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B Î R Î N C Î G E L S E 
Bed'i müzakerat; Saat : 2,05 

REİS — Birinci Reisvekdli Mehmed Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Ragıb Bey (Zonguldak) 

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

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Sabrı Beyefendinin tahtı Ri
yasetlerinde biliçtima zaptı sabık hulâsası kıra
at ve aynen kabul edildi. Evrakı müdevvere hak
kında Kanunu Esasi Encümeni mazbatası kıra
a t ve Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
elkaba dair ve şayanı müzakere görülmiyen tek
lifler arasında bulunan teklifi kanunisi mumaileyh 
tarafından istirdadedildikten sonra mazbata ay
nen kabul edildi, istida ve Maarif encümenleri 
mazbataları aynen ve Muvazenei Maliye Encü-
meniyle Lâyiha Encümeni mazbataları tadilen 
kabul olundu. 

Meclisi Mebusan dosyalarında mahfuz olup 
ahiren celbedilen kararnameler aidoldukları en
cümenlere havale ve İzmir'in senei devriyei is
tirdatta münasebetiyle icra edilecek şenliklere 
vukubulan davet üzerine iştirak için Heyeti 
Umumiyeden intihafeedilen zevattan maada Di
vanı Riyasetçe Reisisani Ali Fuad Paşa Hazret
leriyle İdare Memuru Rasim ve Divan kâtiple
rinden Atıf ve Haydar Rüşdü beylerin intihab-
edildikleri tebliğ edildi. Mezuniyetlere dair Di
van kararı okunarak kabul edildi. Ankara'da 
bir şehremaneti teşkiline dair İstanbul Mebusu 

Hamdullah Sublıi Beyle rüfekasmııi teklifi ka
nunisi Lâyiha Encümenine havale edilerek te
neffüs için Celse tatil edildi. 

İkinci- Celse 
İkinci Reisvekili İsmet Beyefendinin tahtı 

Riyasetinde inikadederek Posta lâyihai kanuni-
yesinin müzakeresine biliptidar yedinci, sekizin^ 
ci maddeleri aynen dokuz ve onuncu maddeleri 
tadilen ve faslın heyeti umumiyesi reye konma
dan evvel encümenden vürudeden beşinci mad
de hakkında müzakere cereyan ederek aynen 
kabul edildi. 

On birinci madde Muvazenei Maliye Encü
meninin tadili veçhile kabul ve on ikinci mad
de nazarı mütalâaya alman Karahisarı Sahib 
Mebusu Ruşen Eşref Beyin takriri ile encüme
ne havale edilerek vaktin âdemimüsaadesine 
mebni Çarşamba günü toplanmak üzere İçtimaa 
nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili 
Mehmed Sabri 

Kâtip 
Siird 

Mahmud 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıb 

2. — SUALLER 

1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı ve 
Hamdi beylerin, Yozgad Darülmudlliminînin es-
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babı şeddine dair şifahi sual takriri Maarif Ve
kâletine havale edilmiştir. (6/7) 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? Zaptı sabık aynen kabul edil
miştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

REÎS —Efendim! Bâzı evrak vürudetmiştir. 
Heyeti Muhteremenize arz ediyorum. 

Lâyihalar 

1. — Sicilli nüfus kanun lâyihası (1/20) 

REİS —• Dahiliye Encümenine havale ediyo
rum. 

2. -- Nüfus sicil lâ t mm ıslahı hakkında lâyi-
hai kanuniye (1/119) 

REÎS — Dahiliye Encümenine havale ediyo
ruz. 

* 
3. — Telgraf ve telefon umurunun tensikı 

hakkında lâyihai kanuniye (1/118) 
REÎS — Posta ve Telgraf Encümenine hava

le ediyoruz. 
i. — İstiklâl Harbine iştirak eden ikinci sınıf 

ihtiyat zabitanınm terfihi hakkında lâyihai ka
nuniye (1/117) 

REÎS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Ma
liye 'encümenlerine. 

'* Teklifler 
•1. — Aydın Mebusu İzzeddin Paşanın, JSeka-

veti tahakkuk edenlerin dile ve taallûkatının 
ahar mahallere nakli, hanelerinin ihrak, emvali 
menkullerinin zaptı ve yataklık edenlerin teczi
yesi hakkında teklifi kanunisi (2/131) 

REÎS — Lâyiha Encümenine. 

2. — İçel Mebusu Hafız Emin Efendi ve rü-
fekasının Bakaya -ve asker firarilerinin affı hak
kında teklifi kanunisi (2/133) 

REÎS—Lâyiha Encümenine. 

3. — Kângırı Mebusu Talât Bey ve rüfekası-
nın, Turku hususiye ve umumiye inşaatında ame-
lei mükellefe usulünün tatbiki hakkında teklifi 
kanunisi (2/135) 

REÎS — Lâviha Encümenine. 
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4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

İmar Vekâleti teşkilâtı hakkındaki teklifi kcmu-
nisi (2/4) 

REÎS — Kanunu Esasi ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine. 

Tezkereler ^ 

1. — Asayişin muhtel bir şekil aldığı Aydın, 
Ödemiş, Denizli, Burdur, Dinar, Çivril, Sandık
lı, Eğridir, Uluborlu'da îdarei Örfiye ilân edildi
ğine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
(3/50 mükerrer) 

REÎS — Dahiliye Encümenine havale ediyo
ruz efendim. 

Şimdi bâzı takrirler de verilmiştir. 

