir) — Hattâ bü
tün Anadolu iştirak etmiştir. (Mükâfatını 'gör
müş sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Anado^ 
hı'mın haberi yok canım. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Devamla) — vSiz bil-
m ezsin iz. O vakit Anadolu'da değil idiniz. Son
ra, efendim, iane ile Müslümianlar tarafından 
yapılan Gurebayı • Müslimîn Hastanesinin te
mellerini a'timitş ve orada İzmir'i istilâ 'eden ve 
İzmir'de icrayı tababet eden Atina Darülfünu
nu .mezunlarına ve bütün Hıristiyan doktorla
ra karşı İslâm tababetinin şereifleıüni tanıtmış 
ve bulgun,-yalnız İzmir'de değil, bütün Aydın, 
Manisa ve Denizli'den ta Afyon K!a!rabisâr'ın'a 
kadar 'büyük bir şan ve büyük Ibir şöhret ka
zanmıştır. Binaenafeyb bu zat (hakkında yapı
lan teklifi ikanuniyi etralfiyle dlüşünimedlen, ve 
tetkik etmeden reddetmek ve lüzumsuzlar 'ara
sına, koymak zannederim ki bir encümenin ya
pacağı iş değildir. Rica 'eklerim, bu da lüzumlu1 

evrak arasına alınsın. 
ALİ iSAİ'B B. (Kozan) — 'Bu zat mükâfatı

nı görmüştür. 
Dr. TEVFtK RÜŞDÜ B. (İzmir) — Efendim 

Mustafa Ibıver Bey hakkında verilen takririn 
sahibi bemle nazlın. (Ret »'adaları) Hay hay. 
Memleketimiz her münasebet ve fırsatla ilân 
ettiği gibi ve milletimizin azmine tercüman ola
rak herkese karşı açık. alınla sö<z söylediği gi-
bi terakki ve m:edien.îyettin, en son. derecelerine 
varmak İçin bu teralkkiye lâyık 'olları ilim ve ir
fan kahramanlar*ına da lâyık olduğu! mevkii 
vermek zaruretini kabul etmek lâzımdır. Ana
dolu'nun ilk Türk doktoru Mustafa " Enver 
Beydir, onun meharet ve iktidarı ve insanlığını 
zikretmeye hacet görmüyorum. Onu yakın
dan göreliler çok olduğu gibi uaakltan işitenler 
de çoktur. Şurasını IbillhJa&sa işaret 'etmek istie-
rim 'ki; Mustafa Enver 'Bey b/u mtelmlelket'te d!oğ-
•muş ve büyümüş ve başka ımıemlekete gitmeden 
kendi kendine en yüksek bir operatör oilımuştur. 
Çalışa, çalışa, ilim ve irfanda. . memleketimizin 
hakikî istidadını gösteren canlı Ibir numune ol
muştur. Bugün tekaüde stevk ediliyor. Revaımı-
dır ki iüm ve irfan 'kab ram anlarını takdir ede
cek Olan Meclisi Âli bu ilk Türk tabibine kar
şı lâyık olduğu muameleyi esir'gesİn. Bunun için 
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takririmin, daha doğrusu kanun teklifimin 
müzakeresinin kafcul olunmasını ede rica ede
rim. 

•MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
diler, eğer Lâyiha Encümeninin lüzumdu gör-
nıeddği bu lâyihanın ha seme zarfında tekrar 
'îuevzuıöbalhsolacağını bilseydim sizi Işığa! etmek 
isîtemezdiım. Fakat (hayatının tfon demlerini ya-
şıyan bu büyük doktor bu sene de Türk milletinin 
mümessilleri tarafından takdir olunmazsa haki
katen müteeJssir ve müteellim olacaktır. Binlerce 
ve on binlerce aileyi kurtarmış, senelerden beri 
İzmir'de G-ureba Hastanesinin başında oturarak 
Türk doktorluğunun orada bütün düşmanlarına 
karşı vaziyetini, haysiyet ve şerefini kurtarmış 
olan bu aziz doktorun Meclisi Âli taralından tak
dir olunması her halde emin olunuz ki, o civar 
halkı üzerinde derin tesirat icra edebileceği gibi 
Meclisi Âlinin de ilim ve irfan âlemine karşı gös
tereceği bu takdirkârlığı da kendisi için bir mü
kâfat olacaktır. .Bilhassa bendeniz arkadaşlarım 
namına da rica ederim. Bu ihtiyar aziz doktor 
hakkında Meclisi Âli lûtufkâr ve mürüvvetkâr 
olsun. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İzmir 
Belediyesi versin. 

•'HÜSEYİN B. (Elâ)ziz) — Efendim bu Dok
tor Mustafa Beyi bendeniz de biliyorum. Bu adam 
Malatya'da beş, altı sene kadar kaldı. Kentlisi çok 
şayanı hürmet bir zat idi,. Bu zatı vazifeşinas ol
duğundan dolayı çok veveırim. Hattâ bendeniz 
orada polis komiseri olmak itibariyle gece saat 
5 - 6 - 8 de her ne zaman haber göndermiş isem 
ibilâtereddüt gelmiş, vazifesi başına yetişmiş, ne 
yapmak lazımsa yapmıştır. Her halde taltifi lâ
zımdır. Bendeniz de teklif ederim. 

•SÜLEYMAN SIRRI B. («Bozok) — Necati 
Bey, îamir'den çıkmadığını söyledi. 

HÜSEYİN B. (Devamla) — Mektebi Tıbbi
yenin bir numarasını alan Mustafa Enver Bey bu 
zattır. Malatya'ya da gelmiştir. / 

REİS — Efendim-, Tabip Mustafa Enver Be
ye aidolan bu lâyiha hakkında başka söz söyle
mek isstiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde efen
dim Haydar Rıüşdü Bey, Tevfik Rüşdü Bey ve 
Necati Bey ve Hüseyin Beyint ekliflerini reyi âli
nize ara ediyorum. -İzmir (TiıreJba Hastanesi Ser-
tafcübi Mustafa Enver Beye hidematı vataniye» 
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tertibinden maaş tahsisine dair olan bu teklifin 
şayanı müzakere olan kısma naklini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. 

OSMAN NURİ B. (.Bursa) — Reis Beyefen
di, bir takrir takdim ettim - ki, bunların heyeti 
mecmuası hakkındadır - lütfen okunsun rica ede
rim. 

REİS — Efendim! Encümenin mazbatasını 
heyeti umum'iyesiyle reyi âlinize koydum. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bendeni
zin teklifim reye konmadı. 

REİS — Efendim teklifi reyi âlinize vazedi
yorum. Feridun Bey, Darülmııallimîn tesisi ve 
umuru nafıa ıslâhatı için Dersim'e beş yüz bin 
liranın tahsisi hakkındaki lâyihanın kabulünü 
teklif ediyor. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Kabulünü 
değil, berayı tetkik encümene gönderilmesini isti
yorum. 

REİS — lif endim! Şimdi bu lâyihanın diğer 
şayanı müzakere görülen lâyihalarla birlikte en
cümene havalesini reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı ses
leri) Dikkat buyuıaınuz efendim! Kabul edenler 
lütfen ayağa kalksın. Ekseriyet yoktur efendim. 
Kabul olunmadı. 

Efendim cneümen mazbatasının heyeti ıvmil
miyesin i reye koymazdan evvel iki takrir vardır, 
okuyacağım. Evvelâ bu iki takririn mealini arz 
edeyim : Bu iki takririn meali birdir. Çünkü bu 
lâyihada bâzı zevata hidematı vataniye tertibin
den maaş kabul olunduğu gibi diğer bir listede de 
yine bâzı zevatın hidematı vataniyeden istifade 
edem ivecek] eri musarrahtır ve henüz ret kararına 
iktiran etmiyen kısımların dahi heyeti umumiye-
sinin birden müzakerecini mutazammın işbu iki 
takriri müsaadenizle okuyayım. 

Riyaseti' Celilere 
Lâyiha Encümeninin şayanı müzakere görme

diği ve evrak meyanında kendilerine hidematı va
taniyeden maaş tahsisi taleibedilen zevat arasında 
yalnız Haindi Efendiye ait teklif reye kondu, 
diğerferi reye konmadı. Müsavatın ve adaletin 
siyyanen tatbiki lâzımdır. Hidematı vataniyeden 
maaş tahsisi teklif edilen zevatın umumunun hi
dematı yeniden tetkik edilerek ona göre hakların
da kararı katî verilmek üzere haklarındaki evra-
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kın tekrar encümeni aidine havalesini teklif ede
riz. 

3 Eylül 1339 
Kastamonu Kastamonu 

,, Hasan Fehmi Hâlid 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 
(Muvafık sesleri) 

Riyaseti Celileye * 
Encümenin lüzumsuz gördüğü hidematı vata

niye tertibinden ailesine maaş tahsis edilmesi hak
kındaki takrirlerden bâzılarının kalbul ve bâzıla
rının reddi muvafı'kı mıâdelet olamaz. Aynı şekil
de milletin istiklâli için evlât ve iyalini'milletin 
himayesine tevdi ederek can veren şahitlere taal
lûk etmesi itibariyle bu husustaki tekâlifin aidol-
duğu salâhiyettar encümende tetkik edilerek ka-
ibul veya reddedilmesi muvafık olacağından cüm
lesinin kabuliyle salâhiyettar olan encümene tev
diini teklif- ederim. 

Bursa 
• Osman Nuri 

REİS - -Takr i r le r iki şıkkı ta^zammun ediyor 
ki : Bir kısımda Heyeti Umumiyeniızin kararma 
iktiran ederek reddedilmiş olanlar mevzuuhahso-
luyor. Ta'biî bunu mevkii müzakereye koyamayız. 
O halde ikinci kısmı kalıyor ki, henüz müzakere
ye girmemiş ve haklarında bir karar ittihaz edil
memiş olanlar. ' 

RAGJ'B B. (Kütahya) — Efendim usul hak
kında söyliyeceğim. Gerçi verilen takrirlerin es
babı muci'besl siyyaniyesi 'muhafazadır. Yani tak
rirler bunu mutazaimmıridiT. Binaenaleyh redde
dilenlerin dâhil olması veyalhu't onların da ayrı 
ayrı reye konması lâzımdır. (Olamaz sesleri) 

REİS — Efendim takrirleri birer birer reye 
koyacağım. Çünkü Kastamonu Mebusu Hasan 
Fehmi Mendi ve rüfekasmın 'takririnde bunun 
tekrar müzakeresi teklif olunuyor. (Olamaz ses
leri) 

Bu olamaz, çünkü bu takrir evvvelce karara 
iktiran eden meselenin reddini mutazammm ol
duğu için reyinize koymaya*lüzum yoktur. 

(Efendim, Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin 
takriri de aynı şekli tazammun ediyor. Keza on
da da. müzakere edilmiş ve edilmemiş olanların 
heyeti umumiyesini teklif ediyorlar ki, bunu da 
reye koymaya lüzum görmüyorum. Şimdi efen
dim, tadil olunan şekilde encümenin mazbatasını 

f 

reye koyacağım. Mazbatayı kaibul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kalbul edildi. (Dört kişi ses
leri) 

4. — Sabık Meclisten müdevver evraktan lü
zumlu ve lüzumsuz olanlar hakkında İstida En
cümeni mazbatası 

REİS — Şimdi efendim, 
mazbatası vardır, okuyacağız. 

İstida 
2. Karar 

İstida Encümeni 

29 . 8.1339 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
18 . 8 . 1339 tarih ve 21/103 numaralı tezke-

rei Riyasetpenahileri cevabıdır: 
Sabık Meclisten müdevver olup encümenimiz

de tetkik edilen istida arasında merbut bir numa-r 
ralı cetvelde muharrer istidaların lüzumlu olduk-
.ları ve diğer iki numaralı cetvelde muharrer isti
daların şayanı tetkik olmadıkları bilmüzakere an
latılmış olduğu cihetle şayanı tetkik bir numaralı 
cetvelde muharrer istidaların lieelittetkik ve mü
zakere encümenimize ıhavalesi ricasiyle işbu maz
bata arz ve takdim kılınır efendim. 

İstida Encümeni Reisi 
Musa Kâzım 

Kâtip 

Mazbata Mühariri 

Âza 

Âza 

Âza 

Âza 

Âza 
Mustafa 

Âza 
Mdhmed Cavid 

Âza 

Âza 
Sabit 
Âza 
Ali 
Âza 

Hâlid Hami 
Âza 

REİS — Efendim İstida Encümeninin red
dettiği istidaların listesi pek uzundur. Zannede
rim bunlar müruruzamana uğramıştır. Binaen
aleyh, İstida Encümeni mazbatasını reyi âlinize 
vaz'ediyorum. İstida Encümeninin mazbatasını 
kahul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
t i r efendim. 

5. — Sabık Meclisten müdevver lüzumlu ve 
lüzumsuz evrak hakkında Muvazenei Maliye JEjı-
cilmeni mazbatası 
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REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin 

mazbatası okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Sabık Meclisten müdevver evrakın lüzumlu ve 

lüzumsuzlarının encümenlerce tefriki hakkında 
Heyeti Celile, 16 . 8 . 1339 tarihli içtimada it
tihaz olunan karara mebni makamı Riyasetten 
encümenimize tevdi edilen evrakı mezkûre lleclit-
tetkik : 

Evvelen encümenlerce muamelesi mukaddema 
ikmal edilerek sabık Meclis ruznamesine dâhil 
olanlardan (35) adedi şayanı müzakere ve (43) 
adedi bilüzum; 

Saniyen sabık Muvazenei Maliye Encümeni
ne ait evraktan da (60) adedi muhtacı müzakere 
ve (3'4) adedi bilüzum görülmüş ve bu bapta tan
zim edilen dört kıta cetvel berayı tasvip Heyeti 
Celilelerine arz ve ve takdim kılınmıştır. 

2 Eylül 1339 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Kütaihya Mebusu 
Ferid 

Meclise ait evraktan tetkikine lüzum görü
lenler : 

1. — Levaythi kanuniye 
I. Vazifesi başında hastalanarak te'bdiliıava 

alan zâbitana harcırah verilmesi hakkında 
'2. Matbuata ait telgraf ücuratı hakkında . 
3. İmalâtı Harbiye Fabrikalarında çalışan 

mütehassıs zâbitan ile sanatkâr efrada yevmiye 
verilmesi 'hakkında 

4. Sanatkâr efrat ile ştomöbil şoförü ve mu-, 
avinlerine yevmiye verilmesi hakkı'nda 

5. Harita Dairesi ümera ve zâbitanma veri
lecek harcırahlar hakkında 

6. Matbuata ait telgraf ücuratı hakkkmda 
7. Askerî Fabrikalar Usta Mektebi hakkın

da 
S. Elviyei Selâse tapu senedatı hakkında 
9. Evkaf Nizamnamesinin tadili hakkında 
10. Zatülhareke arabaların Gümrük Resmin

den istisnası hakkında 
I I . Leylî talebeden Müecceliyeti Askeriye 

Vergisi alınmaması hakkında 
12. Gümrük Kanununun on dördüncü mad

desinin tadili hakkında 
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13. Divanı harbe sevk edilen erkân, ümera 

ve zâfeitan ile mensııbîni askeriye muhassasatı 
hakkında 

14. Yeniden inşa edilecek mebaniden beş se
ne müddetle vergi alınmaması hakkında 

15. Leylî mekâtibi askeriye talebesinin yev
mi muayyenat istihkakları hakkında 

16. — Millî Orduda istihdam edilen Milis zâ
bitan maaşatınm sureti tesviyesi hakkında 

17. — Askerî tekaüt ve istifa Kanununun bâ
zı mevaddmı muaddil 28 Nisan 1339 tarihli Ka
rarnamenin dördüncü maddesinin ilgası hakkın
da 

18. — Seyrisefain İdaresinin teşkilâtı hak
kında 

2, — Tekâlifi kanuniye 

J9. —; Dördüncü Fırka Kumandam Merhum 
Nâ^ım Beyin ailesine maaş tahsisi hakkında 

20. -— Konya hareketi arzı neticesinde harab-
olan yerlerin 'inşasına muktazi kerestelerden 
resim alınmaması ve müterakim vergilerin affı 
hakkında 

21. — Telgraf ücuratının beher kelimesinin 
iki kuruşa tenzili hakkında 

22. — Belediyelerce hariçten celbedilecek ec
zayı tıbbiyenin Gümrük Resminden istisnası hak
kında 

23. — Hali malî hakkında 
24. — Karamağra Nahiyesi Müdürü Merhum 

Tevfik Efendi ailesine maaş tahsisi hakkında 
25. — Merhum Ömer Naci Beyin ailesine hj-

dematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında 

26. — Konya Darüleytamına muavenet hak
kında ? 

27. — Maraş Ulûmu Riyaziye Muallimi Mer
hum Hayrulah Efendi ailesine maaş tahsisi hak
kında 

28. — Fenerler Rüsumu hakmda 
.29. — Yanan şehir ve kasabalarda Hazine 

uhdesindeki arsalardan icabedenlerin mahallî 
belediyelerine terki hakkında 

3. — Tezkereler 

oO. — İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri 
hakkında 

31. — Harb Kazançları Kararnamesinin tef
siri hakkında 
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3. — Tezkereler 

34. — Zabıtan ve mensubini askeriyeden 
idam veya nispeti askeriyeleri katı' ile tevkii' 
edilenlerin ailelerine maaş verilip verilmiyeeeği 
hakkında 

35. -— Fransızlarla teşriki mesai ile firar eden 
mütekaidini askeriyeden Fazıl Efendi ailesine 
maaş verilip verilmiyeeeği hakında 

;>ıi. — Kışlak ve yaylaklardan sureti istifade 
hakkında (Hireistan'Ia mim akit Mukavelename
ye dair 

37. — Aile harcırahları hakkında 
38. — Bâzı Fabrikaların Levazımatı Umumi

ye Dairesine tahvili, irtibatı hakkında 
39. — İstanbul memurlarının müterakim ımı-

aşatiyle Sucuklarının ücuratı tedrisiyesinin mah
subu hakkında 

40. — 1337 senesi sarfiyatı umumîyesini nfı-
tık hesabı "katileri hakkında. 

41. — Harbi. Umumi.esnasında Ruslara esir 
düşerek celpleri lâzımgeldiği halde Hükümetçe 
mahallelinde ipka edilen zabıtan muhassasatı 
hakkında. 

42. — Darüleytamlarm 1339 bütçesi hakkın
da. / 

43. — Hidematı vataniye tertibinden muhas-
sas maaş hakkında. 
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32. — Sefarat ve şehbenderlikler tenvir ve 

teshin masarifine mukabil Hariciye bütçesine 
tahsisat vaz'ı hakkında 

4. — Evrakı saire 
33. — Şarkta tetkikatı ilmiyede bulunmak 

üzere gönderilen heyetin muhassasatı hakkında 
34. — Resmi İstihlâk Kanununun tefsiri 

hakkında 
35. — Mükellefiyeti ziraiye Kanununun tef

siri hakkında 
18. — Tâbiiyet ve Umuru Hukukiye i Muhteli-

ta kaiomlerinee istifa olunan rüsum ve harçların 
beş misline iblâğı hakkında 

19. _ 50 000 liralık meccani kinin ye 50 000 
liralık Hükümet kinini mubayaası için mezuni
yet verilmesi hakkında 

20/21. — Balıkçı esnafı ruhsatiye tezkereleri 
harcının tezyidine ve kaçakçılığın men'i için it-
thaz edlecek tedabire dair 

22. — Mülkiye Baytar Mektebi Âlisinden as
ker olarak neşet edecek efendilere yüzellişer li
ra serilmesi hakkında 

23. — Düşman tarafından tahribedilen mahal
lerin inşaatında kullanılmak üzere küşadecl ilecek 
ocaklarla, bunlardan çıkarılacak mevaddan re
sim alınmaması hakkında 

2. — Tekâlifi kanuniye 

24. — Bekârlardan vergi alınması hakkında 
, 25. .— Musa Kâzını Efendi merhumun ailesi

ne hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında 

26. -— Ereğli kömür madenleri hakkında 
27. — Mütekaidin ve eytam ve eranıil tahsi

satı fevkalâdesi1 hakkında 

28. — Memurin harcırahları hakında 
29. — Zürramu ihtiyacatı beytiyeleri için sarf 

edecekleri yaş sebze ve meyva ve bostanın üşür
den istisnası hakkında 

30. — Mâlûlmi guzatın terfihleri hakkında 

31. — Tevfik Sükuti Bey Merhumun ailesine 
maaş tahsisi hakkında 

"32. — Km vali metrukenin sureti idaresi hak
kında 

<u). — M'emaliki müstahlasa ahalisinin Aşar 
borçları hakkında 

4. — Evrakı saire 

44. — Denizli ahalisine verilen tohumluk be
del âtı. hakkında. 

45. - - Maarif müdürlüklerinin lağvı hak
kında. 

46. -— Tekvini ihtiyacı zımnında Miralay 
Süleyman Fethi Bey Merhumun ailesinin isti-
elası. , . • . 

47. — Muavenet talebini mutazammın Mer
hum Reşad Hikmet Bey ailesinin istidası. 

48. — İstanbul memurlarının müterakim 
maaşatiyle çocuklarının üeuratı tedriyesinin 
mahsubu hakkında. 

Tetkikine lüzum görülenler 

1. — Kızılca nahiyesi Müdürü Adil Efendi
nin ailesine ma-aş tahsisi hakkında. 

2. — Nevahi Kanununun varidata ait fasıl
ları. 

3. — Şüheda ailelerine maaş yerine nakit 
ve arazi- verilmesi hakkında. 
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4. — Düşman tarafından tahrip ve ihrak I 

edilmiş karye ve kasabatm sureti imarı hak
kında. 

5. — Mektep muallimleri maaşatmın bir se
bebi kanunî olmadıkça tenkis edilememesi hak
kında. 

6. — Mütekait ve müstafi esnafa t ve. memu
rin ve mensubini askeriye hakkında. 

7. —• Bir veya iki tarafı mebtür olmıyarak 
vazifeden tamamen sakıt bulunan nıâlûliır hak- I 
kında. 

8. — Dun bedelle satılan eşçar hakkındaki 
mukavelenamelerin temdidi müddetinde bede
lin tarifei ha/ıraya iblâğına dair. 

9. — Düşman tarafından yakılan şehir ve 
kasabaların plânlarını ihzar etmek üzere heyeti 
fenniyeler teşkili hakkında. 

10.' —• Tl Teşrinievvel 1338 tarihli Kanunun, 
sekizinci maddesinin tedrisatı iptidaiye müfet
tişleriyle muallim ve muallimelere" ademiteşmili 
hakkında. 

11. — Emvali metrûkenin evlâdı şüheda ve 
muhacirine temliki ve bedellerinin sureti isti
fası hakkında.. 

12. — Tarafı mîrîden satınalman zâbitan 
hayvanatının bilâsunu' ve taksir ölmeleri halin
de tediye edilmiyen tekasitin ademiistîfası hak
kında. 

13. — Çarkçı Yüzbaşı (Merhum Halil Efendi 
ailesine maaş tahsisi ihiakkında 

14. —- M'eMdbi Tı'bihiyei Askeriyeden çıkan 
efendilere yüz ellişer lira verilmesi hakkında 

15. — Albdülhak Hâımid, Abdun-altoman Şe
ref ve Aihmed Büslt'em 1beylere hidematı vatani
ye tertibiinden >maa ıtaihsiısi hakkında 
% 16. — Hariciye Vekâletince .alınımıakta olan 
rüsumun ühlt'iyaea göne tezyit ve tenziline dair 

17. — 1339 senesi Muvazenei Umumiye ka
nun lâyihası -

49. — Süleyman tl'hami Bey çocuklarının, is
tidası 

50. — Tevfik Sükuti ve Selim (beylerin ai
lelerine maaş tahsisi 'hakkında 

1. — Levayihi kanuniye 

1. — Vilâyatı ımeşgule 'm'etmiurîn ve nıuali-
mînine verileciek harcıralhlar 'hakkında (Vakti ' 
geçmiştir.) j 
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2. — SiviL mufhafbere ınıenmrlarına foiv nefer 

tayını verilin esi hakkında (Vaikti geçmiştir.) 
3. — HJodieur nahiyesinin lâğviyle Sanigöl 

naihiyesi teşkili hakkında (Yeni Teşkilât Ka
mı ıııı yapıknia'kfcaıdı r.)" 

4. —• Mevakii haııbiyede ımiecrulh okınlara 
elbise 'bedeli yerine aynen tedhizat verilntesii 
hakkında (Hali hariı 'hitanı Ibulmuştur, .lu5cu.ni 
kalmamıştır.) 

5. — Vozgad Jandarma Kumandan ı sabıkı 
Tevfik Beyin ailesine maaş talhsisi Ihalktkında 
(Mumaileyh tahliye edilmiştir. Lüzum 'kalma
mıştır.) 

6. — İspirto ve ispirtolu ımevaddı tılb'biye 
imal, ithal, füruiht ve naklinin inhisar suretiy-
Maliyeye verilmesi hakkında OŞayanı müzakere 
görülmemiştir.) 

7. — Tedavülden kaldırılacak meskukatı 
mağşuşe hak.ki.nd». (Yeni kanun yapılmıştır.) 

8. — Elviyei Selâse'ye ithal edilecek zdha-
iıdeıı tarifei asliyede muayyen resmin istifası 
haıkkmda (Vakti gelmiştir.) 

9. — Yem ve tayınat Kararna'nıtesinin 3<3 neü 
maddesinin tadili 'hakkında (Dairei aidiyesince 
lüzum kalmadığı 'beyan edilmiştir.) 

10. — Tâibiiyet harçlarının tbeş mislime ib
lâğı hakkında (iBu ;bapta Avans Kanunu ile bu 
madd'e kabul -edilmiştir.) 

11. — Jandarma 'bütçesine tahsisat ilâvesi 
'hakkında (Vakti geçmiştir.) 

VI. — Jandarma bütçesine tahsisat ilâvesi 
haikkında (Lüz-nm kalmadığı dairesince beyan 
edilmiştir.) 

13. — Yem ve tayınat Kararnamesinin 7 nci 
ve 9 ucu maddelerine zeyil (Lüzum kalmadığı 
dairesince 'beyan edilmiştir.) 

14. — Posta paketlerinin üeuratmm tezyidi 
hakkında (Bu babta bir kanun tanzim edilmiş
tir.) 

15. — Ticaret ve Ziraat odaları muhaberatı
nın ücretten istisnası hakkında (Şayanı müza
kere. görülmemiştir.) 

16. — Diyarbekir Vaiii esbakı Reşid Beyin 
ailesine hidematı vataniyeden maaş tahsisi hak
kında (Muhassasatı Zatiyeee usulen maaş tahsis 
edilmiştir.) 

17. — Yem ve t ay inat Kararnamesi 38 nci 
maddesinin tadili hakkında (Dairesince lüzum 
kalmadığı beyan edilmiştir.) 
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18. — Seyrisefain idaresine üç aylık avans 

verilmesi hakkında (Vakti geçmiştir.) 
19. — Sanatkâr efrat ve şoförlere verilecek 

yevmiyelere mukabil bütçeye tahsisat vaz'ı hak
kında (Senesi geçmiştir. Zaten esası mesele he
nüz halledilmemiştir.) 

20. — Çekirge itlafı için İktisat bütçesine 
tahsisat vaz'ı hakkında (Vakti geçmiştir.) 

21. 

2, — Tekâlifi kanuniye 

İstikrazı dahilî faizleri hakkında (Bu 
babta yeni kanuna ahkâmı mahsusa vazedil
miştir.) 
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22,23. — Alpagot ve Akçeşehir namiyle ikî 

kaza teşkili hakında (Yeni teşkilât kanunu ya
pılmaktadır. ) 

24. — Tesbit usuliyle ve kefaleti müteselsile 
ile ahaliye zimmet kaydolunan Âşarm neticei 
cibayetinde hâsıl olacak kâr ve zarara herkesin 
mütenasiben ortak olması hakkında (Şayanı 
müzakere görülmemiştir.) 

25. — Bilecik'te bir Sultani mektebi küşadı 
hakkında (Şayanı müzakere görülmemiştir.) 

26. — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanmm birinci 
sınıftakiler gibi terfih ve terâkki ettirilmeleri 
hakkında (Esası mesele Müdafaai Milliye En
cümenince reddedilmiştir.) 

Sıra Evrakın 
No. No. Neye dair olduğu ve esbabı mııcibesi 

27 

37 

38 
39 

40 

372 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

400 
456 

458 

463 

482 

487 

489 

537 
569 

682 
714 

716 

Harbi Umumi esnasında verilen tohumluk ve yemlik zâhairin aynen veremiyen-
1 erden hini tahsilindeki rayice göre bedelen istidası hakkında (Esası mesele Ka-
vanini Maliye Encümenince reddedil mistir.) 
Malta'ya nefyeclilenlerin maaşa!ı hakkında (Vakti geçmiştir.) 
Tekâlifi Milliye Tasfiye Komisyonları teşkili hakkında (Vakti geçmiş, lüzumu 
kalmamıştır.) 
Kastamonu'da bir Tıbbiye Mektebi küşadı hakkında (Sayanı müzakere görülme
miştir. ) 
1338 senesinde Millî Orduya alınacak zâbitan ile İstiklâl Harbinin nihayetine de
yin askerî sureti terfi hakkında (Vakti geçmiş, lüzumu kalmamıştır.) 
Bütçe açığını kapamaya medar olacak yeni bâzı*varidat temini hakkında (Şayanı 
müzakere görülmemiştir.) 
Memurin harcırahlarında tadilât icrası ve bu babta bâzı tedabir ittihazı hakkın
da (Şayanı müzakere görülmemiştir.) 
Sigara ve tütün ve tömbeki paketlerinden Hinıayeietfal namına İstihlâk Vergisi 
alınması hakkında (Şayanı müzakere görülmemiştir.) 
Jandarma .bütçesine zamaim icrası hakkında (Vakti geçmiştir.) 
Gazianteb ahalisine muavenet hakkındaki 8 Kânunuevvel 1337 tarihli Kanunla 
verilen tahsisatın senei âtiyeye devri hakkında (Vakti geçmiştir.) $ 
Murakabe Encümeni vazaifini ifa etmek üzere istihdam edilecek memurin hakkın
da (Vakti geçmiştir.) 
Paşaeli bütçesi (Vakti geçmiştir.) 
Trabzon Mebusu Merhum Ali Şükrü Beyin ailesine muavenet hakkında (Bütçe 
müsait değildir.) 
Dersim umuru nafıası hakkında (Vakti geçmiştir.) 

41 

3. — Tezkereler 

202 Hayvanat gıdasında mübadelât icrası caiz olup olamıyacağmm tef siren halli hak
kında (Dairesince lüzum kalmadığı beyan edilmiştir.) 
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Neye dair olduğu ve esbabı mucibesi 

4. — Evrakı saire 

239 Vehip Paşa ve Kaymakam Pertev beylerin emlâki hakkında sual takriri (Sual tak
riridir, encümene taallûku olmadığından şayanı müzakere görülmemiştir.) 

317 Teşkilât ve kadrolar hakkında takrir (Vakti geçmiştir.) 

Encümene ait evrak 
ı , s »i< * ı - Tetkike lüzum görülmiyenler 

1/44 Defteri Hakanı harçlarının tezyidi hakkında (Dairei aidiyesinee âdemilüzumu be
yan edilmiştir.) 

1/129 Memaliki ecnebiyeye gönderilecek memurin tahsisat fevkalâdeleri hakkında (1336 
bütçesiyle tevhidedilmiş idi vakti geçmiştir.) 

1/140 Muaddel Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 63 ncü maddesinin tadili hak
kında (Divanı Muhasebat teşekkül ettiği cihetle lüzum kalmamıştır.). 

1/155 Ağnam Resmi hakkında (Vekâletçe yeni bir kanun yapılmaktadır. Hacet kalma
mıştır.) 

1/157 Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesinin tadili hakkında (Bu 
bapta vekâletçe bir kanun tanzim edilmektedir.) 

1/172 Yem ve tayinat Kanununun birinci maddesinin tadili hakkında (Dairei aidiyesinee 
lüzum kalmadığı beyan edilmiştir.) 

1/214 Sınıfı salis ketebe ile takımbaşılara verilecek tahsisatı fevkalâde hakkında (Dai
rei aidesince lüzum kalmadığı beyan edilmiştir.) 

1/220 Ahalii kuraya zimmet kaydolunan Aşar bedelinden indelicap tenzilât icrası hak
kında (1336 senesi Aşarına aittir. Vakti geçmiştir.) 

1/232 Müskirat Resmi Kanununun tadili hakkında (Vekâletçe bu bapta yeni bir kanun 
tanzim edilmiştir.) 

1/247 İnegöl'e tâbi Yenice nahiyesinin lâğviyle Cebeliâtik nahiyesi teşkiline dair (Dahi
liye Vekâletince yeni bir Teşkilât Kanunu yapılmaktadır.) 

1/280 Çıldır havalisinde bir kaza teşkiline dair (Dahiliye Vekâletince ilâh...) 
1/305 Divanı Muhasebat teşkili hakkında (Divanı Muhasebat teşekkül etmiştir. Lüzum 

kalmamıştır.) 
1/321 Ankara - İnebolu yolunun Kapıpınarı - Tekçam kısmının masarifi tamiriyesi hak

kında (Türkü umumiye hakkında Vekâletçe yeni bir proje yapılmaktadır.) 
1/330 Altın ihracının men'i hakkındaki Kanunun birinci maddesinin tadili hakkında 
1/312 Takımbaşlariyle zabit namzetlerine ve musiki muallim ve namzetlerine verilecek 

tahsisat hakkında (Dairei aidesince lüzum kalmadığı beyan edilmiştir.) 
1/429 Divanı Temyiz Askerî Reisi ve azasına verilecek maaşat hakkında (Bu bapta 

mevcut kanunun tadiline lüzum görülmemiştir.) 
1/474 Tayinat- ve yem Kararnamesinin birinci maddesine zeyil (Geçen seneye aittir, 

vakti geçmiştir.) 
1/532 Maliye bütçesine tahsisat ilâvesi hakkında (Senesi geçmiştir.) 
1/557 Erbabı ziraata tavizen verilecek tohumluk ve saire için İktisat bütçesine tahsisat 

ilâvesi hakkında (Senesi geçmiştir.) 
1 /576 5 Teşrinisaniden senei maliye gayesine kadar İstanbul Darüleytamlarına verilme

si muktazi tahsisat hakkında (Bütçesi encümence yapılmıştır, lüzum kalmamıştır.) 

Evrakın 
No. 
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Neye dair olduğu ve esbabı mueibesi 

1/596 Rusya ve Yunanistan'daki üsaranın celp ve iaşesine nraktazi tahsisatın senei âti-
yeye devri hakkında (Vakti geçmiştir, lüzum kalmamıştır.') 

1/613 Mübadelei Üsera Komisyonu masarifi için Müdafaai Milliye bütçesine, 'tahsisat 
vaz'ı hakkında (Vakti geçmiştir, lüzum kalmamıştır.) 

1/627 İhtiyat zâbitan namzetleriyle mekâtibi askeriye talebesine verilecek tahsisatı fev
kalâde hakkında (Yeni bütçesinin müzakeresi esnasında nazarı itibara alınacak
tır.) 

2. — Tekâlifi kanuniye 

24 2/109 Ordu mensubîninin tezyidi maaşatı hakkında (Vakti geçmiştir.) 
25 286 Divanı Muhasebat teşkili hakkında (Divanı Muhasebat teşkil edilmiştir.) 
26 2/248 Küreinühas nahiyesinin kazaya tahvili hakkında (Dahiliye Vekaletince yeni teş

kilât kanunu yapılmaktadır.) 
27 2/310 Meclisçe bir Divanı Muhasebat Encümeni teşkili hakkında (Divanı Muhasebat 

teşekkül ettiği cihetle lüzumu kalmamıştır.) 
28 t 2/316 Her vilâyet merkezinde bir hastane tesisi hakkında (Encümence şayanı müzakere 

görülmemiştir.) 
29 2/389 Pülümür kazasına merbut on bir karyenin tefrikiyle merkezi Zamâk olmak üzere 

bir nahiye teşkili hakkında (Dahiliye Vekâletince yeni teşkilât kanunun yapıl
maktadır.) 

80 2/432 Himayeietfal muhaberat ve mürasalâtının ücretten istisnası hakkında (Şayanı 
. müzakere görülmemiştir.) 

31 2/659 istiklâl Madalyası hakkındaki Kciııma zeyil (Şayanı müzakere görülmemiştir.) 
32 * 2/719, Malımud. izzet, Ziya, Ali Şükrü beylerin ailelerine muavenet hakkında 

Evrakı saire 

33 4/182 Maliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerinin sarfiyat ve taahhüdatını kontrol etmek 
üzere bir Tetkiki Hesabat Encümeni teşkiline dair (Divanı Muhasebat teşekkül 
ettiği cihetle lüzumu kalmamıştır.) 

34 4/236 Reis ve âzası Meclis tarafından intiha bedii inek üzere bir Divanı Muhasebat teşkili 
hakkında (Divanı Muhasebat teşekkül ettiği cihetle lüzumu kamamıştır.) 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Diyarbekir Valii 
esbakı Reşid Bey ailesine maaş tahsisi hakkın
da Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Mu
harriri izahat versin. 

REİS — Reşid Bey ailesine maaş tahsisi 
hakkında Hüseyin Bey Mazbata Muharirinden 
izahat istiyor. 