Takrirler 

1. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, Hicaz 
pulları varidatının Hilâliahmer'e veya memaliki 
müstahlasanm imarına tahsisi hakkındaki takriri 
(4/15) (İcra Vekilleri Riyasetine) 

2. — Denizli Mebusu Haydar Rüşdü Bey ve 
rüfekamnın Kadıköy nahiyesiyle Denizli merkez 
kazasi halkının Harb Kazançları Vergisinden is
tisnalarına dair temenni takriri (4/14) (İcra Ve
killeri Riyasetine) 

Mazbatalar 

1. — Kaymakamlar maaşatının tâyini mikta
rında vekâletin serbest bırakılmasına dair Dahi
liye Vekâleti tezkeresi hokkanda Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası (3/51) 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. Kabul buyu
ruyor musunuz? (Hay hay, kabul sesleri) Kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

2. — İzmir - Kasaba ve temdidi Bandırma -
Soma, Aydın ve Mudanya - Bursa demir y ollar iy-
le İzmir liman ve rıhtımı hakkında İcra Vekille
ri Riyaseti tezkeresine dair Nafıa Encümeni maz
batası 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
Efendim! Bunu da Heyeti Âliyenizin tensibi

ne arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın, ruznameye alınmıştır efendim. 

4. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

jf. — İcra Vekilleri Heyetinin programı : 
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RElS — Efendim! icra Vekilleri Heyeti Rei

si Fethi Beyefendi programlarını okuyacaklar
dır. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl ALÎ 
FETHİ B. (istanbul) — Muhterem efendiler! 

icra Vekilleri Riyasetine intihabım dolayı-
siyle Heyeti Çelilenize beyanı teşekkür eyledi-1 

ğim zaman Vekil arkadaşlarımla müdavelei ef
kârdan sonra siyâsî hattı harekâtımız hakkında 
huzuru âlinizde bâzı mâruzâtta bulunacağımı 
söylemiştim. 

Gerek umdelerimizden, gerek Meclisi Âlinin 
şimdiye kadar tebellür eden temayülâtı umumi-
yesinden mülhem olan şu Mâruzâtım Vekilleriniz 
için yakın istikbalde takibedilecek mesai prog
ramını çizecektir. Mamafih bu mesai programı 
mukadderatı millete vâ'zıülyed olan Meclisi Âli 
tarafından lüzumunda verilecek mütemmim veç
helerin istilzam edeceği tevessüat ve tadilâta tâ
bi bulunacaktır. 

Efendiler! 
Her türlü İslâhat tasavvurlarına girişmezden 

evvel nazarı dikatimizi evvelemirde vaziyeti ma
liye üzerine atfetmek faideli olur. Filvaki bir 
taraftan şuabatı idaremizde gördüğümüz nok
sanları ikmal etmek, maarifimizi, iktisadiyatı
mızı yükseltmek için bir an evvel mevkii tatbi
ke koymak ihtiyacını umumen hissettiğimiz her 
türlü tedbirlerin, teşebbüslerin, bütçeye istina-
detmesi lâzımgeldiği gibi diğer taraftan en mü
him ıslahatın dahi bütçemizi tevazün ettirmek
ten ibaret olduğuna şüphe yoktur. Pek bedihî 
olan bu hakikatleri bir daha tekrar etmek itika- • 
dımca mânâsız bir hareket değildir. Çünkü yeni 
Türkiye Devleti teşekkül edinceye kadar bu be
dahetler maalesef nazarı dikkate alınmamış veya 
hiç bütçesiz memleket idare edilmiş ve varida
tı. Devlet gelişigüzel israf edilerek erbabı istih
kakın maaşları verilmemiş ve bu yüzden mun
tazam bir idare tesis olunamamış veya varidatı 
Devletle gayrimütenasip yapılan masarifat ha
riçten yapılan istikrazlarla kapatılmış ve bugün
kü neslimiz bu istikrazatm faizleri yüzünden ga
yet ağır bir barımalî altında bırakılmıştır. 

Memlekette Ihemen 'hiçîbir eseri ümran ve sa
lâh izi bırakmadan akıp gitimiş olan 'bu parala
rın bizim, için ve emsali âtiye için ne etim mah
rumiyetler 'ifade ettiğini ve memleketin refah 
ve 'serveti yolunda ımüziç engeller teşkil eyledi-
zini izaiha hacet yoktur, zannederim. I 

1339 C : 1 
Bu itibarla vekilleriniz, âzami tasarrufa ria

yet 'ederek 1340 senesi için mütevazin bir bütçe 
ile Huzuru Âlinize çıkmayı akdemi vazaif tanı
mıştır. Pek yakında nazarı dikkatinize arz edi
lecek olan 'bu Ibütçenin 'hututu esasiyesi şudur : 

Varidatnmıızdan ,Âşar Vergisinin yüzde von 
iki buçuktan yüzde ona tenzili. Aşar Vergisinin 
tarzı cilbayetini ıslaih etmek ve ziraatin inkişa
fına müsait bir ,şekle ifrağ eylemek esaslı umde-
lerimizdendir. Ancak, bunun Varidat bütçemizi 
altüst etmeden, ımevkii fiile konması için uzun 
tetkikata, dikkatli tetefabuata lüzum vardır. 
Maliye Vekâletince yapılmakta olan bu tetkika-
tm neticesi bittabi bir kanun lâyihası 'şeklinde 
Meclisi Âlinize arz edilecektir. Fakat bu pek 'şa
yanı arzu olan ıslahat derpiş edilinceye kadar 
köylünün üzerinde pek ağır bir vergi olan ve 
ağırlığı yüzünden çiftçiye faizi a arazi zerretmek, 
çalışmak için hiçjbir şevk ve heves bırakmıyan 
bu nispetsiz vergiyi talhfif etmeyi Hükümet ge
rek köylüye karşı .bir vazifei adalet, gerek is-
tihsalâtm tezyidi için 'bir çareyi teşvik addet
miştir. 

Bu yüzden varidatımıza arız olacak noksanı 
telâfi için bilvasıta vergilerle inhisarlardan bâ
zılarına zamaim icrasını düşündük. Heyeti Âli-
yenizin nazarı tasvibine arz edeceğimiz bu yeni 
kanunlar hakkında seri bir karar ittihazını rica 
eyleriz. 

Bütçemizin masarif kısmına dair yakında 
manzurunuz olacağı cihetle uzun uzadıya malû
mat Vermeyi zait addederim. Yalnız şurasını 
kaydetmek isterim ki : Her vekâlet âzami ta
sarrufa riayet etlmiş ve 'bütçeyi hali tevazünde 
bulundurmak kaydına bilcümle teklif ve tasav
vurlar için şsas ittihaz eylemiştir. Binaenaleyh, 
bütün ihtiyaçlarımızın 1340 senesi bütçesinde 
tatmin edilmediğini görürseniz, bunu eseri nis-
yan1 telâkki buyurmamanızı, belki bizzarure ve 
bütçenin tevazünü menfaatine ihtiyar olunduğu
nu nazarı dikkate almanızı rica ederim. 

Siyaseti .maliyemiz hakkında ilâveten şunu 
da arz 'etmek isterim İki : Hali hazırda tatbik 
edilmekte olan Temettü Kanunu bâzı bariz hak
sızlıkları ihtiva ettiği için muhtacı tadil ıgörül-
ımektedir. Filvaki Ibu kanuna^ göre muhtelif su-
nufu mükellefin arasında nispeti âdile yoktur. 
Pek çok mükellefin verginin dairei şümulünden 
hariç kaldığı gibi bir kışımı da gayet ağır su
rette mükellef tutulmuşlardır. Bu nispetsizlik-
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leri ve haksızlıkları izale etmek <ve mükellefinin 
istitaati maliyeleri nazarı dikkate alınarak 
mümkün mertebe âdilâne* bir nispeti muJhafaza 
eylemek üzere ihzar olunanı lâyiha Meclisi Âli
nize kariben takdim lo'lunacaktır. Masarif büt
çesinde mühim bir yekûn tutan muhassasatı 
zatîyeye ait 'kanunların tetkiki elzem görüldü
ğünden buna dair 'bâzı kanun lâyihaları takdim 
olunacaktır. 

Düyun 
Efendiler ! Hükümet muhtelif sebep ve 

şekillerde efradı millete karşı borçludur. Bir
çoklarının yedinde Hükümetten alacağına dair 
mazbatalar vardır. Eğer bu mazbatalar için bir 
sureti-tediye taharri edilmezse Hükümetin dâhil
deki 'itibarı ımalîsi duçarı tezelzül- olacaktır. 
Bu itibarı yüksek tutmak ve halkın Hükümete 
karşı olan itimadına halel vermemek için İstiklâl 
Har'bma ait tekâlifi harbiye ve vesaiti nakliye dü
yunumuzu itfa etmeyi bir vecibe addediyoruz. Bu 
maksatla Heyeti Celilenizden tahsisat talebedece-
ğiz. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğun
dan müdevver ve miktarı azîm bir yekûn teşkil 
eden borçlarımızın Devletin alacaklarına, mahsu
bunu icra etmek ve bakiyesini büyük bir tasfiye 
ameliyesine tâbi tutmak mecburiyetinde olduğu
muzdan vâsi mikyasta bir mahsubu umumî ka
nun lâyihası takdim olundu. Badettasfiye kalacak 
düyunumuzu Hazine tahvilleri ihracı suretiyle 
kapatmak tasavvurundayız. Evrakı nakdiyemi-
zin kıymetini ve kabiliyeti iştiariyesini tezyide 
hadim olmak üzere bütçeye tahsisat vaz'ını pek 
lüzumlu addetmekteyiz. . 

İstikrazı dahilî kuponlarının muntazaman te
diyesini dahi bir kaidei salimeye raptedeceğiz. • 

Ziraat Bankasının takviyesi ile zürraın ihtiya
cını tatmin için mülıga İstanbul İdaresinin bir-
buçuk milyon ve 'Hükümeti Milliyenin mezkûr 
bankaya olan beş yüz küsur bin lira borçlarını te
diye için tahsisat, talebedeceğiz. Düyunu harici
yemiz hakkında noktayı nazarlarımız malûmdur. 
Konferansta tavzih ettiğimiz veçhile mâkul, bizim 
için mümkün esasat takarrür ettirildikten son
ra borçlarımızı muntazaman tediye etmek vazife
mizdir. 

Efendiler! Malî bahsi kapatmazdan evvel şu
rasını arz edeyim ki, bilûmum memurini Devle
tin ve z'âbitanm ahvalini terfih eylemek ehemmi
yetle nazarı dikkatte bulundurduğumuz bir mese
ledir, önümüzdeki'sene zarfında bu ihtiyacı müm-

% 
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I kün mertebe tatmin için vekilleriniz bâzı tedbir

ler teklif eyliyecektir. 
Diğer cihetten bilûmum vekâletlerde ihtisasa 

I ihtiyaç gösteren işler için ecnebi mütahassıslarm 
celbini ve onların vukufundan istifadejd düşün
mekteyiz. 