MAZHAR MÜPİD B. (Denizli) — Efendim 
esbabı, eytam ve eramiline kanunen icabeden 
maaş tahsis edilmiştir. Yeni arkadaşlar onu id
dia ediyorlar. 

MEHMED B. (Kastamonu) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Buyurun. 

MEHMtil) B. (Kastamonu) — Bu mevad me-
yanmda . bir Aşar meselesi mevzuubahsoldu. 
Aşar meselesinde, Aşardan tenzilât suretiyle 
ahaliye zimmet kaydmdaki usul nedir bilir 
misiniz? Bu aşar, bedeli satılamadığı halde eski
den zimmet olarak fahiş fiyatla kalmış olan 
aşar borcu, bu sefer ahali üzerine zimmet yazıl
maktadır. Ahaliye, bu aşar yazıldığı zaman 
onların erkekleri, •evlâtları cephe boyunda harb 
ediyordu. Bunlar kadınlar üzerine yazılıyordu, 
çiftçi üzerine bilâkanıın tevzi edilmiş bir ver
ginin tenzili haikkında yapılan bir kanunun 
reddedilmesi çok gariptir. Nazarı dikkatinizi 
celbederim. (Encümene, sesleri) 
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REİS — Efendim, kefaleti müteselsileye ait 

bu mesele hakkında başka söz söylemek ist iyen 
var 'mı? (Hayır, sesleri) Efendim! Bu lâyihanın 
müzakere olunmasını teklif ediyorlaı-. Bunu 
reyi filinize vaz'ediyorum. (Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul olundu. 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim, Çıldır 
havalesine 'dair bir şey vardır*. Orada, «Dahili
ye Vekâletince teşkilât * yapılacaktır» diyor. 
Halbuki Elviyei Selâse Teşkilâtı İdariyesi hak
kında kanun yapıldığı sırada burası unutuknuş 
mudur, ne olmuştur? Yani orada bir kaza oldu
ğu iptida anlaşılamamış mıdır? Şimdi orada. 
Çıldır namiyle 'bir kaza vardır, yeniden teşkil 
edilecek değildir. Yalnız oradaki 'kaymakam ve
kildir. Vekil olduğu için-de oraya meslek sahibi 
olan bir adam tâyin olunamryor. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Bozok) — Takrir 
veriniz. 

TALÂT B. (Devamla) — Takrire hacet yok
tur. Dahiliye Vekâletince eğer bu sene bütçeye 
ilâve edilmişse tabiî bu teşkilât yapılmıştır. 
Değil ise yeniden bir kaza teşkil olunımıyacak-
tır. Diğer memurin kamilen müteşekkil ve ma
aşlarını almaktadır. Binaenaleyh, oraya muk
tedir ibir kaymakam tâyin edilsin. Orası esasen 
biı- kaza merkezidir. 

Dr. PUAD B. (Kırkkilisc) — Efendim, .mü
zakeresine lüzum g'örülmiyen evrak meyanmda 
Himayeietfal Cemiyeti için posta üeuratı hak
kında bir teklifi kanuni vardır. '() da, onlar mc-
yaııına ithal edilmiştir. Malûmuâliniz memle
kette 'halk teşkilâtı, olarak yegâne iki müessese 
vardır. Birisi Hilâliahmer, diğeri Himayeietfal 
Cemiyetidir. Memleketin terakki ve tealisi hu
susunda 'bu cemiyetlerin ne kadar ehemmiyetli 
olduğu malûmunuzdur. Binaenaleyh, Hilâliah
mer Cemiyeti 'gibi, Himayeietfal Cemiyetinin de 
posta ve telgraf ücuratından muaf tutulması 
hakkındaki teklifi kanuninin dahi lüzumlu ev
rak meyanma ithaliyle bil âhara «müzakeresini 
temenni ediyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efendim, 
encümen namına söylüyorum. 'Encümen, Hima
yeietfal in 'himayeye muhtaç olduğunu »müdriktir. 
Zannederim ki, bunu müzakere edilecek evrak 
meyanma koymamak daha muvafık olur, <*ünkü 
elimizde bir kanun 'vardır ki, 'şimdi onu müza
kere ediyoruz, bunun muafiyet faslı vardır, , 

orada bu mesele müzakere olunur. Şimdi bunu 
buraya korsak, encüm'ene iade edilecek oradan 
gelecek, ruznaıneye girecek, müzakere edilecek. 
Posta. 'Kanununun muafiyet faslı vardır ki, bu 
'kanun şimdi müzakere edilmektedir. Bendenizce 
bu mahzurları orada zikrederiz. 

Dr. FFAD B. (-Kırkkilisc) — Mazhar Müfid 
Beyefendinin lûtuflarma teşekkür ederim. 

MAZHAR MÜFİD B. — Posta Kanununun 
muafiyet faslında bunu müzakere edelim. 

Dr. FUAT) B. (Kırkkilise) — Fakat rica ede
rim, o zaman reddetmeyiniz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Derdesti müzakere olan. 
Posta Kanununda Hilâliahmer ayrılmış, diğerle
rine de Hükümetin kabul edeceği müessesatı hay
liye deniliyor. 

Dr. FlTAD B. — Şimdi reddedilmesin ki, son
ra emrivaki olmasın. 

VEHBÎ B. (Karesi) —Efendim memlekette 
binlerce yetim vardır. Himayeietfal Cemiyeti 
'hakikaten himayeye muhtaçtır. Bunu söylemeye 
hacet yoktur.. Eğer bunu bugün lüzumsuzdur di
ye kabul ediverirsek yarın Posta Kanununun mü
zakeresinde kabul edemeyiz. Eğer bu kanunun 
kenarında denilse ki; Post* Kanunu müzakere 
edileceğinden lüzumsuzdur. O vakit mesele yok
tur. Fakat şimdi lüzumsuzdur diye bir karar 
verirsek o zaman lüzumsuz olduğu takarrür ede
rek reddedilen bir teklif bir sene zarfında bir daha 
müzakere edilemez diye Nizamnamede bir kayıt 
vardır. Buna ittibaen gelecek seneye kalır ve 
Posta Kanununa da ilâve edilemez. Bu müzake
re kâfi' görülür ve oraya da bu suretle bir şerh 
verilirse ileride bir fikir dermeyan edilir, (l)oğ-

' m sesleri) 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİ
Sİ FERİD B. (Kütahya) — Vehbi Beyin teklifi 
veçhile encümen namına tashihini kabul ediyo
ruz. 

REİS — Encümen Reisi bu teklifi kabul edi
yorlar. Şu halde bu teklif veçhile kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MAZHAR MÜFİI) B. (1 )enizl i) — Vehbi 
Beyefendi bir şey buyurdular. Demin bendeniz 
de arz edecektim. Fakat müsaade buy anılmadı. 
Burada lüzumsuz denilen evrak, bâzı rüfekâ ta
rafından yeniden bu sene takrirle kabul edilsin 
deniyor. Şimdi bu. senesi içinde reddedildi diye 
kararı vardır. Binaenaleyh müzakere edemeyiz. 
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Yanı burada lüzumsuzluğuna karar verilen evrak 
hakkında bendeniz de aynı teklifte bulunursam 
senesi içindedir diye reddedecek misiniz, etmiye-
cek misiniz? .Buna bir karar veriniz. Bu mesele 
çok mühimdir. (Hayır sesleri) 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Efendim, Diyarbe-
kir Valisi Reşid Bey merhumu zannedersem he
pimiz tanırız. Bu nasıl tevkif edildi ve nasıl hap-
saneden kaçtı ve sonra nasıl intihar etti? Mer
hum büyük bir adamdı. Bunun hakkında uzunu-
zadiye söylemeye hacet görmüyorum. Bu adamın 
bir ailesi var. Kendisine verdikleri maaş pek az
dır. Bilhassa istirham ederim. Şu takrir müza
keresi lüzumlu olan aksama ithal olunsun, hepi
nizden sureti mahsusada rica ederim. Fedaidir 
ve bu, sırf vatanı uğruna kendini feda etti. Rica 
•ederim, bu zatın ailesi düşünülsün. 

REİS — Efendim bu lâyihai kanuniye hak
kında söz söylemek arzu eden var mı? (Hayır 
sesleri) O halde efendim müsaadenizle Hüseyin 
Beyin teklifini reyi âlinize vaz'edeceğim. Hüse
yin Beyin teklifini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu. 

ISÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) - - Efendim 
reddedilen levayihi ihtiva eden liste meyanın-
da sanatkâr, amele ve şoförler hakkında bir lâyi
hayı da encümen reddetmiştir. Zannederim bu 
İmalâtı Harbiye Fabrikalarında çalışan amele ve 
sairenin ücretlerinin tezyidi hakkında bir lâyiha 
olacak. Geçenlerde İmalâtı Harbiye Fabrikası
nın resmi küşadında arkadaşlarımızın pek çokları 
orada idi. Fabrika derununda amele namına söz 
söyliyen zat yana - yakıla bu amele ücretlerinin 
tezyidi hakkındaki lâyihanın Meclisi Âlice sürat
le müzakeresi için Reisi Muhterem Gazi Paşa Haz
retlerinden istirham ediyorlardı. Binaenaleyh 
zaferimizin istihsalinde yegâne âmil olan bu sa
natkârların terfihine hadim olan bu lâyihanın 
reddi bendenizee muvafık değildir. Binaenaleyh 
müzakeresi elzem olan cetvele ilâvesini teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim bu madde hakkında başka 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde Sü
leyman Sırrı Beyin tekliflerini reyi âlilerine vaz'-
ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yalnız bir şey geçti, 
lüzumlu lüzumsuz bir şey; fakat Muvazenei Ma
liye Encümeni ibunun karşılığını temin edebilir 
mi, edemez mi? Yoksa bunu bir kanunla mı ve
yahut bir kadro ile mi temin edecektir? Bunla-
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rın Muvazenei Maliye Encümenince nazarı dikka
te alınması lâzımgelmez mi? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) —' Efendim 
yalnız şoförler değildir. Bir kanun vardır. Zâ-
bitandan ehli sanat olup da çalışanlara yevmiye 
vermek ve keza asker Olup da sanatkâr olanlar 
orada çalışıyorsa onlara yevmiye vermek, bunlar 
birkaç kanundur. Vehbi Beyin dediği gibi encü
men buna karşılık bulabilir mi, bulamaz mı? Me
selesinden evvel zannederim ki, her halde nazarı 
dikkatimizi celbedecektir. Encümen fon fabrika
lar hakkında başka umumî bir karar verecektir. 
Elyevm mevcudolan fabrikaların hangileri cihe
ti askeriyede kalması lâzım geliyor? Bugün çalı
şanlar kimdir, varidatı nedir? Bunları tesbit için 
gayet mütehassıs iki arkadaşımızı tefrik ettik. 
Buna dair 1340 bütçesinde ilmî ve esaslı bir ma
lûmat vereceğiz. Onun için şimdi burada buna 
zammet, bundan kes, zannederim ki, muvafık 
bir şey olmıyacak ve esaslı bir şey olmıyacak. Fa
kat Heyeti Aliyeniz bunu müzakeresi lüzumlu 
kanunlar meyanma koyup verirseniz hakem sizsi
niz, ona 'bir şey yok. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
Mazhar Müfid Bey ileride bunun hakkında bir 
kanun yapılacağından ve neticede bunların hu
kukunun temin edileceğinden bahsediyorlar. Es
babı- mucibe olarak dermeyan edilen bu kısımda 
bunu söylemek Jâzımgelirdi. Madem ki, doğru
dan doğruya ceffelkalem ret buyurmuşlardır;' 
binaenaleyh bu ret doğru değildir. Arz ettiğim 
gibi 'bu sanatkâranm inkisarını mucibolur. Onun 
için bu, tekrar encümene iade edilsin ve orada 
ariz ve amik tetkik ve mütalâadan sonra netice
de mazbata ile reddetsinler. Tabiî ona bir şey de
nemez. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Camını 
Beyefendi! Biz amelisinden bahsediyoruz! Bu
nu encümene iade ediniz. Bu encümende durur. 
Yani böyle kâğıt havalesi ile uğraşmıyalım. 
Amelenin terfihi hepimizin matlubudur. Bina
enaleyh bunlar hakkında esaslı bir şey yapıla
caktır. Fakat hayır illâ tra kâğıdı encümeni
nize alınız derseniz pekâlâ. 

REİS —• Mesele tenevvür etti, zannederim. 
Müzakereyi kâfi görüyor musunuz? (Kâfi ses
leri)' 

Sırrı Beyin teklifi veçhile bu teklifi kanu
ninin müzakere edilmek üzere encümene iade-
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sini reyi âlilerine vaz 'edeceğim. Kabul edenler 1 
lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

HALÎS TURGUD B. (Sivas) — Efendi
ler, lüzumlu ve lüzumsuz liste arasında bîr de 
Vehib Paşanın emlâki hakkında bir sual tak
riri vardır. Bunun malûm olan hiyanetinden 

- bahsedecek değilim. Bunu herkes bilir ki Vehib 
Paşa Sivas'ın yegâne kaatilidir. Ambarlarda er
zak varken yevmiye bin kişi öldürmüştür. (İşi
temiyoruz sesleri) Bütün ordu Rus mmtakasma 
girip de erzaka lüzum olmadığı bir zamanda 
Sivas halkını o ambarlardaki erzakı kokutmak, 
mahvetmek derecesine getirerek açlığa mah
kûm etmiş ve halka verdirmemiştir. Bu suretle ' 
yevmiye bin bin beş yüzıe karip açlıktan 
adam ölmüştür. Böyle bir adamın hırsızlıkla 
Amasya'da temin etmiş olduğu birkaç fabri
kası vardır. Bu fabrikayı ne suretle tasarruf 
ettiği hakkında uzunuzadıya söz söyliyeeek deği
lim. I 

MUSTAFA B. (Tokad) _ Mecliste böyle 
seksen kadar evrak vardır. Değirmen hakkında 
ve saire... 

HALÎS TURGUD B,. (Devamla) — Onla
rı teşrih etmiyeceğim. Artık onları terk ediyo
rum. (Gürültüler) 

REİS — Encümen bize aidiyeti yoktur diye 
lüzumsuzlar meyanına' ithal etmiş. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Geçen sene Hain
di Bey bunun hakkında bir takrir vermişti. 

HALÎS TURGUD B. (Devamla) — Bina
enaleyh hırsızlıkla' elde edilmiş olan bu emlâk 
hakkında ne muamele- yapılmıştır? Bunu da so
ruyorum. Efendim ve tafsilâta lüzum görmüyo
rum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efen
dim, mebus arkadaşlarımızdan biri Vehib Paşa 
ve Pertev Beyin emlâkinin müsaderesi için bir 
takrir vermiş ve Maliye Vekâletine bir sual sor
muştur. Eski mebuslardan, zannederim, Ragıb 
Bey olarak. Halbuki malûmuâliniz sual takrir
leri sâil ve mesul arasındadır. Kim sual takriri 
vermiş ise o söyler vekil cevabını verir. Bunun 
üzerinde başka kimsenin söz söylemeye hakkı 
yoktur. Binaenaleyh bu takririn buraya hava
lesinde her halde bir sehiv vardır. (Gürültüler) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Vehib Paşa çal
sın yesin, Pertev Bey çalsın yesin; canım mem
leket böyle mi idare olunur? j 
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MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Söyli-

yeeeğim, müsaade buyur, bağırma! Şimdi efen
dim bu sual takririni veren sâil, sualine veri
len cevaba kaani olur. Kimse ağzını açamaz. 
Şimdi ise sâil yok. Sonra Nizamnamei Dahilî 
mucibince lâyihai kanuniye değildir ki arka
daşlardan birisi müdafaasını üzerine alsın. O 
olamaz. Binaenaleyh bunun bizce hiç muamelesi 
yoktur. Fakat Mustafa Beyefendinin yaptığı 
gibi oturduğu yerde sorarsa olmaz. Yap bir 
sual takriri, öyle sor.. Lolo ile olmaz. 

REİS—• Efendim, zannederim, mesele tavaz
zuh etti. Bu sual takriridir. Arkadaşlardan bi
risi vermiş ve sahibi sual yoktur ki bunun hak
kında encümen doğru veya yanlış diye itiraz 
etsin. Binaenaleyh encümenin bu kararı zanne
derim ki muvafıktır. Encümenin mazbatası hak
kında başka mütalâa dermeyan edecek var mı? 
(Hayır sesleri) Heyeti umumiyesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

• 5. — Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 
İstanbul Meclisi Mebusanı Evrak Kaleminde 
mahfuz ve. elyevm mvvlrii tatbikte bulunan ka
rarname dosyalarının bilcelp burada tetkiki hak
kındaki takriri ve cej&olunan kararnameler. 

REÎS — Efendim Gazianteb Mebusu Ali Ce-
nani Beyin bir takriri vardır ki; İstanbul Mec
lisi Mebusanmdaki kararı muvakkatler hak
kındadır. istanbul'dan bunların dosyalarının 
celbi tahtı karara alınmıştı: Bu karar üzerine 
şimdi bâzı evrak gelmiştir. Heyeti Celilenize 
arz edeceğim. İstanbul Hükümetince neşrolu
nup elyevm mevkii tatbikte bulunan İstanbul Mec
lisi Mebusan Evrak Kaleminde mahfuz olan ka
rarnamelere ait dosyaların celbiyle aidolduk-
ları encümenlere tevzii hakkında kabul Duyuru
lan takrir üzerine mezkûr evrakın ihzarı lüzu
mu icabedenlere bildirilmişti. Mezkûr evraktan 
bu kere vürudeden; Hayvan sirkatinin men'i 
hakkında iki Kararname var. Dahiliye ve Adliye 
encümenlerine tevdi ediyoruz. 

Memaliki Osmaniyede ecnebilerin hukuk ve 
veeaibine ait Kararname var, Adliye Encüme
nine tevdi ediyoruz. 

Gediklilerin ilgası hakkındaki kararname var, 
Umuru Tasarruf iye Encümenine havale ediyoruz. 
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Osmanlı cemaat ve müessesatı hayriyesi 

namlarına kasabat ve kura dâhilinde namımüs-
tear ile tasarruf olunagclen emvali gayrim ert-

"kulenin tashihi kaydı hakkında kezalik üç. kıta 
kararname var,. Umuru Tasarrufiye Encümenine 
havale ediyoruz. 

Memurin muhakematı hakkında iki kıta ka
rarname var, Dahiliye ve Adliye encümenlerine 
havale ediyoruz. 

Ferağ ve intikal harçlarının tadilini muta-
zmıınıııı üç kararname var, Kavanin ve Muvaze
ne i. Maliye encümenlerine. 

Mülkiye harcırahı hakkında üç. kararname 
var; Dahiliye ve Kavanin ve Muvazene! Maliye 
encümenlerine havale ediyoruz. 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve 
düyun ve matlubatı metrûkesine ait üç kıta 
kararname var, Dahiliye, Adliye ve Muvazene! 
Maliye encümenlerine havale ediyoruz. 