I Siyaseti dâhiliyemize gelince: Evvelce huzuru 
âlinizde asayişi her şeye taktimen tesis azminde 
olduğumuzu arz etmiştim. Heyeti içtimaiyemi-
ze musallat olan şakileri bilâmeriıamet takip ve 
tenkil edeceğimiz gibi bunların her türlü kurtu
luş yollarını kesmek, iltica ve himayelerine mâni 
olmak için şedit kanunlar vazi lâzımgeleceği iti-

I kadındayım bu maksatla Meclisi Âlinize takdim 
I eylediğim Men'i Şekavet Kanununun bir an ev

vel kesbi kanuniyet edeceğini ümidetmekteyim. 
Bununla beraber jandarmamızı asrî bir kuv-

vei zabıta heyetinde terakki ettirmek için jandar
ma zâbitanmın tasfiye ve ıslahı ve jandarma mü
fettişlikleri ihdas ederek gerek zâbitan, gerek ef
radın daimî bir murakabe altına alınması derecei 
vücübdadır. Aynı zamanda elyevm Ankara, Kay
seri, Giresun, Kars ve Djyarbekir'de mevcut jan
darma zabit ve karakol kumandanları ve efradı 

I cedide mekteplerine ilâveten İzmir, İstanbul, Ada-
I na, Edirne, Bursa, Konya ve Sivas'da bir Jan

darma Karakol. Mektebi ve İzmir, İstanbul, Ada
na'da Efradı Cedide mektepleri açmak lâzımdır. 

Polis için İstanbul'daki mektebe ilâveten Ana
dolu, dâhilinde münasip bir yerde bir mektep aç
tırmak niyetindeyim. 

"Hapsaneleri tanzim ve ıslah en mübrem olan 
ihtiyacatımızdandır. Memleketimizde hapsane-
ler heyeti içtimaiye arasında müstelzimi ceza olan 
ef'aliıı mütecasirlerini ıslahı hale sevk edecek 
müessesat haline bir an evvel getirmek gayesinde-
yiz. Bilûmum hapsaneierin bu maksada göre tan
zim ve ıslahı zaman ve büyük masrafa mütevak
kıf olduğundan birinci kademe olarak Anka
ra'da müceddeden bir hapsane inşası, NiğdeOKay
seri, Konya, Kırşehir hapsanelerinde tadilât ic
rası ve Bursa'da Yunanlılar tarafından yakılan 
hapsanenin tamir ve inşası İstanbul tevkifhane-
siyle Eskişehir, Kayseri, Gebze, Tekirdağ hapsa-
neleri inşaatının ikmali mutasavverdir. 

Halk umurunun adalet, kiyaset ve süratle in
tacı faal, muktedir, müstakim bit silsilei me
murinin kemalij intizam ve usul ve kanunu da
iresinde iş ıgörmesine mütevakkıftır. Bu maksa
dı temin için mevcudolan memurini Dahiliye 
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Nizamnamesi tadil edilerek yeni Bir lâyiha tan
zim. edilmiştir. Bu yeni lâyihada ilk memuriyete 
alınacak olanların mahasini ahlâkiye ile beraber 
erbabı liyakatten olmalarını temin için bilmüsa-
baka kabulü, müstahdemin meyanmda olanların 
hal ve liyakati memlekete nâfi olmıyacak şekilde 
bulunanların müddeti hizmetlerine göre ihraç 
ve tekaüde sevkı, hüsnü hizmeti görülenlerin 
sureti muhtelifede taltifi ile vazifeye •nıenbuti-
yetlerinin teyidi ve her üç senede hüsnü hizmeti 
.görülenlerin sınıflanılın terfii ve kıdem zammı 
ve asayişi muhafaza edememek ve Idarei Husu
siye! Vilâyat Kanununun talebeylediği faaliyeti 
umranpervaraneyi idare edememek gibi ahva
lin gayri husuşatta bilâsebebi kanunî idareten az
le nihayet vermek suretiyle memurların masuni
yeti temin edilmiştir. 

Memurinin sicilli ahvali daha mazbut ve daha 
muntazam surette tesbit edilecek ve her memurun, 
memuriyet verdiği mahallerdeki kabiliyeti, dere
ceyi faaliyeti, şayanı terfi olup olmadığı ve tah
vil edilirse esbabı mucibesiyle sebebi tahvili ve 
mülkiye müfettişleriyle âmirlerinin memurlar 
hakkındaki mütalâatı zabt ve tescil olunacaktı c. 