Muhtelif evrak 

1. —- Huih Muahedenamesinin tasdiki müna
sebetiyle İstanbul ŞehremaneMnden ynevrııt teb
rik- telgrafı 

REİS — Tensip buyörıtrsamz Divanı Kiya
setçe münasip cevap yazılır. (Muvafık sesleri) 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — İzmir'in senei devriyci istirdadı münur-
seb etiyle icra edilecek merasime iştirak etmek 
üzere Divanı Kiyasetten intihal)edilen dört zat 
hakkında Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim geçen içtimada İzmir'in 
yevmi mesudu istirdadına müsadif gün için He
yeti Aliyeniz davet ediliyordu ve bu davet üze
rine Heyeti Aliyenizce bir heyet izamı takarrür 
etmiş ve Divanı Kiyasetten iştirak edecek ze
vatın tefriki Divanı Kiyasete havale buyurul-
muştu. Bubab ta Divanı Kiyasetten gelen tez
kereyi. berayi malûmat okuyacağız. 

Hey e ti Ura um iyeye 
İzmir'in senei devriyci istirdadı münasebe

tiyle icra olunacak merasimi tesidiyeye m em üren 
Meclis namına gidecek heyete Divanı Riyaset
ten Keisisani Ali Fuad Paşa ve İdare Memuru 
İla sim ve Katip Vâsıf ve Haydar Rüşdü Beyle
rin iştirak etmeleri , Divanı Riyasetçe tensibedil-
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mistir. Arz olunur efendim. 

3 . 9 . 1339 
T. B. M. M. Keisisanisi 

Ali Fuad 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Kiyaset karam 

REİS — .10fendim bâzı arkadaşlarımıza maze
retlerine mebni mezuniyet itası hakkında Divanı 
Kiyasetin diğer bir kararı vardır, okunacaktır. 

Heyeti Umum iyeye 
İhtiyaç ve ahvali sıhhiyelerine mebni zirde 

esamisi muharrer zevatın isimleri hizasında gös
terilen müddetlerle mezuniyetleri Divanı Riya
setin 3 . 9 . 1339 tarihli, üçüncü içtimamda ten-
sibedilmiş olmakla Heyeti Umum iyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim. 

T. B. M. M. JReisisanisi 
Ali Fuad 

Hacı Bekir Efendi ('Konya), bir buçuk ay, 
(Tabip raporuna müsteniden) 

Şükrü Bey (Bolu), bir buçuk ay, (Tabip ra
poruna 'müsteniden), 

•Halid Bey (Niğde), bir ay, 
Osman Nuri Bey (Bursa), bir ay, 
Meıhmed Fuad Bey (Kastamonu), bir ay, 
Neşet Bey (Aksaray), bir ay, 
Â.'saf Bey (Hakkâri), bir ay, 
Avni Bey (Cebelibereket), bir ay, 
Hamdi Bey (Bozok), yirmi gün, 
Dr. Kazım Bey (Denizli), yirmi gün, 
Kifat Bey (Karağın), yirimi gün, 
Refet Bey («Bursa), on beş gün, 
Şükrü Kaya Bey (Menteşe), on beş gün, 
Hoca Esad Efendi (Menteşe), on beş gün, 
Ab id in Bey (Sarulhan), on beş gün, 
Zekâi Bey (Aydın), on beş gün, 
Şükrü B'ey (İzmir), on beş gün, 

REİS — Söz ist iyen var mı efendimi' (Hayır 
sesleri) Divanı Riyasetin bu tezkeresinde isim
leri mezkûr olan zevatın Divanı Riyasetin tensib-
ettiği veçhile mezuniyetlerini kaibul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

E fendim! Şimdi ruıznaıme'mizde Posta Kanu
nu vardır, eğer müsaade bııyurulursa on beş da
kika kadar teneffüs ettikten sonra müzakere ede
riz. 

Hitamı Celse; saat : 3,45 



İKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,00 

REİS — İkinci Reisvekili İsmet Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Sanıhan), Haydar Rtişdü Bey (Denizli) 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. •— Posta kanunu layihası ve Posta Telgraf 

Encümeni mazbatası. (1/22) 

IİEİS — Celseyi açıyorum. Rııznamemizde 
Posta kanunu lâyihasının müzakeresi vardır. Al
tıncı -maddeye kadar müzakere ye ka'bui edilmiş. 
Şimdi yedinci maddenin müzakeresine başlıyoruz. 

•MADDE 7. — Hükümet Postaca istifa edile
cek ücuratı müş'ir pullar, açık: muhabere varaka
ları, zarflar ve kuşaklar ihracına ye istifayı ücıt-
rat makinaları istimaline ve bunlardan, mevkii 
istimalde bulunanlar ile âtiyen mevkii istimale 
vazedilecek olanların müddeti meriyet ve şeraiti 
mübadelelerini tâyine mezundur. 

REİS — Yedinci madde hakkında söz ist iyen 
yar mı? ('Hayır sesleri) 

Yedinci madde hakkında söz ist iyen yok. Bi
naenaleyh reyi âlilerine vaz'ediyoruım. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Yedinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Posta İdaresi, posta pullariyle 
istifayı ücuratta müstamel varakaların eşhası hu
susiye tarafından bey'ini menetmek hakkını haiz
dir. Müsaade istihsal iyi e pul satanlara Hükümet
çe tâyin olunacak bir nfepet dairesinde beyiye ve
ya- ücreti maktua verilebilir. 

MAHMUD CELÂL B. (tamir) — Malûl ga
zilere bir kanunla, pul satmak hakkı verilmişti, 
buna tesiri yar mı? 
, POSTA VE TELURAF MÜDÜKü UMUMİ

Sİ VEKİLİ FAHRİ B. — Hayır, hiçbir tesiri 
yoktur. İstihsali ruhsat etmek şart'iyle malûl ga
zilere pul beyiyesi itasında hiçbir mâni yoktur. 

AVNİ-B. (Cebelibereket) —• Yalnız ruhsat 
istihsalinde müşkülât gösterilmesin. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Malûl ga
zilerin zaten kanunî hakları vardı, o hak mahfuz
dur devil mi efendim? 

MÜDÜRÜ FMITMİ VEKİLİ FAHRİ B. — 
Evet efendim! O hak mahfuzdur. Yalnız iki yer 
arasındaki mesafe üç yüz metreyi mütecaviz ol
mak şartiyle. Yanyana olursa olmaz. 

REİS — M'â'lûller hakkındaki ahkâm mahfuz 
olduğu izah edilmiştir. Binaenaleyh sekizinci 
madde hakkında başka söz istiyen yar mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Pul beyiyesinin mik
tarı âzamisi nedir? 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ FAHRİ B. — 
•Beyie miktarı, yüzde on, on beş, yirmiye kadar 
gidebilir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Temenni ederiz ki, 
köylere fazla yerilsin de talip bulunsun. 

REİS — Daha söz istiyen var mı efendim.' 
(Hayır sesleri) Binaenaleyh sekizinci maddeyi 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Sekizinci maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Sekizinci 
madde aynen kabul edil'm'iştir. 

MADDE 9. — Hükümet, memalifci ecnebiye 
ile olan posta münaseba'tını Posta İttihadı Umu
mîsi esasatına göre beynelmilel îtilâf ile tanzi
me ve itilâfı mezkûre mucibince Türkiye'de isti
fası lâzungelecek ücuratm tâyinine salâhiyettar-
dır. 

REİS — Fahri Beyefendi! matbuda beynel
milel itilâf var,. Encümenin mazbatasında itilâ-
fat deniyor. Bunların hangisini kabul edeceğiz? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ VEKİLİ FAHRİ B. —-. 
Tabiî Encümenin tadili veçhiledir. Bendeniz 
şu noktanın tashihine müsaade buyurmalarını 
rica edeceğim: 

«Beynelmilel itilâf)» yerine» «hususi itilâf at» 
diye olsun. 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Hükümet, 
kelimesi geçiyor. Bundan maksat İcra Vekilleri 
Heyeti midir? 

REİS —• Evet, geçenki celsede izah edil
miştir. 
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V'EH'Bİ B. (Karesi) —. (Beynelmilel hususi 

itilâ tat) değil mi efendim? 
MÜDÜRÜ UMUMÎ VEKİLİ FAHRİ B. — 

Hayır, (beynelmilel) yerine (hususi itilâf at) ko
nacaktır. 

REİS — Başka söz isti yen var mı? (Yok ses
leri) Binaenaleyh dokuzuncu maddenin müza
keresini kâfi görjenler lûtfien el kaldırsın, kâfi 
görülmüştür. 

Posta ve Telgraf Müdürü Umumisi Beyefen
dinin teklifi veçhile (beynelmilel) kelimesinin 
tayyı ile (hususi itilâf at) cümlesinin ikamesini 
kabul edenler lütfen el /kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum, dokuzun
cu maddeyi kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın, kabul edilmiştir, 

MA DDK 10. — Hükümet posta münakalâtını 
icabı hal ve maslahata göre tanzim etmek için bil
cümle nakliyatı bahriye ve berriye ve havaiye 
şirketleriyle akdi mukaveleye mezundur. 

REİS — Onuncu madde hakkında söz ist iyen 
var mı? . 

HALİS TUROUD B. (Sivas) -~ Söz istiyo
rum. Aşağıda bir madde vardır. Türkiye'de 
teşekkül etmiş ve edecek olan bilcümle nakliyatı 
.berriye ve bahriye ve havaiye şirketleri posta 
şeyini nakletmeye mecburdur diyor. Yani burada 
yalnız şirketler kaydı vardır. Efrat falan olmı-
yacak mıdır? Meselâ; elli dördüncü madde şöyle 
diyor: «Madde 54. — 2 Şubat sene 1299 ta
rihli Posta Nizamnamesinin tarihi neşrinden 
işbu kanunun 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 
hurçları ile deva ir i resmiye denklerini ve bun
lara refakat eden posta memurlarını meccanen 
nakle mecbur ve tesellüm eyledikleri müraselâtm 
zıyaı halinde Posta İdaresinin mürsillere tediye 
eyledikleri tazminatın tesviyesiyle mükelleftir.;»' 

Şimdi burada şirketlerde bu mecburiyet ol
duktan sonra efrada verilmek lâzımgelirse atada 
bir tezat hâsıl olur. Bunu izah etsinler. 

.MÜDÜRÜ UMUMİ VBKİLÎ FAHRÎ B. — 
Muhterem Beyefendinin söyledikleri memleket 
dahilinde işliyen Seyrisefain ve sair şirketler
dir. Halbuki memleketten harice çıkanlar - ki 
bunların bir mecburiyeti yoktur - postalarımızı 
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isterlerse 'taşırlar, istemezlerse .taşımazlar. Bu 
mukavele olmadıkça "kendilerine 'bir ücret ve
rilmesi iktiza, eder, yahut verilmemesi için bir 
salâhiyet istiyoruz. Dâhilde bulunanlar için 
okuduğunuz madde maksadı temin eder. Ha
riçte (bulunanlar için de bir mezuniyet almak 
istiyoruz, efendim. (Madde 'sarih değil, sesleri) 
57 nci madde sarihtir. 

HAMDİ B. (BoKok) — Onuncu madde sa
rihtir. 

(Müdürü Umumi Vekili Fahri Bey onuncu 
maddeyi tekrar okudu.*) 

ŞÜKRÜ KAYA ıB. (Menteşe) — Zannede
rim madde noksandır. Maddede yalnız şirket
lerle kaydı vardır. Efrat kaydını da ilâve et
mek lâzımdır. 'Binaenaleyh,, madde bu suretle 
tashih edilmelidir. «Hükümet posta münakalâ
tını. icabı hal ve maslahata, göre tanzim etmek 
için efrat ile ve bilcümle nakliyatı bahriye ve 
berriye ve havaiye şirketleriyle akdi mukavele
ye mezundur» demek lâzımdır. (Muvafık ses-. 
leri) 

REİS — Efendin} Ibu bapta söz istiyen var 
'mı? (Hayır, sesleri) Hükümet kabul ediyor mu? 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ FAHRÎ B. — 
Evet efendim. 

REİS — Efendim Şükrü Beyefendinin tek
lifleri veçhile tanzim etmek için (Bilcümle nak
liyat ilâh.) cümlesinde (bilcümle) kelimesinden 
evvel (efrat) kelimesinin ilâvesini kabul buyu
ruyor musunuz?- (Kaibul «esleri) Burada madde 
umumîdir. 54 ncü madde bunu takyideder. Bi
naenaleyh, 54 ncü maddedeki (Türkiye'de te
şekkül etmiş) cümlesinin ibulunması lıuraya bu
nu koymaktan bizi 'müstağni kılar. 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — 54 ncü mad
de ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle denmelidir. 

RElS — izah edilmiştir. Zabıtta mevcuttur. 
Madde hakkında başka söz istiyen var mı? (Ha
yır, -sesleri) Onuncu maddeyi reyi âlilerine vaz'-
ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu kayıt 
dâhil ve hariç için de varittir. (Jünkü : '54 ncü 
maddedeki kayıt 1299 tarihinden sonra teşek
kül eden şirketler içindir. 'Halbuki bundan ev
vel teşekkül eden her hangi 'bir şirketle muka
vele akdetmek için Hükümetin yine mezun ol
ması icabeder. Onun için onuncu maddenin lü
zumu vardır. Dâhil ve hariç.için kaydı lâzımdır. 
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REİS i— Başka söz istiyen var mı? (Hayır, 

sesleri) Söz istiyen yoktur. Binaenaleyh, mad
deyi tadil veçhile yani (efrat) kelimesinin ilâ
vesiyle reyi âlilerine vazediyorum. (Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir efen
dim. 

Efendim müsaade ederseniz faslı saniye geç
mezden evvel geçen içtim ada encümene havale 
edilen takrirler üzerine yazılmış olan 'beşinci 
madde hakkındaki encümen mazbatasını oku
yalım. 

Kiyaseti Celi! ey e 
Posta Kanununun beşinci maddesinin tadili 

hakkında Şakir Bey (Çatalca), Hüseyin Rıfkı 
Bey (Edirne), Mehmed Bey (Çanakkale), Muh
tar Bey (Trabzon), Ahmed Hilmi Bey (Kay
seri), Vehbi Bey (Karesi) .nin encümenimize 
muhavvel takrirleri mütalâa ve tetkik olundu. 

Eğer inhisar posta teşkilâtı olmıyan yer
lerde hazifolunacak olursa 'bundan bu Mücahedei 
Milliyeyle refi' ve lağvına muvaffakiyet hâsıl 
olan ecnebi postalarının köylerde ve bilhassa 
hudut köylerinde tekrar vücut bulmasına mey
dan verilmiş olacağından bu suretle hâsıl olan 
zararı siyasî inhisarın iahdit ve tağyirinden 
intizar kılınan fevaide kat kat faik bulunacaktır. 

HalbuM altıncı maddede bu mahzur olma
mak şartiyle köylülerin ihtiyacatmm temini ça
resi teemmül edilmiştir. Binaenaleyh inhisarın 
tağyiri cihetine gidülmekten ziyade Müdüriyeti 
Umumiye nezdinde daimî murakabe icrasiyle 
köylünün ihtiyacatmm altıncı maddenin bah
şettiği salâhiyet dairesinde ve bütçenin müsaa
desi nispetinde vücuda getirilmesi daha muva
fık olacağından maddenin aynen kabulü muva
fık görülmüş olduğu cihetle işbu mazbatamız 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılınır efen
dim. 

Encümen Reisi 
Erzurum Mazbata Muharriri 

Halet Münir Hıısrev 
Kâtip Âza 

Ankara 
Ömer Mümtaz 

Tokad Saruhan 
Mustafa Mehmed Sabri 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey bir şey so
racağım. 
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RKÎS' — Söz istiyenlcri sırası ile yazalım. 

Dr. MAZHAR B. , (Aydm) — Encümene 
havale edilmiş * olan takrirlerin heyeti umumi-
yesine rağmen encümenin noktai nazarında mu
sir kaldığı anlaşılıyor. Posta Encümeni, demek 
ki Heyeti Celileııizin tasvibetmiş olduğu tak
rirlerin hiçbirisini nazarı itibara almamıştır. 
Eski maddei kanuniyenin aynen kabulünü isti
yor. Demek encümen noktai nazarında musir
dir. Heyeti Celilenizin takrirlerini esbabı mu
cibe kabilinden okuduğu mazbatada, nazarı 
dikkate aldığını söylüyor. Fakat maddeyi ay
nen ipka ediyor ve maddenin tamamen eski va
ziyetinde kabulünü istiyor. Demek ki takrirler 
nazarı itibara alınmamıştır. Yani böyle imtiyazlı 
inhisar kabul etmezseniz ayrıca gösterdiğimiz 
mahallerde ecnebi postalarının tesisi zannede
nin ki çok mahzurlu bin şeydir. Fakat bir ta-
raftan da biraz gayrikabili tatbik gibidir. Sa
hillerde, şehirlerde, şimendiferler üzerinde, şura
da burada, limanlarda, yani Türkiye Devleti
nin posta teşkilâtı bulunan memleketlerde, hiç
bir ecnebi postane açmıyaeak fakat memleke
tin dâhilinde, dağbaşlarmda, şurada burada 
bizim Hükümetimizin posta göndermediği yer
lere gelip de ecnebilerin posta idarehaneleri 
veya ımerkezleri acımaları 'hakîkaten biraz garip 
gi'bi görünüyor. Sevalhilde ve şimendifer yolia-
rcn'da kasaba ve sair m'alhallerde hiçbir ımerke-
zi olmıyacak ve fakat Ankara'nm veyalhu't Si
vas'ın dâlhilinde, falan köyünde 'bir ecnieJbi pos
tası olabilecek. iBu 'hemen hemen mtuihal gibi bir 
şey, belki de bu varittir. Yani hemen muhal de
recesinde göründüğü için bendeniz Ibunu naza
rı itibara almıyorum ve alınmasın. Fakat yine 
takrirler dairesin'de encümenin maddeyi tadil 
etmesi lâzımgel'eceği iddiasındayım. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim! Encümen 
posta inkisarında şart kaydetmemiştir, çok gü
zel temenni ederiz ki Posta idaresi tonların 'gös
terdiği istikaımet dâhilinde (muvaffakiyet te
min etsin. Bu tenüenni ile 'beraber (bunun kay-
yizi fiile çıkacağına kimse inanmaz. Binaenaleyh 
bendeniz yalnız tefsir mercii olnvak üzere en-
cümeniden 'bir şey soracağım. Eğer ona cevap 
verirse takririmden sarfınazar edeceğim. Bâzı 
arkadaşlarımız »bilirler, bâzı köylerde köylüle
rin posta teşkilâtı vardır. Onlar Posta idaresi
nin kendilerini ara miyara ğını 'bildiği için ve 
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gurbette de 'birçok adamları bu Umduğu için 
'kendi aralarında post^ı teşkil etmişlerdir ve 
hu suretle postalarını köyden köye muntazaman 
götürürler. Hattâ bendenizin bildiğiııı'e göre 
bundan evvel Hükümetin postası doğrudan 
doğruya El aziz'c 'Oiıbeş günde gelirken, onlar 
(Ti resim ta ilkiyle sekiz günde posta verir ve 
alırlardı. Şimdi köylüler böyle köyden köyo veya
hut köyden merkeze mektup getirdikleri zamanda 
'bunlar' kaçak, mektup addiyl'e ve inhisar altın
dadır diye mahkemeye verilecek, mi, verilmiye-
celv 'mi? Çünkü aşağıda ahkâmı cezaiye var... 

ALİ CENAN"! B. ((Tazianteb) — El'bettc ce
zayı nakdî vermlez. 

VEHBİ B. (l)evaımla) — Ha eğer öyle ise 
ta'kriııimi geri alırım. Fakat 'bunun aksa ise ri
ca ederini, takririm (burada kaydedilsin. Eğer 
köylü birhirleıine gönderecekleri mektubu Hü
kümete göstermezlerse ve Hükümet de 'bu in
hisara, tâbidir diye köylüyü hapsederse 'bu, 
maııtıka, muvafık bir şey değildir. 

İHSAN B. (Ankara)" — Efendim encümen
den iade edilen 'beşinci madde mektuplarla 
kartpostalları tahtı inhisara alıyor. Ahkâmı ce
zaiye faslının 40 ncı macldestn.de -«Tahtı inhi
sara.. alınan mektuplar derdest edildiği vakitte 
'bir liradan on liraya ka'dar cezayı' nakdî alı
nır.» deniyor. Geçenki müzakerede Sabri 
Beyefendi ilki yüz, üç yüz haneli hır köyde hile 
posta teşkilâtı yapıldığını buyurdular. Halbu
ki 'birçok .nahiyelerde bite posta teşkilâtı ya
pılmamıştı r. 

VEHBİ B.- (Karesi) — Ve hattâ ka;zalar da, 
bile.. 

İHSAN B. (Devamla) — Evet efendim /bel
ki 'bâzı kazalarda, bile posta, teşkilâtı yapılma
mıştır. İşte burada, Ankara'ya, sekiz saat me
safede bulunan Âsi Yozgad, Kalecik vardır. 
Bunlarda posta teşkilâtı yoktur ve yapılma
mıştır. Daha ''birçok 'bildiğimiz nahiyeler var
dır ki 'hiçbirisinde posta, teşkilâtı yapılmamıştır. 
Şimdi ise böyle bir kaza dahilindeki köyler ile 
mücavir kazaya merbut olan köylerden gelen 
mektuplardan, inhisara tâbi diye derdest edildi
ği takdirde bir liradan on liraya kadar cezayı 
nakdî alınacaktır. Halbuki Hükümetimiz Haliç 
Hükümetidir, köylülere (efendi) namını veriyo
ruz. Bu madde köylülerin aleyhindedir ve Hükü
met im izin. takibettiği gaye ile katiyen mütena
sip değildir. Binaenaleyh beşinci maddeye şu 
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kaydı koymak lâzımdır : (Bir kaza dahilindeki 
köyler ile mücavir kazaya merbut olan köyler 
arasında teati edilen mektuplar inhisardan müs
tesnadır). Maddenin İni veçhile tashih edilmesi 
için tekrar encümene havale buyurulmasmı tek
lif ederim. 

Dr. TKV.FİK KÜŞDÜ B. (İzmir) — Efendim 
bendeniz netice itibariyle encümenin noktai na
zarına iştirak edeceğim. Yalnız encümenden ay
rıldığım nokta esbabı mucibe bahsindedir. Yani 
inhisardan ayrılan yerleri istisna, etmek demek; 
Türkiye'de hemen inhisar altına almmıyan bil
yece ecanip böyle serbestçe gelir diye bir mâna 
çıkarmak hususunda encümenle biri eşmiyorum. 
Türkiye bir sahrayıkebir değildir ki, postasız bı
raktığımız şehirlere Türkiye tebaasından olan Ye-
yalr.ıt Türkiye tebaasından olmıyan her hangi bir 
yabancı el atabilsin; Bu, varit değildir. Hattâ ti
caret meselesi böyledir. Ticaret serbesttir. Fa
kat ecnebilerin bir şirket açabilmesi bir usule, 
bir izne tâbidir. İnhisar esas itibariyle ya umu
mi veyahut hususi olur. Umumi inhisar yapılırsa 
inhisarı derııhde eden heyete, Hükümete veya
hut şirkete birtakım vazaif tahmil edilir ve o he
yet veya şirket inhisar işlerinde birçok müşkülâ
ta uğramaz. 

Türkiye posta ve telgraf umurunda Hüküme
tin inhisarı esası kabul edildikten sonra artık 
onujn. inhisarına her köşeden bir rahne açılacak 
diye birtakım şeyler doğurmak doğru bir şey 
değildir. Yarın ötede beride türiyeeek olan 
adamların şube açmasını Posta İdaresi meneder. 
Binaenaleyh esas itibariyle bu inhisarı kabul et
tikten. sonra istisna yoluna gitmiyelim. Şu kadar 
var ki, posta merkezi olmıyan yerlerde köylü
ler kendi mektuplarım taşıdığından dolayı ceza 
mı versinler? Pek tabiîdir ki, bu husus düşünü
lecektir. Posta İdaresi şube açamadığı yerlerde 
mektubunu nakleden köylüden ceza alamaz. Fa
kat bu madde bunun yeri değildir. Bunu ahkâ
mı cezaiyede düşüneceğiz. Evet efendim bu mad
de ile inhisar mutlaktır ve bu inhisara açacağı
mız her rahne kendi elimizle Posta İdaresinin 
inkişafına mâni olmak demektir. Onun için bu 
maddenin, aynen kabuliyle ahkâmı cezaiye fas
lında bu cihetin tasrihini rica edeceğim. Fakat 
bunu. mukabil bundan sonraki maddede verdiği
miz İni geniş inhisar dolayısiyle Posta İdaresi
ne her sene şuabatmı mütemadiyen tezyidetme-
si ve her yerin ihtiyaciyle mütenasip surette 
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ajanslar ve telgraflar neşri i e in şubeler temin et
mesi vazifesinin de tahmilini lüzumlu görürüm. 

MAZHAR MÜ.FÜD B. (Denizli) — Temenni 
değil ya-*?. 

TEVFtK RÜŞDÜ B. (İzmir) — Hayır efen
dim, «tahmil etmeyi» lüzumlu görürüm. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Bendeniz fasıl 
hakkında bir mütalâada bulunacağım. Mademki 
bir inhisar olarak kabul ediyoruz; acaba bunu 
bir şirket olarak kabul ettiğimizde bu şekil kâfi 
inidir, değil midir? Bendeniz zannediyorum k i ; 
bilaistisna gerek kasabalı ve gerek köylü bun
dan istifade etmek lâzımgelir. Binaenaleyh bu
rada Posta İdaresine bir salâhiyet veriliyor ve 
deniliyor ki lüzum göreceği yerlerde posta me-
rakizi yapabilir. Bu bit* vazifedir. Vazife tahdid-
edilmelidir. Her sene ne yapacağını Posta İda
resi göstermelidir ki, murakabe, geçen fırka mü
zakeresinde pek muhik ve pek ateşli olarak mü
zakere ettiğimiz murakabe meselesi de teshil edil
miş olsun. Ne yapacak Posta İdaresi? bizlere? 
bizim lüzum göreceğimiz yerlerde posta mera-
kizi tesisini üzerine almalıdır. Bendeniz o fi
kirdeyim. 

MAZHAR B. (Aydın) — Lüzum göreceği 
kaydı kaldırılmalıdır. 

REİS — Efendim altıncı maddenin müzake
resi hitam bulmuştur. Altıncı madde beşinci 
maddenin kısmen mütemmimidir. 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendim bu inhisa
rın tamam İyet ve şümulünü ref'edecek kuyudat 
gayet güzel. Yalnız bir iki noktayı tenvir etmek 
istiyorum. Posta, Telgraf İdaresi kendi kendini 
- arz ettiğim gibi - takyidediyor efendim. Bunu 
ne için takyidediyor? Bütün sizin endişelerinizi 
düşünerek ondan tevelüdedeeek; zaruretten tak
yidediyor. Şimdiye kadar köyden köye posta, ya
pılamazdı. Po'sta olmıyan yerlerde müraselât 
nakledilemezdi. İşte bu haksızlığı bu kanunun al
tıncı maddesi ile ref'ediyoruz. Yalnız bir şey ta-
lebediyor, diyor ki, eğer köyden köye mektup 
gidecekse benim malûmatım tahtında olsun ve 
o köylü gelsin benden pul alsın. Benden alacağı 
pullarla muhaberesini temin etsin. Köylüye bu 
ruhsatı vermek salâhiyetini şimdi Müdüriyeti 
Umumiyeye veriyoruz. Halbuki bu kanundan 
evvel Mudiriyeti Umumiye bu ruhsatı köylülerin 
ke-ııcli arasında teşkil edeceği bir heyete vere
me/di. İnhisar mutlaktır. Kendi yapamaz. İnhi

sarın hüsnüsuretle tatbiki için bu tarzda, tevsii 
muamele salâhiyeti yoktur. Halbuki bu kanun 
bütün sizin bu köylü hakkındaki endişelerinizi 
naz.ırı dikkate alarak inhisarı takyidediyor, di
yor ki .- İdarenin teşkilâtı olnıîyan yerlerde mu
ayyen günlerde belediye heyetlerini posta işleri
ne teşrike Müdiriyeti Umumiye salâhiyettar ol
sun - tabiî heyeti ihtiyariyeye de teşmil edilebi
lir • böyle bir fıkra da konabilir. Bu kanunun 
tasdikmdan sonra Müdiriyeti Umumiye diyebi
lecektir ki «Efendi! Benim burada posta teşki
lât! in yoktur, haftada bir defa veyahut hafta
da iki defa olmak üzere siz köyleriniz arasında 
posta münakalâtı yapınız. Ben size pul vereyim-
ve KİZ yüz kuruşluk pul satarsanız meselâ on beş, 
yirmi kuruş da'sizin olsun. Siz bu vazifeyi göre-
durun, ta ki, ben kudreti maliyeye malik olayım 
ben geleyim sizin yerinize kaim olayım.» zanne
derim .Sizin bütün endişenizi bu kanun temin 
ediyor. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Ne vakte ka
dar efendim? 

SABRİ B. (Devamla) — Efendiler! Gecen 
gün izahat vermiştim. Eğer siz Müdiriyeti Umu
miye yapamadığından dolayı köylü kendi işini 
yapsın, diyorsanız 'bunu kabul ederim. Fakat 
posta tesisatının vücuda getirilmesinde mazide 
teahhur vukubul muştur, diye gayet 'mâkul, hem 
memlekete nafi' ve hem de köylüye aidolan bir 
teklifi kabulde tereddüt gösterirseniz zannede
rim 'muvafık olmaz. 

İSMAİL KEMAL B. (Corum) — Her yerde 
belediye olmadtğı için heyeti ' ihtiyariye tâbiri 
konulmalı. 

SABRİ B. (Devamla) —Heyet i ihtiyariyeyi 
koyabilirsiniz. Sonra 'beyiye şubeleri kaydı da 
hu maksadı temin edebilir. Çünkü, beyie şubesi 
ne demektir? Bir hisse terk etmek suretiyle bir 
posta teşkil etmektir. Müdiriyeti Umumiye bu
nu fertler ile yapabileceği gibi heyeti İhtiyari-
yeler ile de yapabilir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — vSual soraca
ğım. 

REİS — Buyurunuz, efendim. 
İHSAN B. (Cebelibereket) — İki köy ara

sında posta teşkilâtı yoktur. Köylü haftada 
muayyen günler köyünden kalkacak, kendi 
mektubunu bu Icöyden alıp öteki köye götüre
cek ; fakat posta pulu satılacak değil mi? 
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&ABRÎ B. (Saruftıan) — Evet. 1 
İHSAN B. (Devamla) — Kendi 'hizmetini 

kendi görürken bir adam 'başkasına nasıl ücret I 
verir? I 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendiler; inhisara 
mukabil siz Posta İdaresine bir vazife tahmil I 
ediyorsunuz, diyorsunuz ki : Memleketin bütün I 
ihtiyacatmı da temin ediniz. Her vazifenin, her 
külfetin bir nimeti vardır. Müdiriyet, her ma
halle posta yetiştirefoilmesi mükellefiyetine kar-. 
şı, inhisarının taallûk ettiği sahanın her nokta
sından nakden müstefidolması hakkını haizdir. 
Bununla beraber İdarenin yegâne maksadı yal
nız pul 'satmak değildir.'Memleketin her nokta
sında muhaberatının sureti cereyanını görmeyi 
düşünmektir. Çünkü, siz 'bilirsiniz ki, bütün 
devletlerde olduğu gibi; 'bizde de posta inhisa
rında yegâne selbep, endişei nakit değildir, o 
mevzuu münakaşa değildir. Endişei siyasiyat 
da vardır, memleketin fa er yerinin ahvalini de 
bilmek arzusu vardır. Size bir gün eski Mecliste I 
Müdürü Umumi mî atiyle huzurunuza geldiğim 
zaman mâruzâtta bulunmuştum. Bir cemiyetin, 
bir memleketin mi'yarı medeniyeti, mi'yarı si
yaseti, mi'yarı ticareti postadır. Siz <bir •mem
leketi anlamak istiyor musunuz ? Giriniz posta
nelerine, tamamiyle ayna gibi görümünüz. Ora
daki sansür size o memleketteki fenalığı jgösje- I 
rir. Bütün âlemce 'makbul, müstalhsen bu düs
tur mucibince memleketin her noktasının ahva
lini öğrenmek için orada cereyan eden posta 
muamelâtiyle Posta. İdaresi alâkadar olmalıdır. 

Dr. MAZHAR B. (Avdın) — Bu beyanat 
doğru değildir. Köylülere kendi vesaiti ile posta 
münakalâtı yaptırırken medeniyeti göstermiş ol

amazsınız. 
SABRİ B. (Devamla) —.Şimdi inhisarın 

mutlâkiyetindeki fevaidini arz ettim. Bunu 
köylünün yapması ne demektir? Mademki be
yiyeye para veriyoruz. O köylü bizim memuru
muz demektir. Çünkü hizmeti mukabilinde para 
veriyoruz. Hulâsa kanunun maksadı posta mu
amelesi tabiî cereyan etsin, Devletin pulu ile 
olsun. Dünyanın her yerinde böyledir. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere takriri 
vardır. Kifayeti müzakereyi reyiâlinize vaz'etmek 
mecburiyetind ey im. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş- | 
tür. Takrirler okunacak : ' I 
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Riyaseti Celileye 

Beşinci maddenin (Bilcümle nakliyat şirket
lerinin umuruna mütaallik nakledecekleri evrak) 
ibaresinden sonra (bir kaza. dâhilinde kura ile 
mücavir kazalara meribut kura halkı arasında 
teati edilen mekâtîp) ibaresinin ilâvesi suretiyle 
tadilini arz ve teklif eylerim, 

Ankara Mebusu 
İhsan 

Riyaseti Oelileye 
Beşinci maddenin tadilini mutazammm veri

len takrirler evvelki içtimada Heyeti Celilenin 
mazfaarı tasvibi olarak maddenin ona göre tertibi 
zımnında encümene iade edi'lmişti. Encümenin 
Heyeti Umumiye kararını reddiyle maddenin ay
nen kabulünde ısrarı mânâsız olduğundan kabul 
edilen takrirler mucibince maddenin tadilini tek
lif ederim. 

Çanakkale Mebusu ' 
Mehmed 

Riyaset i Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Eisas itibariyle bu maddelerde inhisarın 

mutlak olarak kabulünü ve posta tesis edikniyen 
mahallerdeki köylerin cezadan muafiyeti husu
sunun ahkâmı cezaiye faslında müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Konya Mehusu, 
Musa Kâzım 

REİS — Efendim, Musa Kâzım Efendinin 
takriri inhisarın mutlak olarak kabulünü, yani 
maddenin aynen kaJbulünü teklif ediyor. 

MUSA KÂZIM F/f. (Konya) — Evet efen
dim; maddenin aynen kabulünü teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — (heyeti ih
tiyariye) aynen ilâve olunacaktır. 

REİS — Mehrned Beyin takriri ise evvelki 
İçtimada nazarı mütalâaya alınan takrirler daire
sinde encümenin tadilât yapmasını teklif «diyor. 
Encümen nazarı mütalâaya alman takrirlerin 
ademi kabulü üzerinde ısrar edebilir.. Heyeti Umu
miye de kararını verebilir. Binaenaleyh bu takriri 
reye koymaya lüzum yoktur. Mesele tenevvür 
etmiştir. İhsan Beyefendinin takriri takyidi 
müstelzimdir. Binaenaleyh tadili icabettiriyor. 
Bunun için evvelemirde tadil takririni reyi âli
lerine vaz'ediyorum. 
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(İhsan Beyin takriri tekrar okundu) 
REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el

lerini kaldırsın. Takriri kabul edilmedi. 
,(Musa Kâzım Efendinin takriri tekrar okun

du) 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el

lerini kaldırsın. Bu takrir kabul edilmiştir. Bi
naenaleyh maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'edi
yorum. 

YU&JF KEMAL B. (Sinob) — Reis Bey 
ahkâmı cezaiye kısmı encümene gitmiştir. Dola-
yisiyle Adliye Encümenine de gitsin. 

REİS — Gönderelim ini! (Gitsin sesleri) 
Efendim belediyeler tâbirinin heyeti ihtiyariye-
lere şâmil olması hakkında encümen reisi bey
efendi tarafından mütalâa dermeyan olundu. 
Malûmuâliniz bu madde kabul olunmuştur. Bi
naenaleyh eğer belediye ibaresinin heyeti ihtiya-
riyeye şâmil olması lazımsa, müsaade buyurunuz, 
nihayetinde encümen bir madde teklif eder. Be
lediye kelimesi heyeti ihtiyariye mânasını ifade 
eder. Heyeti ihtiyariyeye teşmili için de madde
ye bir kayıt ilâve edilebilir. ÇKhıkü bu madde 
kabul edilmiştir. 