Zamanı hâzırda bilûmum devletlerce ehem
miyetle takibedilmekte olan mesailden biri de ah
val ve harekâtı nüfustur. Milletleri teşkil eden 
nüfusun adedi, sureti terkibi, harekât ve tahav-
vülâtı, ahvali medeniyesi gibi hususat malûm ol
madıkça devletlerin ahjvali idariye ve siyasiyesi, 
umuru a s k e r e ve maliyesi, muamelâtı ticariye 
ve iktisadiyesi tanzim edilemez. Bu zarureti Av
rupa hükümetleri iki asır evvel takdir eylemiş
ler ve hukuku medeniyelerinin en mühim meba-
hisini nüfus sicillât ve muamelâtına tahsis ey
lemişlerdir. Bizde de, sicilli nüfus idareleri ih
das edilmiş ise dd ahvali medeniye sicillâtınm 
ilmî ve hukuki mahiyeti takdir edilmemiş ve yal
nız idarî, malî ve (askerî makaisıtla nüfusun tah
riri ve tevellüdat, vefiyat, nıünakehat ve talâk 
vukuatının takibi düşünülmüştür. (1280, 1298 
ve 1318 senei hicr^yelerinde tanzim edilen nü
fus nizamnameleriyle 1330 tarihli sicilli nüfus 
Kanunu nüfus idarelerine evvelen: Nüfusun tah
riri, saniyen: Ahvali medeniye sicillâtınm, sali
sen: Nüfusu defatirinin tanzimi gibi vezaifi tah
mil eylemiş ise de vazaifi mezkûre birbirine ka-
rıştirılarak her üç kasımda da muvaffakiyet istih
sal edilmemiş ve memleketimiz uzun zaman ihsaî 
bir tahriri nüfustan ilmî ve hukukî ahvali me-
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deniye sicillâtmdan ve muntazam nüfus defatirin-
den mahrum kalmıştır. Kuvayı umumiyei Dev
letin ve hukuku efradın üssülesası olan nüfus 
kuyudunun bu hali iptidaîde . kalması gayri-
caiz ve nüfus sicillâtınm asrî ve hukukî bir 
şekle ifrağı hükümeti Milliyemiz için gayrikabili 
ihmal bir zaruret olduğundan bu maksatla bir 
sicilli Nüfus Kanunu lâyihası ihzar ve takdim 
elilmiştir.. Harbi Umumîde Rusllaılın ve mütaakip 
muharebatta Fransızlarla Yunanlıların işgal ve 
istilâlarına geçen kazaların bir kısmında nü
fus kuyudatı zayi olmuş, ihrak edilmiş ve Kars, 
Ardahan gibi Anavatana iltihak eden mahallerde 
de nüfus sicillâtınm tesisi zaruri bulunmuş oldu
ğundan esbabı! ânife ile kısmen veya tamamen 
nüfus sicillâtmdan mahrum bulunan 118 kaza
da sicillâtm tesisi ve mehâlli sairede yoklama 
icrası suretiyle nüfusu seyyare ve mukime 
miktarının tesbiti için dahi bir lâyihai Kanu
niye tanzim ve. takdim edilmiştir. 

Bu lâyihalar iktisabı kanuniyet eyledikten ve 
memleketimizde muntazam ve' gayrikabili tağyir 
ve tahrif nüfus sicillâtı tesis edildikten ,sonra ih
saî bir tahriri nüfus icrası dahi muhammenidir. 

Taksimatı mülkiye 

Taksimatı mülkiyede' tadilât icrası zaruridir. 
Memleketin taksimatı mülkiyesi esasen ilmî bir 
şelkilde icra edilmemiş ve teşkilâtı mülkiyeye ih
tiyaçtan ziyade hissiyata müstenit metalibi ma
halliye esas ittihaz edilmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununda işaret Duyurul
duğu veçhile coğrafî vaziyet ve iktisadî münase
bet ve nüfusu mevcude ve varidatı memleket 
nazarı dikkate alınmak suretiyle taksim atî mül
kiyede tadilât icrası ve bin netice bâzi livaların 
kaza haline, ifrağı ve bunların iktisadî cereyan
lara göre irtibatlarının tanzimi icab'eylemiş ve bu 
bapta lâyihayı kanuniye tanzim edilmekte bulun
muştur. 

Şer'iye ve Evkaf 

Vazifei asliye ve feriyelerini ifaya muktedir 
eimme ve halkın tehzibi ahlâkını temin ve ihti-
yacatı rulıiyelerini tatmin edecek hutaba ve vâız-
lar yetiştirmek için icabeden tedabir ve teşkilât 
yapılacak ve medarisi mevcude ihtiyacatı asriye-
ye muvafık bir surette ıslah ve tanzim edilecek 
ve memaliki mustahsaladaiki âbidatı islâmiyenin 
imar ve ihvası esbabına tevessül olunacaktır. 
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Evkafın ııev'i ve mahiyeti nazarı dikkate alı

narak Nevâhi ve Şûralar kanunlarına tevfikan 
mahallerince idaresi için Meclisi Alinize lâyiha
lar takdim edilecektir. 

Maarif 

1. Maarif siyaseti terbiyei umumiye ve müş-
terekede vahdet ve terbiyei meslekiyede ihtisas 
esaslarına istinadetdeeektir. 

2. Maarifin terbiyevi vazifelerinden birin
cisi çocukların terbiye ve talimi, ikincisi halkın 
terbiye ve talimi, üçüncüsü millî güzidelerin ye
tişmesi için lâzımgelen vasıtaların ihzar ve temi
nidir, Çocukların terbiye ve talîmi bittabi mek
tepler vasıtasiyle temin edilecek ve mekteplerin 
asrî tekemmülâta maızhar olabilmeleri için mual
limlerin daha iyi yetiştirilmesine ve tatil zama
nında açılacak dersler ile tevsii malırmat etmele
rine, binaların ıslahına, alâtı deıis'iyenin ikmali
ne çalışılacaktır. Halkın talim ve terbiyesi için 
gece dersleri ¥e çırak mektepleri tesis olunacak, 
halk lisaniyle ve halkın ihtiyacınajııuvafık kitap
lar yazdırılarak tabı ve teksir ve memleketin her 
tarafına tevzi edilecektir. Millî güzidelerin ye
tiştirilmesi için istidat ve kabiliyeti tebarüz eden 
ve ailesinin kudreti maliyesi müsaidolniıyan genç
ler orta ve yüksek mekteplerde sureti mahsusa-
da himaye ve muavenete mazhar olacakları gibi 
ihtisas peyda etmeleri için Avrupa'daki irfan 
merkezlerine de gönderileceklerdir. Muhtelif şu-
abatı ilmiveve ve bilhassa insanî ve içtimaî esasa-
ta mütaallik muhalledat, ve ana kitaplar tercü
me ve tabı ve tevzi olunacaktır. 