MUSA KÂZİM E t (Konya) — Müsaade bu
yurunuz Beyefendi! Maddeye ilâve edilemez. 
Usul hakkında söyliyeceğim. Belediyeye teşmi
linin bir mânası yoktur. Çünkü karyelerde bele
diye teşkilâtı yoktur. Belediyeler yalnız nahiye 
merkezlerinde vardır. Her karyede yoktur. Hat
tâ her nahiyede de bulunmaz. Büyük altı, yedi 
yüz haneli köylere de teşmili varittir. Köylere 
teşmil etmek için belediyeler tâbiri kabul edil
miştir. Halbuki teşmilin mânası yoktur. Bele
diye ve heyeti ihtiyariyeler dersek, belediyenin 
bulunmadığı takdirde heyeti ihtiyariyele*r onun 
vazifesini yapar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Sekizinci madde bu
nu temin etmiştir, buna lüzum kalmamıştır. 
Çünkü belediye veya her hangi bir heyete de üc
ret verilebilir. Altıncı maddeye tekrar ilâve et
mek münasip değildir. Binaenaleyh encümen re
isi tarafından dermeyan edilmiş bir tekliftir. 
Eğer encümen Musa Kâzım Efendi Hazretleri
nin izahatını kâfi görmüyorlarsa bir madde tek
lif edebilir. İzahatı kâfi görürlerse teklife ha
cet kalmaz. Bir madde olarak kabul olunabilir. 

REİS — İzahatı kâfi görüyor- musunuz? 
SABRI B. (Sanman) — Evet! 
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• REİS — Kâfi .olduğunu söylediler. Beşinci 

maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

I Ücurat faslının müzakeresine geçiyoruz efen
dim. Malûmuâliniz bu fasıl Muvazenei Maliye 

1 Encümenine tevdi edilmişti. Encümen Mazbata 
i Muharriri Muvazenei Maliye Encümeninin tetki-
I katını ve tadilâtını arz edecektir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tadilâtı bir kere ya-
I zalim da ondan sonra Ali Cenani Bey izah etsin. 

ALİ CENANİ B. — Madde madde söyliye-
| y b n . - • , • 

VEHBİ B. (Karesi) — Tadilâtın ruhunu an-
I livayım. 
I REİS — Efendim evvelâ tadilâtı okuyun! 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-

I anteb) — Efendim, encümende on birinci mad-
I deden yirminci maddeye kadar müzakere ettik. 
I Diğer kısmı için encümenden iki âza; tefrik et-
I tik. Posta, Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi ile 
I encümen arasında müzakere cereyan etmektedir. 
I Varın o da ikmal edilecektir. Şimdi tadil olu-
| ııan maddeleri söyliyeyim. On bilinci maddede 
I elyevm mevcudolan mektup ücretlerine zam tek-
I lif edilmiş, encümen bu. zamaimi muvafık gör-
| medi. Çünkü istifa edilen ücretlere zam yapıl-
I makla varidatın artması pek memul değildir. 
I Kaçakçılık suretiyle ve mektup adedinin tenaku-
| su sebebiyle varidat aynı nispette kalacaktır. 
I Binaenaleyh encümen elyevm alınmakta olan üc

retleri mutedil görerek maddenin tashihini muva-
I fık gördü. Burada mektuplardan şehir dâhili için 
| beş kuruş alınır denilmiştir. Halbuki encümen 
I bunu sabıkı gibi dâhil için üç. kuruş, hariç için 
I beş kuruş kabul etti. Açık muhabere varakaları

na şehir dâhili için iki kuruş, hariç için üç ku
ruş ücret koymuştur. Ve bunların cevaplarından 
ayrıca ücret alınır diye tadili muvafık görüyor. 
On ikinci maddede... 

VEHBİ B. (Karesi) — Madde madde söyle
yin! 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Pekâlâ,.mad
de madde söyliyeyim. Bu maddeyi müzakere ede
lim. Diğerini de arz ederim. 

REİS — Efendim Posta ve Telgraf Encüme
ninin de teklifi vardır. Muvazenei Maliye Encü
meninin de teklifine muttali, oldunuz. Bir defa 
Hükümetin teklifi olan on birinci madde okun-

[ sun! 
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Faslı sani ücurat 

MADDE 11. —• Mekâtîbin beher yirmi gram 
ve küsurundan şehir dâhili ie.in beş ve şehir hari
ci için yedibuçük ve acık muhabere varakaların
dan şehir dâlhili için üç. ve şehir harici için dört-
buçuk kuruş ve -bunların cevaplarının her bir kıs
mından aynı ücret alınır. 

Muvazene! Maliye Encümeninin on (birinci 
maddesi : 

MADDE 11. — Mekâtîbin beher yirmi gram 
ve küsurundan şöhir dâhili için üç ve şehir harici 
için beş ve açık muhabere varakalarından şehir 
dâhili için iki ve şehir harici için üç kuruş ve bun
ların cevaplarının 'her bir kısmından aynı ücret 
alınır. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Elendim 
bendenizin zihnime bir nokta geliyor. Ücurat fas
lının heyeti umumiyesi hakkında malûmu âliniz 
biz burada, bir kanun yapıyoruz. Şimdi bu kanun 
her halde azçok devam edecek bir müddet içindir. 
Ücurat kavanini iktisadiyeye ait bir meseledir. 
Ücret keyfiyeti fiyatlara tâbidir. Yani paranın 
kıymetine tâbidir. Sulh akdedilmiştir. Meclis
çe paramızın kıymetini yükseltmek için birçok 
tedabire müracaat ediyoruz. -Binaenaleyh üc
retler şu kadar kuruş diye tesbit edecek 
olursak belki ya paramız tereffü edebilir. (Doğ
ru değil sesleri) Müsaade buyurun! Bendeniz fik
rimi arz edeyim. Paramızın kıymetinde bir teref
fü' olabilir. KSonra iktisadiyatın ruhiyat nokta i 
nazarından ehemmiyeti vardır. Şimdi Heyeti Ve
kile t'unç ve nikelden birtakım paralar darbettire-
cek, bu paraları kestiriyor. Olabilir ki, az zaman 
zarfında paramızın kıymeti yükselir ve ücret yi
ne eski şey üzerinden devam eder. Bendeniz her 
halde Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini celbet-
mek istiyorum. Bu ücret faslını katı yapmak doğ
ru değildir. Menafii iktisadiyeye muvafık hare
ket etmiş olmuyoruz. Muvazene! Maliye Encü
meninin mütalâası doğrudur. Her halde hiz pa
ramızın yükseleceği kanaatindeyiz. Binaenaleyh 
tabiîdir ki, Muvazenei Maliye Encümeninin fikri 
esastır. Onun fevkinde bir şey yapılamaz. Bu su
retle biz kendi paramızın kıymetsizliğini takdir 
etmiş oluyoruz. Hulâsa sair zevatın mütalâasiyle 
fikrimi tenvir etmek istiyorum. Bu ücurat fas
lında paramızın kıymetinin şahit ve muayyen bir 
fiyat, yani bir mahiyeti katiye iktisabetmesine 
bugünkü kuruşumuzu vâhidikıyasi addederek ka

nuna birtakım şeyler konmamasını teklif ediyo
rum. Daha açık söyliyeyim, bugünkü Türk kuru
şunu vâhidikıyasi ittihaz ederek kanuna birtakım 
esasat konulmasını telâkkiyatı iktisadiyeye göre 
muvafık bulamıyorum. Bendenizin fikrimce nasıl 
ki, bundan evvel. Heyeti Vekil ey e birtakım salâ
hiyetler verdik, «falan şey hakkında mezundur» 
dedik; bunun için de Heyeti Vekile haddi azamî
yi tecavüz etmemek şartiyle iş yapmaya -mezun 
olmalıdır. (Olamaz sesleri) Müsaade bulurunuz 
fikrimi söyliyeyim. Çabuk geçilecek bir şey de
ğil. Bir iktisadî mütalâadır. Binaenaleyh ben
deniz diyorum ki, haddi azamîyi geçmemek şar
tiyle Heyeti Vekileye salâhiyet verelim. Üç. veya 
heş kuruş diyelim. Yoksa böyle kanun yapılmaz. 
Başka memleketin posta kanunları hakkında ma
lûmatım yoktur. Eğer başka memleketin kanun
larında böyle bir şey varsa bilmiyorum. Bendeniz 
nazariyatı iktisadiyece bunu doğru görmüyorum. 
Bugün kuruşumuzun fiyatını muayyen, -mukar
rer, telâkki ederek böyle bir ücurat faslı yapma
yı ben iktisadiyat noktasından muvafık bulmuyo
rum. Heyeti Vekileye salâhiyet verelim. Haddi 
azamîyi geçmesin. Daima ekalliyete doğru gidil
sin. Bizim paramızın yükseleceğine imanımız 
var, kanaatimiz var. Niçin ileri gidelim? Daima 
gözümüzü paramızın yükselmesine tevcih etme
liyiz. 

SABRİ B. (Sarühan) — Efendim, bu tezyidi 
ücurat meselesi bugün hemen beşeriyetin başına 
musallat olmuş bir hela 'gibidir. Yalnız memle
ketimizde tahmin, edil m diniştir. Bütün dünyada 
aynı hâdise cereyan ediyor. Biliyorsunuz ki, 
Madrid'de beynelmilel bir kongre inikadetti. 
Kongre inikadettiği zaman İsveç Murahhası bir 
takrir verdi. Takririnde diyor ki; ahvali harbiye 
yüzünden nakliyat ücretleri ve memurların ia
şesi ve postalara konulmasında mecburî olan eş
yanın fiyatı' o dereceye geldi ki, bugün konigre 
hiçbir maddenin müzakeresine girmeden evvel sü
ratle ücret meselesinin hallini tahtı vücupta gör
melidir. Hattâ bu. zarureti ahval, zarureti iktisa
diye şimdiye kadar câri olan bir kaidei umumî-
yeyi de ihlâl etti. Dahilî tarifeler daima beynel
milel tarifelerden dûn iken kongrenin inikadın
dan evvel memleketler öyle bir vaziyeti iktisadi
yeye mâruz kaldı ki, birçok memleketlerde bâzı 
dahilî ücretler İttihaddaki tarifeyi tecavüz mec-
huriyetini hâsıl etti. Kongreleree tâyin edilmiş 
olan tarife ücretleri tezayüdetmiştir. Biliyorsu-
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nuz ki, isveç'te tadili tarife demek, meveudolan 
altım üzerinden 'tesviye demektir. 

Şimdi bize gelelim: Efendiler, bizde hakikaten 
tezyidi ücurat için bir zarureti katiye var mıdır? 
Bu bahse geçmezden evvel (Madrid) Kongresi liei-
sinin bir nutku vardır. Onu arz edeyim, Reis bu 
nutkunda diyorki: Efendiler bizde bir düstur var
dı. Biz hadimi insaniyet idik, hadimi insaniyet de
mek, az bir ücretle hizmet etmek demekti. Halbu
ki Harbi Umumî bizim önümüzde öyle bir sahai 
müşkülât ve mümaneat açtı kî, biz sözümüzden 
rie'at ederek irticaa doğru gidiyoruz. Çünkü 
nakliyat yapmak icabederken pahalı yapıyoruz. 

Hattâ bu'kongrede mektup ücretlerinin-mü
zakeresinde de Ibir nokta nazarı dikkati calip
tir. Mektup ücretlerinin bir misline 'iblâğı ka
bul olunuyor. Halfbuki inhisaRİa, bütün dün
yada iki madde vardır. Şimdi kanun müzake
resinde görüldüğü üzere 'biri mektup, diğeri 
kartpostaldır. Mektuplarda 'bir misil tezyidi üc
ret ka'bul edilmişti. Mantıkî olan 'bir şey varsa. 
o da kartpostal ücretinin tezyidinin de bir mis
line iblâğıdır. Bu suretle on santim yirmi isan-
time çıkacaktı. Bu bapta müzıa'kere açılmış ve 
bu müzakerede denilmiştir k i : Eğer kartpos
tal ücreti bir misline iblâğ -edilecek olursa elli 
santim ücreti olan mektulba mukabil, kartpos
talın ücreti yirmi santim olacaktır. 'Binaenaleyh, 
herkes kartpostal yazacaktır. Bizim 'varidatı
mızı, bu yüzden 'beklediğıimiz menfaii ihlâl ede
cektir. Biz fbu suretle zarureti maliye içinde 
kalacağız. Aman kartpostalı ıbir misline iblâğ 
etmiy'elim, üç misline iblâğ edelim, otuz san
tim olsun denmiş ve otuz santim kalbul olun
muştur. Düşününüz efendiler bugün nasıl hir 
bukranı malî dünyada hâikim 'bulunuyor ve na
sıl postalar, tezyidi ücurat zarareti karşısında 
kerhen buhınuyor. 

Şimdi efendim Ibize gelelim; hariç ne olursa 
olsun, herkes kendi derdine Ibaksmah ve kendi 
yağı ile kavrulmalıdır. Bugün 'hepimizin temen
nisi; memleketimizde sakin bulunan, (milletimi
zin her 'bir ferdinin iftıtiyacatı medeniyesini, 
fikriyesini suhuletle ve az para ile temin et
mektir. Şüphesiz ki; 'bugün bu tezyidi ücurat ı 
bize getiren memurlar, 'bunu bir arzuyu kalib 
ile getirmemişlerdir. Onlar da Ibunu kerhen 
getirmişlerdir. Efendiler acalba bizde bugün 
posta ve telgrafın vaziyeti maliyesi nedir? Ken
dilinden şimdiye 'îfadar 'beklenilen birçok mu-

. 1339 C : 2 
aımelâtı henüz tatibik edernkmıiştir, yeni mua
melât teklifinde bulunuyor. înşallafh ümidede-
lim ki, Posta- ve Telgraf İdaresi Ibu yeni (kanun. 
ahkâmını tatbik eder ve memleketimize daiha 
nâfi' 'bir müessese olur. Şimdi elde 'meveudolan 
eski vazaifi 'bihakkın yapabilir mi? Maatteessüf 
yapılmadı efendiler! Şu kanun lâyihası za.ma-
nı idareme aittir. Huzura Âlinizde kemali hi
cap ile itiraf ederim ki yapamadık. Postalları 
arzu edilen suretle gönderemedik, telgrafları 
yerlerine vaktiyle yetişti re nıeclik. Acaba bunun 
esli âbı ıı'e idi? Biz istemedik mi? Biz çalışma
dık mı? Zannederim ki 'benim posta arkadaşla
rımın mesaisi şu zamanı fevkalâdede, buhranı 
azîmde, hepinizin takdir Ve taihsin'ine mazhar 
olmuştur. Her posta m'emuru 'kudreti beşeriye-
nin fevkinde sây ibraz ile vazifesini yapmış
tır ve kemali fahrilîe söylerim ki memlekette, 
vukua gelen !her inkılâpta posta memuru feda
kârlık göstermiştir ve her- vakit sizin takdiri
nize lâyıktırlar. (Doğru sesleri) O 'halde efen

d i l e r ; 'bu makina iyi yürüyemiyor, noksandır. 
Fillhakika Ibu hâdisede postalan yürüttük. Si
zi temin ederim ki efendiler, ordunun biz'e mu
aveneti olmamış olsaydı huzurunuzda hacîl ola-

• çaktık ve sizi çok kere tasdi' edecektik. Meselâ 
şimdiye kadar postalarımızı nakleden sürücüle
rin yüzde doksanı meccanen idi. Halbuki sulh 
geldi. Şimdi kavanini ta'biiye hükmünü icra 
edecektir. 

Bu sürücülerin parasını vermek lâzımdır. 
Binaenaleyh bugünden itibaren hiçbir sahada 
meccanen posta nakledilmiyecektir. Hattâ bir 
şirket çıksa da. «Ben bunu meccanen nakledece
ğim.» dese ben yine buna razı olamam, düşünü
rüm; bu kadar hamiyet acaba hangi menfaati 
icabeti iriyor, bunu kimler yapar.' Tüccarlar... 
Bu da şayanı teemmüldür. Binaenaleyh her han
gi şekilde olursa olsun postayı mesul ellere tev
di lâzımdır. Ye bunu bu şekilde mütaahhitle 
idare için de para almak bizimdir. Acaba bu 
hususu temin için ne kadar fazla külfet lâzım
dır: Küçük bir misal ile arz edeyim : Malûmu-
âliniz 1337 senesi bütçesi elinizden geçmiştir. 
Burada m ütaah liftlere yetmiş seksen bin lira. 
kadar bir para konulmuş!u. Bu sene henüz 
ihalelerin hepsi ifa edilmemiştir. Fakat bu se
ne bu âna kadar elde edilen hesabat neticesin
de posta mütaahhitlerine verilecek para dört 
yüz kırk bin lirayı tecavüz ediyor. Halbuki ar-
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kadaşlar, köyler arasında postaların tesisi lüzu
mu ne hararetle, ne ateşle söylenildi. Zavallı 

. köylü! Evet henüz birçok nahiyeleri arasında 
postalar yapılamadı, henüz köyler arasında pos
talar tesis edilemedi. Yine o köylüler ki karlar 
yağar, müthiş fırtınalar, sanki Kafdağı'nm ar- -
kasında bulunan ifritler kurtulmuş, kendi evi
nin önündeki dağlarda, derelerde, muharebe 
eder gibi her yerden müthiş sesler çıkarırken 
ocağının başında gayrişuurî bir havfla titriyen 
köylü, istemez misiniz ki âlemi -lâhuttan gelen 
bir Meleki mübeşşir saclayı tesellisi gibi posta 
sesini işitsin? İşte köylülere postanın sesini işit
tirmek için şehirlilere tahmili ücret ediniz! 
(Gürültüler) 

MAZHAR MÜPİD B. (Denizli) — Postanın 
şairane tarifi! 

SABRÎ B. (Saruhan) — Efendiler; ben sizi 
nasıl dinliyorsam siz de beni dinleyiniz, rica 
ederim! Mademki köylümüz postadan istifade 
edemiyor, mademki müdafaai vatanda her tür
lü fedakârlığı yapmıştır, bütün mezahime mâ
ruz kalmıştır. O halde size bir vazife taallûk 
ediyor ki; mektup ücretini biraz pahalı yapalım. 
Bahusus iktisadiyatta şehirli yüzde'yüz kâr et
miştir. O halde köylüler de bundan müstef id-
olsun. Bugün köylülerimize her türlü hizmet 
bizim için bir vecibedir. Ben arzu ederim ki 
Posta Kanununda muharrer ücreti lâzımgelen 
hadde iblâğ edelim. Acaba posta ücreti için 
lâzımgelen para nedir? îdare bir şey istemiyor. 
Tarifei sabıkanın tatbikini istiyor. Bir kuruş 
altın istiyor, fazla değil. Altın çil kuruş veri
niz, kâfi, demek ki kanunun teklifi gayet mâ
kuldür. Bununla beraber Posta Encümeni Mu
vazene! Maliye Encümeninin-fikrini kabul edi
yor, verdiğim izahattan anlıyorsunuz ki köylü 
müstefidolacaktır. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Yani madenî 
bir çil kuruşa razı olduğunuzu söylediniz, ve 
haricî mektuplar için ücuratı dahiliyeye bir i 
nısıf zammı esas olarak koymuşsunuz. i 

SABRÎ B. (Devamla) — Efendim arz ede- j 
yim. Bugün tatbik ettiğimiz ücret Madrid j 
Kongresinin kabul etmiş olduğu ücret değildir. 
Madrid Kongresi altın olarak elli santim kabul 
etmiştir. Halbuki bugün bankadan tahkik et
tim. Bir frank, otuz kuruştur. Altın elli san
tim on beş kuruştur. Madrid Kongresine vazı
yet ve ahvalimizi arz ettik. Biz bu altın olarak 
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tâyin edilen miktarı kaldıramayız. Rica ederiz 
bu elli santime mukabil memleketimizin haliyle 
mütenasip bir tarife kabul ediniz dedik ve bizim 
gibi birkaç hükümet daha aynı talepte bulundu. 
Meselâ: Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya... Bu 
memleketlerin ahvali iktisadiyelerine tevfikan 
ve bu hükümetlere mahsus bir tarife yapıldı. 
Bizim .için elli santim yedibuçuk kuruş itibar 
edilmiştir. Yani bu, itibarîdir. Altın olarak 
değildir. Bu ancak bizim ahvali iktisadiyemiz-
detı, harbde bulunmamızdan, yüz bin müşkülâta 
mâruz kalmamızdan ileri gelmiştir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Bir' ufak sual soracağım. Buyurdular ki; bunu 
tatbik edecek olursak köylü bundan istifade ede
cektir. Halbuki şehirli hangi fiyatla gönderecek 
olursa köylü de o ücretle gönderecek değil midir? 
Yani köylünün üç kuruşa gönderdiği mektubu, 
şehirli de üç kuruşa gönderecektir. Bunda köy
lünün lehitne ne vardır1? Şehihlinin üçe yolla
dığını köylü ikiye mi gönderecek? Bunu anla
mak isterdim. 

SABRÎ B. (Saruhan) —• Zannederim ki, mü-
talâatım gayet basitti. Tezyidi üeurat, tezyidi 
varidat demektir. Tezyidi varidat da tezyidi teş
kilâtı muciptir. Posta ve Telgraf İdaresi fazla 
toplıyacak olursa onunla mütemadiyen tesisatta 
bulunacak; bundan da halk ve köylü müstefid
olacaktır. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Anlaşıldı efendim. Teşekkür ederiz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Güzel, fakat bizim 
paralarımızın arasında iki kuruş, üç kuruş yok
tur. Bu, muamele de güçlüğü mucibolacaktır. 
Burada madenî para ile bu temin edilebilirse de 
taşralarda bu yoktur. Onun için bu ücuratı yüz 
para ve saire gibi kolaylıkla tedavül eden mik
tara göre tâyin etmeli. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Hükümetin 
vâhidikıyasi kuruş olmak üzere bir teklifi vardır. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Madenî mi? 
• ALÎ CENANI B. (.Gazianteb) — Evet.. 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — O halde posta 
müdürü kırk paraya razı. (Handeler) 

ALI CENANI B. (Gazianteb)1 — O değil. 
FERİDUN F l K R l B. (Dersim) — Muva-

zenei Maliye Encümenimizin Mazbata Muharri
rinden bir sual soracağım. Tâyin ve takdir buyu-
rulan bu ücuratı tenzil etsek muhaberatı teksir 
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etmiş olmaz mıyız? Yani halika bir suhulet bahşe
derek bundan yine idare müstefidolmaz mı? Böy
le şeyler tarihi maliyatta görülmüştür. Geçen se
ne- Fransa'da ve İngiltere'de yapılmıştır. Bun
dan Hükümetin bütçesi hiç zarar görmemiştir. 
Reyi âlinizi almak istiyorum. Bizi bu bapta ten 
vir ediniz! 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
pek uzun zaman evvel değil; pek yakında bu, 
düşünülmüştür. Posta ücretleri tenezzül eyle
diği zaman acaba varidat tenakus eder mi diye 
düşünüldü. Fakat Posta idaresinin tutmuş ol
duğu istatistiklerden anlaşılıyor ki, ücurtaıır 
tezyidi üzerine de varidat tenakus etmemiştir. 
Ücretler üç. kuruş olduğu zaman ne kadar mek
tup teati edilmiş ise beş kuruş olduğu zamanda 
aynı nispette mektup teati edilmiştir. O da 
memleketin ahvali iktisadiyesi henüz düzelme-
diği bir zamanda eğer ahvali iktisadiyemiz dü
zelse idi, dana çok* olacaktı. Nitekim bu se
nenin son aylarında ve gelecek sene iptidasın
da daha ziyade olacaktır. Encümeniniz, bu 
miktarın tenzilinde bir faide görmüyor ve Sab-
ri Beyefendi gayet güzel izah buyurdular. Bu
gün posta ücretlerinin tezyidine sebelbolan me
sele, altınla evrakı nakdiye arasındalki fark 
değildir. Bunun en büyük sebebi; Harbi Umu
mî dolayısdyle hâsıl olan tebeddüldür. Harbi 
Umumîden evvel, altın para ile beş kuruşa 
aldığınız bir malı bugün yine altın para ile 
on beş kuruşa alamazsınız. Çünkü ahval ve şe
raiti iktisadiye değişmiştir. Binaenaleyh bizim 
burada tâyin ettiğimiz miktar altın paraya ma-
kıys değildir. Buradaki mikyas, Posta ve Telg
raf idaresinin, münakalâtı temin için sarf ede
ceği mebaliğ nazarı dikkate alınarak tâyin edil
miş bir miktardır. Yine Saibri Beyin demin
den söylediği üzere Harbi Umumî esnasında 
posta nakleden mütaahhitler askerlikten kur
tulmak için-posta müraselâtmı meccanen de-
ruhde etmişlerdi. Posta idaresi bu ımütaahhit-
lere para vermiyordu. Falkat bugün, para ver
meye mecburdur. Hem de muntazam olarak 
posta nakline mecbur olduğu için para verecek 
ve fazla masraf etmek mecburiyetinde kalacak
tır. Mütaahhitlere dolgun para vererek posta* 
lan vakit ve zamanında yetiştirmek için (kuv
vetli müteahhitlerle mukaveleler yapmak icab-
eder. Bundan dolayı bu ücretler encümenini
zin tâyin ettiği miktardan aşağı düşerse, Boks

ta İdaresinin bugün senevi vermekte olduğu 
üç dört yüz bin lira açık daha ziyade tezayüd-
edecektir. Efendiler! Posta idaresi Harbi 
Umumiden mukaddem Devlete senevî iki yüz 
bin lira kadar bir fazlâi varidat temin eder
ken bugün maatteessüf üç dört yüz Ibin lira 
açık veriyor. Fakat bu alhvali fevkalâde geç
tikten sonra posta ve telgrafın intizamı iade olu
nursa ümidediyoruz ki, bu açık azalacaktır. 
Yalnız bir temennimiz daha vardır. Müdiri-
yet bu Posta Kanununu getirdiği gibi bir' de 
Telgraf Kanunu getirmelidir. Çünkü telgraf 
muamelâtı bugünkü posta vaziyetinden daha 
müşevveş, daha fena bir halde cereyan etmek
tedir. Maatteessüf bıuıa da devairi resmiyemiz 
sebebiyet vermektedir. Onun için mükemmel 
ve her tarafı düşünülmüş foir kanunla buraya 
gelirse, Telgraf İdaresinin suiistimalâtmm 'önü
ne geçilir, idarenin değil, muamelâtın. Ben
deniz daima idareyi mazur görürüm. Çünkü 

'idare buna çare bulamaz. O zaman fbelki, bu 
açığı kapayabiliriz. Feridun Fikrî Beyin bir 
sualine cevap verdikten sonra kürsüden inmek 
istiyorum. 

Feridun Fikrî Bey arkadaşımız posta ücret
lerinin tâyini miktarında Hükümetin serbest 
olmasını teklif ediyorlar. 

FERİDUN FlKRÎ B. (Dersim) — Haddi 
azamîyi geçınıemek şartiyle. 

Alit CENANI B. (Gazianteb) — Haddi aza
mî olsun, asgarî olsun, 'bendeniz bunda bü
yük bir mahzur görürüm. Devletin her nevi 
vergileri mükellefin vekillerinin nazarı dikka
tinden geçmelidir. Bu katî bir esastır. Bu esasta 
zer.*e kadar inhiraf edersek milletin hakkına te
cavüz etmiş oluruz. Bu katiyen doğru olamaz. 
(Müzakere kâfi, sesleri) 

FERİDUN F lKRl B. (Dersim) — Reis Bey
efendi Hazretleri! Bahis, bu memleketin iktisa
diyatına taallûk eden en büyük meseledir. Ha
vaiyat değildir. * 

REİS — Kifayet aleyhinde söz isterseniz söy-
liyebilirsiniz. 

FERİDUN FlKRl B. (Dersim) — Bendeni
zin arz edecek sözlerim var. 

REÎS — Müzakerenin kifayetine dair Deniz
li Mebusu Haydar Rüşdü Beyle, Gazianteb Me
busu Şahin Efendinin takrirleri vardır. 

FERİDUN FlKRÎ B. (Dersim) — Bendeniz 
kifayet aleyhinde söyliyeceğim, 
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REİS — O halde buyurun efendim. 
FERİDUN FlKRÎ B. (Dersim) — Efendiler 

sulh akdolunmuştur ve bu Meclis de sulhu tas
dik etmiştir. Halkın ve memleketin yeni ihtiya-
catma karşı yeni tedbirler alınmıştır. Halkı dai
ma yakından meşgul eden; Halk İdaresinin hal
ka karşı ifa edeceği en mühim mesailden birini 
teşkil eden posta ücretleri gibi azîm bir mesele 
ile meşgul oluyoruz. Biz böyle azîm bir mesele üze
rinden yıldırım gibi geçersek doğru olmaz ve 
hüsnü tesir yapmaz. Binaenaleyh katiyen haşvi
yat mahiyetinde olmamak şartiyle doğrudan doğ
ruya memleketin esasatı iktisadiye ve maliyesine 
taallûk eden maruzatımı Heyeti Celile lütfen. 
kabul etmek atıfetinde bulunsun. 

REİS — Feridun Fikrî Bey izahatını beyan 
etmişlerdir. Söz istiyen rüfekadan Tevfik Rüşdü 
Bey de vardır, fakat müzakerenin kifayeti hak
kında takrir vardır. Evvelâ bunu reye koyaca
ğım. Şu halde müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Müzakereye devam , 
edeceğiz. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (İzmir) — Efen
dim, Sabri Beyefendi biraderimizi dinledik. Pos
ta ücuratmın tezyidini pek güzel müdafaa bu
yurdular. Posta üeuratındaki tezyit, bugünkü 
miktarı geçince hiç farkına varılmaksızm mem
lekette bir de Posta Telgraf Vergisi icadedilmiş 
oluyor. Binaenaleyh çok iyi düşünmeli ve üeu-
rat miktarının tâyinindeki esbabı açıkça ve sa
rahaten bildirmedikçe halkı vergi tahmil etmek 
karşısında bulundurmamalı. Aynı zamanda şu
rasını da hatırlamalıdır ki, Posta ve Telgraf 
İdaresi masarifini kısmen inhisar fevaidinden 
temin ediyor. Posta ve telgraf; matbuat kadar 
demiyecek isem de hemen ena yakın olarak me
saili iktisadiyede bütün âlemi irfanda pek mü
him âmil olan bir şubedir ki, Hükümet aldığı 
vergilerden ayırarak bellibaşlı vazifesi olan bu 
noktayı temin etmesi icabeder. Çünkü mevduatı 
herkesin ayağına kadar getirmesi lâzımdır. Bü
tün bu vazifeyi ifa etmesi ancak masarif atını va
ridatından temin etmekle olur. Posta ücuratmın 
tesviyesinde vâhidikıyasi olacak ölçü, altın, gü
müş gibi şeyler değildir. Bahusus ki, altının kuv-
vei iştiraiyesi o kadar su götüren bir şeydir ki, 
onun içinden dünya çıkamadı. Biz hiç çıkama
yız. Bize lâzım olan posta idaresini inkişaf et
tirmek; ondan sonra da iyi idare etmek için ev
velâ bütçemizdeki sıkıntıları düşünmektir. Bu 
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inkişafatı temin etmek için Hükümete lâzım 
olan paranın asgarîsini vermektir. Pekâlâ bili
yorsunuz ki Devletimiz bütçenin muvazenesini, 
varidat ve * masarif atını iyice hesabetmiştir. 
Posta ve Telgraf İdaresi için ayıracağı tahsi
satı göz önünde tutmuştur. Nihayet bütün bu 
hesabatı yapmış olduğunu farz ederek bir üc
ret listesi takdim etmiştir. Posta ve Telgraf 
Encümeninin fazla paraya ait kararını Muva-
zenei Maliye Encümeni kabul etmez. Heyeti 
Celilece de onunla iktifa edilmesini rica edeceğim. 

SABRİ B. (Saruhan) —• Cidden mühim 
mesele. Söa söyliyeceğim. 

REİS — Müsaade buyurunuz Sabri Bey, di
ğer arkadaşlar da söylesin. 

SABRİ B. (Devamla) — Efendim böyle 
fikrimiz ve düşüncemiz olmakla beraber Mu-
vazenei Maliye Encümeninin teklifini Posta ve 
Telgraf İdaresi de kabul eder. Yalnız bir nokta
da Tevfik Rüşdü Bey endişe tevlidetti. Acaba 
Posta ve Telgraf İdaresi için tefrik edilmiş 
tahsisat var mı? Elbette. Bir ziyanı yok tefrik 
edelim. Posta ve Telgraf idareleri böyle eline 
geçmiş bir fırsattan istifade ederek kendi ih
tiyacını temin ettikten sonra fazla para iddi-
har mı edecek? Bunun en birinci murakıbı He
yeti Aliyenizdir. Bunun için bu varit değil. Vâ-
ridolmamasının başlıca sebebi Heyeti Celileni-
zin vücududur. Malûmuihsaninız bir kere Posta 
ve Telgraf Encümeni huzurunuza gelir Heyeti 
Muhteremeniz de varidat ve masarifatmı görür , 
teşkilâtı cedideyi görür. Mâkul ise kabul eder. 
Varidat masarifata tekabül ederse, pekâlâ 
masarifi tabiiyede temin olunur. 

İkincisi; Posta ve Telgraf İdaresine gelin
ce : Efendiler! Kavanini tabiiye yardır. Her 
mqslekin bir felsefesi vardır. Posta ve Telgraf 
İdaresinin felsefesi, hikmeti de ucuz iş görmek
tir. İdarenin varidatı masarifatına yaklaşıp 
kapandığı zaman uçur: iş görnuve gayret etme
ye başlar. Çünkü o da memleketin bir vasıtasıdır. 
O da memleketin bilhassa arz ettiğim veçhile 
her inkişafının bir hadimidir. Bütün içtimaiyat 
ve iktisadiyat sahasında bir tazyik vücude geti
remez. Buna imkânı maddi yoktur. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efend.m Sabri Bey
efendinin vakıfane ve şairane beyanatını köy
lüler lehine de dinledikten sonra yapılacak 1.3, ^ 
bir damla göz yaşı ilâve etmekten başka bir 
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şey değildir. Fakat ücret tezyidedil dikten sonra 
köyler de aynı ücrete tâbi midir? diye İhsan 
Bey sordular. Verdikleri cevaptan sonra o göz 
yaşını geri almak mecburiyeti karşısında kal
dık. Tezyidi ücuratın, tezyidi varidatı intace-
deceğini bendeniz kabul edemiyorum. Bilâkis 
tenakusu badi olacak. Ali Cenani Bey buna ce
vap verdiler. Tetkikat neticesinde anlaşılmış i 
ki bir mektup üç kuruşla gittiği zaman ne ka
dar mektup gidiyorsa beş kuruşla gittiği zaman j 
da o kadar gidiyor ve memleketin ahvali ikti-
sadiyesi düzeleceği için daha fazla gitmesi me
muldur diyorlar. Bendeniz buna da iştirak ede-
miyeceğim. Yüz binlerce kişilik ordunun ana 
ve- babalarından, akrabaları tarafından milyon
larca mektup gittiğini düşünmeli ve sonra mem- , 
leketten dûr olan birçok kimselerin de birtakım 
vesilelerle mektup teati ettiklerini nazarı iti
bara almalı. Bendenizee yapılacak iş Hükümet 
fazla müzaharetle - açık gelecek seneler için ki 
belki 'bir iki isen e daha devam eder - ûcuratı i 
nısfına tenzil etmektir. j 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — tnşallah . 
ahvali iktisadiye müsaade eder. • j 

VEHBİ B. (Devamla) — Zam meselesinin 
paramıza tesir edeceği zannı hâsıl olmasın. 
Günlerimiz oldu ki aledderecat vergilere zam
mettik. Vergilerimizde üç, beş, yedi derece zam- i 
miyatı kabul ettik. îki misil fazla takdir ve tes-
bit etmek paramızın kıymetine tesir * edecekse 
bütün vergilerimizde de aynı esasatı ve hattâ 
yalnız vergilerde değil maaşatta da aynı esa
satı kabul etmek icabeder. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
bendeniz meseleyi halledilmiş göiniyorum. Dâ
hil ve hariç şehirde teati edilen muhabere vara
kaları ve mektup vardır. Bunların cevapların
dan da aynı ücret alınacaktır. 

HASAN FEHMÎ Ef. (Kastamonu) — Bir 
şey söylemek.isterim. 

REÎS — Efendim kifayeti müzakere takriri 
verdiler. Bu takriri aldıktan sonra Riyaset söz 
vermekte mazurdur. Rica ederim; kifayeti mü
zakere takririni reye koyalım. Kabul buyurul-
mazsa hepinize söz veririm. 

Riyaseti Celileye 
Mesele tavazzuh etmiştir, müzakere kâfidir. 

Süleyman Sırrı 
REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 

kaldırsın, Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 
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Riyaseti Celileye 

11 nei maddenin (ve bunların) kelimesinden 
sonraki fıkralar zaittir. Çünkü cevaplar dahi 
ya mektup veya açık muhabere varakasıdır. Bit
tabi aynı ücrete tâbidir. Tayyını ve ücretlerin 
Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi veçhile 
kabulünü teklif ederim. 

Konya 
Musa Kâzım 

REÎS — Musa Kâzım Efendi Hazretleri za
ten Muvazenei Maliye Encümeninin tekliflerini 
kabul ettiklerini söylemişlerdi. Binaenaleyh tak
rirlerini geri alıyorlar mı? 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Geri alıyo-
'rum efendim. 

Riyaseti Celileye 
11 nci maddenin sonundaki (ve banla

rın cevaplarının her bir kısmından aynı ücret 
alınır) fıkrasının tayyını teklif eylerim. 