3. — Hükümet tahsilin bütün derecelerine 
azamî inkişaf temini için aynı ehemmiyeti vere
cektir. Yani ilk tahsil mektepleriyle idadî ve 
liselerin darülfünunun ve âli meslek mektepleri
nin mütevaziyen tekemmülüne itina olunacak ip
tidaî darülmuallimînler ile idadilere muallim ve 
muhtelif muıtakalara ehliyetli ilk tedrisat mü
fettişleri yetiştiımek içki orta darülmuallimîn 
ve darülmûallimat açılacak ve âli darülmualli-
mîn müdavimlerinin ayrıca meslekî malûmat al
maları ve tatbikat görmeleri esbabı temin edile
cektir. 

4. — Maarif Vekâletince bu seneden itibaren 
memleketin muayyen noktalarında darülmualli-
mîn ve darülmûallimat ve tam devreli liseler 
açmak ve bunları her türlü vesaitle teçhiz etmek 
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suretiyle kuvvetli irfan merkezleri tesis edilecek
tir. Vesaiti dersiye tedariki için Avrupa'ya1 üç: 
kişiden mürekkep bir heyet gönderilmiştir. Afat
tı dersiyenin tedricen memleketimizde imal edi
lebilmesi için münasip merkezlerden birinde 
muntazam bir mektep müzesi ve müzeye mülhak 
olmak üzere bir de imalâthane vücuda getirile
cektir. 

5. — Maarif teşkilâtı milletin her ferdine is
tidat ve kabiliyetini azamî surette inkişaf ettire
cek yolu açık bırakacak, fevkalâde istidat ve ka
biliyetini ispat eden fukara evlâdının en yüksek: 
derecei tahsili takibedebilmesi esbabını hükümet 
temin edecektir. Bu seneden itibaren liselere ka
bul edilecek leylî meccani talebenin müsabaka 
usuliyle memleketin muhtelif mmtakalarından 
celp ve kabulüne başlanılmıştır. Bu kabîl tale
beden Darülfünun ve mekâtibi âliye tahsilini ta-
kibedeeeklcre mahsus olmak üzere istanbul'da 
bir talebe yurdu tesisi mutasavverdir. 

6. — Ferdin, bedenî, fikrî kabiliyetleri gibi 
ahlâkî ve içtimaî kabiliyetleri de inkişaf ettirile
cektir. Bu maksada vusul için bir terbiyei bede
niye Darüimuallimîni açılacak, izcilik teşkilâtı
na ehemmiyeti mahsusa verilecek, programlar ile 
mekteplerin teşkilâtı tedricen içtimaî esasata tev-
fik olunacaktır. 

7. — .Tahsili iptidaî milletin bütün efradına 
terbiyei umumiyeyle beraber amelî mesleklere 
müteveccih bir terbiye de temin edecektir. 
Müsait merkezlerde altı senelik iptidaî tahsilin
den sonra tedricen ziraat, sanayi ve ticarete mü
teveccih iki senelik ikmal sınıfları açılarak yük
sek tahsil edemiyen gençlerin bu sınıflara devam
ları mecburî tutulacaktır. 

8. Tahsili iptidaînin mecburiyeti tamim edi
lecektir. 

9. Kadınların tahsiline de erkeklerin tahsili 
kadar ehemmiyet verilecektir. Bu maksatla muh
telif merkezlerde mütekâmil darülmuallimatlar 
ve kız liseleri açılmaya başlanılmıştır. Tedricen 
kız sanai idadileri de açılacaktır. 

- 10.. Millî hars teşkilâtına ehemmiyeti mah
susa verilecek terbiye ve talimin esası millî harsa 
ve asrî medeniyete müstenidolacaktır. Maarif * 
Vekâletindeki Hars Müdiriyeti tevs^ ve likmal olu
narak muhtelif yerlerde tetkikata başlanılacak, 
münasip mevkilerde millî müzeler vücuda getiri
lecek, millî asarın cem ve telfikme ve millî be-



I : 14 5.9 
dayi7 ve sanayiin inkişaf ve tekemmülüne çalışı
lacaktır. » 

11. Muallimliğin bir mesleki mahsus haline 
ifrağı ve menşelerinin tevhidi hakkındaki lâyiha 
Meclisi Âlinize tevdi olunmuştur. 

12. Maarif Vekâletinin ıslahat ve icraatında 
takibedeceği ilmî esasları tesbit vazifesiyle mü
kellef bir heyeti ilmiyesi bulunacaktır. 

Nafıa 
Efendiler! 
Harb senelerinde Umuru Nafıaya bilmecburi-

ye pek az masraf»edebildik. Yollarımız, köprüle
rimiz muhtacı tamir olduğu gibi birçok limanla
rımız henüz inşa olunmamış ve birçok nehirleri
miz mecralarına müsadif arazi için servet mem-
baı olacak yerde bakımsızlık yüzünden o arazi 
için mucibi felâket bulunmuştur. Birçok yerler
de öyle bataklıklar vardır ki, masraf edilip kıı-
rutulsa civar ahali için aynı feyiz ve bereket ola
caktır, 

Halbuki bu halleriyle ırkımızın sıhhatine ve 
nüfusumuzun tezayüdüne düşman olan mikropla
rın yatağıdır. Yaşamak için ve iktisadî inkişa
fımızı temin için umuru nafıaya dördelle sarıl
mak mecburiyetindeyiz. Ancak bütün bu ihtiya-
catın bütçeden teminine bugün için imkân yoktur. 
Bugün yapabileceğimiz âzami fedakârlık umuru 
nafıa için 1338 senesinde mevzu taJhsisatr 6,7 mis
line iblâğ etmek olacaktır. Bununla şoseler ve 
umumî köprüler tamir olunacak liman ve nehir
ler hakkında tctkikatı fenniyede bulunulacak ve 
projeler ihzar olunacaktır. 

Şarkî - Anadolu'da dört bin küsur kilometre 
tülünde demiryolu inşası için geçen sene bir Ame
rikalı kumpanyaya imtiyaz verilmişti. Bu demir
yolunun inşaatına karîben mübaşeret olunacağına 
dair son günlerde malûmat alınmıştır. Şurasını 
sarahaten söylemek isterim ki; bütçe açığını ka
patmak için hariçten istiki'aza sureti katij^ede 
taraftar olmıyan Heyeti Vekileniz muayyen 
.bir nafıa işi için ve meselâ nehirlerimizden 
birini .tathir veya her hangi bir bataklığı nâfi 
şeraitle kurutmak için istikraz akdetmeye mü
temayildir ve memlekete umuru nafıa için gire
cek olan sermayelere azamî teshilâtı iraeye ha
zırdır. ' ' 

Demiryollarının tarifelerini ihtiyacatı ikti-
sadiyemiz nazarı dikkate alınarak tadil etmeye 
çalışacağız ve şimendifer müstahdemini yetiş-
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tirmek için açılan mektep gibi adedleri ihtiyaca 
gayrikâfi olan küçük fen memurları dahi yetiş
tirmek için İzmir'de ve' Elâziz'de birer mektep 
açılacaktır. 

Adliye 

Muhakem-dtm tasrii, mümkün olabildiği ka
dar az bir zamanda tevzii adalet kaziyesinin te
mini için teşkilâtı hazırai adliyenin ve usulü 
muhakemenin ıslahı lâzımdır. 

Hükkâmm tâyin ve terfiinde kıdem usulü 
nazarı itibara alınmakla beraber ehliyet ve ik
tidara daha ziyade atfı ehemmiyet edilecek ve 
binaenaleyh ahkâmı kanuniyenin hâdisata hüs
nü tatbikini temin maksadiyle en muktedir hâ
kimlerin intihabına sarfı makderet olunacaktır. 
Bugünkü ihtiyacatı nıedeniyemizi tatmin ede
cek veçhile Kanunu Medenîmizi ıslah etmek ve 
Usulü Muhakemei Hukukiye ile Usulü Muhake-
matı Cezaiye ve Usulü Muhakematı Şer'iyeyi, 
Berrî ve Bahrî Ticaret kanunları ile Kanunu 
Cezayı tadil ve- ıslah etmek için teşkil olunan 
komisyonlar faaliyetlerine devam edeceklerdir. 
Ancak bu komisyonun mesaisi uzun sürebileceği 
gibi bütün bu tadilâtı kanun haline getirmek 
ve bilhassa Kanunu Medenîmizi tedvin eylemek 
için seneler lâzımdır. Halbuki Mecellemizde ve 
kavanini sairede müstacelen tadili lâzımgelen 
hususat vardın. İşte bu ihtiyacı izale için bu
günkü şeraiti hayatiye ve içtimaiye ve iktisa-
diyemize en muvafık şekilde müstacelen ısla
hı lâzımgelen maddeler karîben Meclisi Âlinize 
takdim olunacaktır. 

İktisat 

İktisat Vekâletinin mesaisini tevcih edildiği 
gaye memlekette muvazeııeti iktisadiye tesisidir. 
Memleketin muvazeneti iktisadiyesi öteden beri 
aleyhimizdedir. Daima ithalât büyük nispetlerle 
ihracata galebe etmiştir. Bunun devamı ise pa
ramızın düşmesi ve harice borçlu kalmaklığımız 
ve ve dâhilen kesbi servet ve refah eylemeye 
imkân bulamamaklığımız ile neticelenecektir. 
Bunun için bugünkü vaziyetimize göre memle
kette hammaddelerin istihsalâtmı tezyidetmek 
lâzımdır. Hammaddelerin istihsali tezyidedildik-
çe birtakım menabi dahi kendi kendine inkişaf 
edilecektir. Istihsalâtı tezyidedeceğimiz ham
maddeler başlıca üç kısma ayrılabilir : Mevad-
dı ziraiye, ormanlar ve madenler. 
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Ziraat 