Kastamonu Mebusu 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
On birinci maddenin son fıkrasının tayyı ile 

berveçhizir şekilde kabulünü teklif ederim. 
Madde 11. — Mekâtibin beher yirmi gram 

ve küsurundan şehir dâhili için üç ve şehir 
'harici be§ ve açık tmulhaibere varakalarından şe
hir dâhili İki ve şehir (haricî içÜn üç kuruş üc
ret alınır. 

Boz ok 
A/h'tııe'd Hamildi 

REÎS — Muisa Kâzım Efendi Haizret'leri bu
nun reddi rai teklif ettiği 'halde talk rirlerini ahi
ren geri almışlardı. Hasan Fehmi Efendi de 
takririnde son fıkranın tayyını teklif ediyorlar. 
Binaenaleyh Musa Kâzum Efendi gibi kendi
leri de takririni geri alıyorlar mı? 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — (Ce
vaplarından) ne demektir. Her meiktufba yazı
lacak cevap mıdır? Soruyorum e'ffendim? 

SABRÎ B . (Sarühan) — Efendim (bizim ' 
Posta İdaresinde alelade kart olduğu gibi i(ki 
parçalı kartlarımız da vardır. Maatteessüf Har
bi Umumî ıdiolayısiyle 'onlardan t a!b ettiremedik. t 

Bu iki parçadır. Mürs'il h'ir tarafına yazar gön
derir. Mürselünileyfhde mürsiillden gelen parça
sını doldurur, gönderir, x 
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AHMED HAMDI B. (Bozok) — öylesi ol

duğunu biz (bilmiyorduk:. 

Riyasiötıi öelileye 
11 nci maddenin nihayetine «Köylüden ba-

lâdafld ücuratın sülüsaım is'tifa olunur» fıkrası
nın ilâvesiyle maddenin aynen kabulünü teklif 
ederim. 

Zbnlguldak Mebusu 
Halil 

Riyasfeti öelileye 
Maıdde 11. — Mekâtîbin beher yirmi gram 

ve küsurundan şehir dâhili için üç ve şehir ha
rici için beş ' kuruş ve açık muhabere vara-

-*kalarından şehir 'dâhili için iki ve şehir harici, 
için üç kuruşu geçmemek üzere mekâtîp ücu-
ratını tesfbite Heyeti Vdkile salâhiyettardır. 

Dersim Melbusu 
Feridun Fikrî 

Riyaset'i Öelileye 
Lehülhaımd 'sulh akdedildi. Ecnebi postala

rının ilgası dolayısiyle eeanifbin teati edeceği 
mekâtîb ve sairenin de postalanmızea sevk ve 
nalkledİleeeğinden hittalbi posta varidatı daha 
ziyade artacaktır. Ba husus İzmir'de iMik'adeden 
İktisat Kongresinin tleslblıt elt'tiği •Misalkı İktisa
dînin vesaiti muhabere faslından posta ücret
lerinin yüzde elliye tenzili lüzumunun Meclisi 
Âlinize »arz teklifini müttefikan kabul etmiştir. 
Mezlkûr kongrede murahhas olarak bulunan ze
vattan bugün Meclisimizde âza İbulunan zevat 
da vardır. Binaenaleyh Meclisi Âlinizin nazarı 
dikkatini 'mezkûr misaka da eel'beder »ona göre 
dâlhili şehir için mektuptan iki İbruıçuk, varaka
dan altmış para alınmasını ve maddedehii me-
kad'irin ona göre tadilini teklif ederim. 

Boaok Mebusu 
Süleymian Sırrı 

REİS — Efendim Hasan Fehmi Efendinin 
takririni reyi âlinize arz ediyorum. Kaibul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kaibul edilmemiştir. 

(Zonguldak Melbusu Halil Beyin taömri tek
rar okundu.) 

REİS — Halil 'Beyin takririni reyi âlilerine1 

vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır-. 
sın. Kaibul ledilmemiştir. 

Efendim Süleyman Sırrı Beyefendinin /tak
ririnde şelklen teslbit edilmiş Ibir şey yio'k'tur. 
Yalnız,izah ediyorlar. 
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Takriri aynen reyi âlilerine arz ediyorum; 

Kaibul edenler lütfen el .kaldırsın. Kaibul edil
me mişitar. 

(Feridun Fikrî Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Kaibul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kaibul edilmemiştir. 

Zonguldak Mebusu Hilmi Bey 'biraderimiz 
tarzı tahrire itiraz ediyor. Bir ,şekil teklif etim e -
mistir. 

HİLMİ B. (Zonguldak) — Müsaade buyu
runuz; istinba.m ederim Reis Beyefendi; faslı 
sânl yerine ikinci fasıl denilsin. 

Rp]İS — Efendim 11 nci maddeyi Muvaze-
nei 'Maliye Encümeninin tadili veçhile reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

«Madde 12. — Bir nama gönderilecek cera-
itlo lâak'al üç ayda 'bir defa intişar eden her 
nevires'aili «mevkutenin (ilâveleri 'de dâhil oldu
ğu hakle beher elli gram ve 'küsurundan yirmi 
para ve sair- evrakı matbua paketlerinin beher* 
elli gram Ve, 'küsurundan üki kuruş ücret alı
nır. Ancalt masaliha dair evrak paketleriyle 
eşyayı ticariye numuneleri üeura'tı hiçbir za
man (beş kuruştan dun olamaz. Âmâların (isti
maline mahsus fina'tibua paketlerinin 'behler par
çası ve Ibeher beş yüz gram ve küsuru için is-
tîsnaen bir kuruş alrnır.» , 

FERİDUN FİKRÎ B. .(Dersim) — Muvaze-
nei Maliye Encümeninin tadilâtı yok mudur? 

REİS — Muvazene! Maliye 'Eeümerrinin bu 
hususta hiçlbir tadilâtı ydktur. Aynen kaibul 
etmiştir. Söz istiyen varımı efendim'? (Yok 
sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Söz iste
rim. efendim. Yanlışlardan, Türkçe olmıyan ke
limelerden •bahsedeceğim. Arkadaşlar! Bu mad
dedeki «cerait» kelimesini -görünce (cemdi 
münteşire) zannediyorum. Cerideler desek ol
maz mı? (O da Türkçe değil sesleri) Efendim 
istirham ederim. Daima «1er» edatı cemi var
ken zabitler demeyipte «zubbat» demekte ne 
mâna vardır? Maatteessüf-başımdan çok geçmiş 
olduğu için bu mesele hakkında söz söyliyeceğim., 
Milletin ruhuna gıda olan maarifin tamamiyle 
önüne set çekilmiş addedebileceğim Posta Kanu
nunun bir maddesi karşısında bulunuyoruz. Köy
lü, şehirlL taşralı zavallıları - İstanbul'u mebde' 
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itibar ederek, çünkü orası el "ân irfan merkezi, I 
matbuat merkezi addolunuyor - düşündüğümüzü I 
iddia ediyoruz. Halbuki arkadaşlar; İstanbul'da I 
veyahut Ankara'da basılmış olan birtakım kitap- I 
landan gönderecek olursak elli gram için iki ku- I 
ruş vereceğiz ve vermekteniz. Sorarım arkadaş- I 
lar; zavallı köylü için, zavallı taşralı için yazmış I 
olduğum bir risaleye nasıl olur da benden iki ku- I 

• ruş alabiliyorsunuz? Bu itibarla sorarım Posta I 
Encümenindeki arkadaşlarıma ve Posta Müdiri- I 
yeti Uımumiyesin'i teşkil eden muhterem zatlara I 
ki; bu milletin en büyük derdi cehli gidermek ve I 
bunun için de en büyük derman maarif iken biz I 
naisıl olur da köylüden, taşralıdan bu iki kuruşu I 
istemekle kendilerine ucuzca kitap gönderebiliriz. I 
Hattâ mektepte okuyan çocuklarımız beş gram I 
gelen iki sayfalık bir kitap için bile iki kuruş I 
vermeye mecbur oluyorlar. Hele elli bir gram I 
geldi mi mutlak surette dört kuruş verecektir. I 
ikincisi arkadaşlar, evrakı masalih. Evrakı masa- I 
lih denilince ben maddî misali alacağım. (Türkçe I 
söyle sesleri) Günde milyonlar kazanır bir tüc- I 
car vaziyetini düşünerek onu müdafaa kanaatiy- I 
le söyliyeeeğim. Bu memleketin iktisadiyata dere-
cei ihtiyacını pekâlâ takdir edersiniz. Faraza bu I 

tüccar, bunun yazıhanesi istanbul veya Ankara'da I 
bulunuyor. Kendi ticaretini istetmek itibariyle ol- I 
duğu gibi bu memleketin iktisadiyatını îlâ için I 
birtakım reklâmlar, ilânlar ve saire yapacak. Bun- I 
larm her birinden iki kuruş alacak olursak tica- I 
ret nasıl terakki edebilir? Ticarette hiçbir alâkam I 
olmadığı halde tekrar arz ediyorum; ben karşım- I 
da bulunan ve günde milyon kazanır bir tüccarın I 
müdafiiyifm. Fakat hakikatte memleketin iktisa- I 
diyatmm müdafi'iyim. Evrakı masalih kısmında I 
âciz bir muharririn, fakir bir muharririn, o za- I 
valimin posta ile fakn matbaaya göndereceği I 
müsveddeler de bulunuyor. Milyoner tüccarla I 
memlekete maarif nurunu bedava derecesinde ver- I 
mek, akıtmak, satmak istiyen bir zavallı muhar- I 
ririn, müellifin de uğrıyacağı zararı, memleketin I 
uğrıyacağı bir zarar telâkki ederek bu zavallı mil- I 
letin uğrıyacağı zararı tasavvur buyurunuz! I 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Efendim pos
ta ücretlerini tezyidetmekle posta varidatı teza- I 
yüdetmez. Bu varidatın tezayüdü için dört mü- I 
him sebebin vücudu lâzımdırr Suhulet, sürat, inti- I 
zam, itimat. Posta idaresi bunları temin etmedik- I 
ten sonra istediği kadar nakledeceği şeye zammet- I 
sin, bunun hiçbir kıymeti yoktur. Bunun için ben- | 
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deniz bu noktayı nazarı dikkate alarak arz ediyo
rum. 12 ve 13 ncü maddelerde gösterilen miktar
ların nısfının tenzilini teklif ediyorum. Heyeti 
Aliyeniz kabul ederse bu suretle hallolunur efen
dim. 

ÎSMAÎL B. (iKaralhisarı Şarki) — Efendim 
ben de bu fikirdeyim. Bu maddede ceraidin elli 
gram ve küsurundan yirmi para alınsın deniyor. 
Posta eğer varidat temin edecekse mektuptan ve 
sair havalâttan da temin edebilir. Bu madde ile, 
bilhassa ilerde köylere kadar tamimini istediği
miz gazetelere fazla bir fiyat konuluyor ki, bu 
maarife büyük bir. darbedir. Ben de arkadaşla
rımın teklifine iştirak ediyorum. Beher elli gram 
ve küsuru için ücretin on paraya tenzilini teklif 
ediyorum. 

TALÂT B. (Kângırı) — Efendim, bendeniz 
de aynı fikre iştirak ediyorum. Elli gram ve kü
surundan' yirmi para almak demek memlekette 
matbuatı öldürmek demektir. Bu suretle fazla 
para almak değil, bilâkis tenzilât yapmalıyız ki 
matbuata bu suretle hizmet edebilelim. Memle
ketimiz matbuat itibariyle çok fakirdir. Bu mat
buatın da ne suretle * idare edildiğini bilirsiniz. 
Zaten müşkülâtla intişar eden ceraide bir de 
posta ücretinin tezyidi doğru değildir. Ücretin • 
tenkisini talebediyorum. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim bendenizden evvel söz söyliyen arkadaş
lara. hak vermek mecburiyetindeyim. .Çünkü 
hakikaten Posta idaresi söylediği gibi insanî bir 
hizmette bulunmak istiyorsa kendisi için bundan 
daha iyi bir fırsat olamaz. Memleketimizde ek
sik olan şey maariftir ve maarifin, fikirlerin 
intişarına hizmet etmek - zannederim - hepimi
zin vazifesidir. Binaenaleyh evvelce iki paraya 
giden bir gazetenin şimdi yirmi paraya gitmesi 
zannederim ki, gazete okumak merakında olan
ları sıkıntıya duçar edecek bir şekilde yüksektir. 
Gerçi Postanın varidatını tezyit etmesini cümle
miz arzu ederiz. Fakat diğer taraftan ondan da
ha evvel ve daha fazla arzu ettiğimiz bir şey 
varsa o da maarifin ve irfanın intişarıdır. Maa
rif ve irfana ahalinin ısmmasıdır. Binaenaleyh 
bu noktai nazardan muhterem arkadaşlarımı çok 
haklı bulurum. Ve ben de onlara iltihak etmek 
mecburiyetindeyim. Gazetelerin elli gramından 
alınan yirmKpara, posta ücretini on paraya in
dirmeliyiz! 
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(MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi
anteb) — Efendim; Mu.vazen.ei Maliye Encümeni 
halihazırını muvafık görmüştür. Heyeti Celile-
niz tenkisi tensip buyurursanız bu, varidatta da 
tenakusu mucibolur. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ BAHRÎ B. — Ceraidin . elli gram ve 
küsurunun yirmi paradan on paraya indirilmesi 
hakkında bir cereyanı umumi olduğunu görüyo
rum. Esas itibariyle Posta ve Telgraf İdaresi 
matbuata mümkün olan teshilâtı yapmaktadır. 
Ancak; esasen şimdiye kadar daima bütçesini 
açıkla kapamak mecburiyetinde olan Posta ida
resine bu suretle bir miktar daha tahsisat zam
metmek lâzımgelir. Bu zammın ilâvesine He
yeti Celileniz muvafakat buyurduğu takdirde 
Posta İdaresi mahza suhulet için tenzilât yap
maya taraftardır. (Hay hay sesleri) 

REİS — Efendim, söz istiyen rüfeka yok, 
müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim, maddedeki üeuratm azamî olması daha doğ
ru geliyor. 

İREİS — Şekle aittir. Lütfen tadilname veri
niz. Şimdi efendim, tadilnameleri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Maarifin taammümüne sekte iras edecek 

olan 12 nci maddedeki bilcümle ücretlerin nısıf 
miktarına tenzilini teklif eylerim. 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 

Riyaseti Celileye 
Elli gram ve küsuru için on para ve sair 

evrak paketleriyle eşyayı ticariye numuneleri
nin keza beher gram ve küsurundan bir kuruş 
ücret alınır, tarzına iblâğını teklif eylerim. 

Sivas Mebusu 
Halis Turgud 

Riyaseti Celileye 
Gazetelerle risalelerin beher elli gram ve kü

surundan beş para alınmasını ve evrakı matbua 
paketlerinin beher elli gram ve küsurundan yir
mi para alınmasını teklif eylerim. 

Karığın 
Talât 
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Riyaseti Celileye 

Fikir ve tenevvür menbalarmdan sayılan mat
buata karşı halkın meyil ve rağbetini artırmak 
için 12 nci madde de nâme gönderilecek ceraidle 
resaili mevkutenin ilâveleri ele dahil oiduğu hal
de beher' gram ve küsurundan yirmi para yerine 
on para alınması suretiyle maddenin bu noktası
nın tashih ve tadilini talep ve bu hususu reye 
vaz'ı buyurmasını Riyaseti Celileden rica- ede
rim. 

Karahisarı Sahib Mebusu 
Ruşen Eşref 

Riyaseti Celileye 
Gazetelerden almmakg istenilen ücret gay-

rikabili kabuldür. Maddedeki mezkûr ücretlerin 
nısfına tenzilini teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Refik 

Riyasete 
Her çeşit matbuatın elli gram ve küsurundan 

onar para alınmak esasının kabulünü teklif ede
rim. 

Zonguldak Mebusu 
Tun alı Hilmi 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
bendeniz bu takrirlerin heyeti umumiyesi hak-

! kında sÖyliyeceğim. 
! Matbuata muavenet olmak üzere gazeteler 

için alman ücretin tenzili belki ufak bir şey tu
tar. Fakat diğer evrakı matbuanın tenkili ücreti 
de burada mevzuubahistir. Daima Heyeti Celile-

i niz içerisindeki rüfekaclan bâzıları köylülerin 
i mağduriyetinden, köylülerin fazla yük götür-
j düğünden bahsediyorlar. Nazarı dikkatinize arz 
J çelerim ki bu gibi tasarrufat yine zavallı dedi

ğimiz köylülerin üstünden» çıkacaktır. Tasarruf
lar o biçare diyerek tavsif edilen köylülerin üze
rine tahmil edilecektir. Bunu nazarı itibara al
manızı temenni ederim. 

REİS — Efendim Sivas Mebusu Halis Tur
gud Bey, Gazianteb Mebusu Ahmed Remzi Bey, 
Konya Mebusu Refik Bey. Takririlerinde mad
dedeki nispetin nısfına tenzilini teklif ediyorlar 
(Muvafık sesleri) 

Posta ve Telgraf Müdürü Umumi Vekili 
Fahri Bey — Yalnız gazetelere ait*.,. 

REİS — Efendim takrirlerin ikisi ücretin 
nısfına tenzili hakkrnela. Diğerleri on para ve 
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yirmi para olmasına dairdir. Takrirler hakkında 
söz söyliyecek misiniz ? . 

Posta ve Telgraf Müdürü Umumi Vekili 
Fahri B. — Bendeniz şöyle teklif ed.eceğim. 
(Gazeteler ve evrakı matbuanın beher elli gra-
mndan on para ve diğer evrakı matbua numune
lerinin beher elli gram ve küsurundan iki kuruş 
alınacaktır. (Muvafıktır sesleri) 

RİFAT B. (Kângırı) — Reis Beyefendi bir 
sual sormaklığıma müsaade buyurun. 

REÎS — Müzakere bitmiştir efendim sual 
sorulamaz ! Takrirler hakkında Encümen Maz
bata Muharriri veyahut vekâleti aidesi söyliyebi-
lir. 

REFİK B. (Konya) — Birinci fıkradaki üc
retin nısfa tenzili şartiyle diğerlerini aynen 
kabul ederiz. 

REİS — Efendim ! Ruşen Eşref Beyin takri
rini okuyacağız. 
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(Ruşen Eşref beyin takriri tekrar, okundu.) 
REÎS — Yalnız ceraide aidolan... 
RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 

Resaili mevkute de vardır. Belki yazmayı unut-
muşumdur. 

REÎS — Efendim ücretin on paraya tenzili 
esasına müstenittir. Binaenaleyh bu takriri na
zarı mütâlaaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın
lar. Nazarı mütalâaya alınmıştır. 

Diğer üç takrir var ki bunlar nısfa tenzili 
hakkındadır. Bunları nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
mamıştır efendim. 

Ruşen'Eşref Beyin takririni madde ile bera
ber encümene havale ediyoruz. 

Vaktimiz gecikmiştir. Çarşamba günü badez-
zeval saat birbuçukta içtima etmek -üzere Celse
yi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat ; saat : 6,40 
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