Memleketimizin en muinim şuîbei iikti-
sadiyesinin ziraat -olduğu Ibedilhî 'bir keyfiyet-
tir. Ziraatin himaye ve inkişafını tennin için bir 
Himayei Ziraat Kanunu teklif olunacak ve 
sanayii ziraiyenin inkişafı için ihtisas ziraat 
mektepleri açılacaktır. Memleket sekiz ziraat 
mmtakasma taksim edilmiş olup her mmtakada 
tedricen umumî iziraat mektepleri, alât ve ede
vatı ziraiye tamirhaneleri ve saire açılacak ve 
bu mıntakalarda çiftçilerimizin asri vasaiti zi
raiye ile teçhizine çalışılacaktır. Ziraatimizi ha
rice tanıtmak ve beynelmilel müna&ebatı tak
viye etmek için ziraat sergileri açılacaktır. 
1340 senesi zarfında Ibu maksatla Adana'da bir 
'îergi küşadı için hazırlık yapılmaktadır. Çiftçi 
ve sanayi 'erbabına itibarî malî temini için hu
susî çiftçi sandıkları ve köy bankaları açmak ve 
ziraat bankası vasıtasiyle hu tanıdıklara yardım 
etmek ve çiftçiler arasında atom - »atıım ortak
lıkları şirketlerinin, kooperatiflerin teşkiline 
(muavenet etmek ve muhtaç çiftçilere 'tdhumluk 
ve vesaiti ziraiye tevzi eylemek ve hayvanatın 
teksiri için damızlık ahırlar açarak meccanen 
ahalinin (hayvanlarını telkih etmek ve'hayvan 
hastalıklarına karşı mücadelenin şiddetini artır
mak İktisat Vekâletinin cümlei mesaisinden ola
caktır. Ziraatin inkişaf ve terakkisi ve bilhassa 
kredi muamelesinde çiftçilerimize âzaımî teshi-
l'ât iraesiyle kabil olaibileeeği malûm bir keyfi
yettir ve bu maksatla 'ziraat bankası muame
lâtını hayli tevsi etmiştir. Mamafih bankanın 
sermayesi .bugünkü ihtiyacata gayrikâfi bir hal
dedir. Devlötin zaman ve kefaleti altında Ziraat 
Bankasına hariçten para tedarik ederek çiftçi
lerin mühim mikyasta ihtiyaçlarına yetişmek 
muvafık görülmektedir. Bununla beraher Ziraat 
Bankasının maliyeden ımatluibatmı tesviye için 
1340 senesi (bütçesine tahsisatı lâzime vaz'oluıı-
muştur. 

Memleketimizde bankacılık pek geride kal
mış olduğundan bu noksanı telâfi için Ziraat 
Bankasınca bir mektep açılacağı gibi Avrupa 
bankalarında muamelât öğrenmek üzere tat
bikat görmek için memurlar gönderilecektir. 
Bankanın re'si idaresine bir mütehassıs celbi 
için muhabere edilin ek üzeredir. Çiftçilere su
hulet olmak için itibarı şahlsı üzerinden ikrazat-
ta (bulunulmak üzere Ziraat Bankası Kanunu
nun tadili dahi teklif olunacaktır. Ayrıca mües-
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sesatı maliye ve iktisadiye nezdinde çiftçileri
mize (bankanın kefaletiyle rti'bar fcüşajdettiril-
mesi esası temin olunmuştur. îstihsalâtımızı 
tanzim ve ihracı teshil için ticaretimize ehem
miyeti lâzime atfedilecektir. Bu mey anda bir 
ticaret bankası teşkili hakkında 'kanun Meclisi 
Âlinize takdim olunacaktır. 

Ormanların işletilmesini eski kuyut ve şu-
ruttan kurtarmak ve halkın vâsi mikyasta isti
fadesini temin etmekle 'beraber fennî sureltte 
idare eylemek için tanzim olunan Onman Ka
nunnamesi lâyihası Meclisi 'Âlinize takdim olun
muştur. 

Ormanlardan istifadeyi teshil ve ihtiyacatı 
dâhiliyemizi dâhilden temin etmekle beraber bil
hassa ihracat 'hususuna atfı ehemmiyet oluna
caktır. 

Madenlerimizin en mühimini ve memleketin 
feyyaz bir membaı serveti olan Zonguldak kö
mür. madenlerinde istihsali temin edecek bir 
kanun teklif olunacaktır. Kömür ve diğer ma
denlerin fazla işletilmesi ve harice ihracı için 
mevcut Maden Nizamnamesinin tadili suretiyle 
ve suveri saire ile azamî teshilât gösterilecek
tir. 

Ticaret 

Trabzon'da bir Ticaret Mektebi açılacak ve 
ileride bu mekteplerin adedi teksir olunacak
tır. Ticaret Mektebi Âlisi dahi bugünkü talep 
ve ihtiyaca göre ıslah ve tensik olunacaktır. 
Bundan maada her nevi şirketlerin teşekkülüne 
suhulet gösterilecek ve tüccarlarımızın doğru
dan doğruya Avrupa ile temas yolları arana
caktır. Ticareti bahriyemizin inkişafı esbabı 
mütalâa ve tetkik edilmektedir. Bâzı yerlerde 
yeniden ticaret borsaları açmak^ üzere icabeden 
nizamname ihzar edilmekte olduğu gibi limitet 
ve kooperatif şirketlerin tanınması için Ticaret 
Kanununa bir maddei kanuniye ilâvesi teklif 
edilecektir. Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odaları
nın daha faal ve muntazam bir hale ifrağı ile 
ticaret hayatımızda müsmir olmalarını teminen 
nizamnamesi tadil ve ıslah edilecektir. 

Sanayi 
Elyevm memlekette meveudolan sana

yiin bugünkü terakkıyatı fenniyeden istifade
sini temin için suveri muhtelife ile yardım edi
lecektir. Sanayi mekteplerinin programları 
merkeze raptolunacak ve bunlara münasip mua-
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venetlerde bulunulacaktır. Ticaret Bankasın
dan başka yerde,sanayi erbabının ihtiyaçlarını 
tatmin için bir Türkiye Sanayi Bankası tesisi 
mutasavverdir. Amelenin hukuk ve vazaifine 
dair bir mesai kanunu lâyihası ihzar edilmekte 
olup yakında Heyeti Oelilenize takdim oluna
caktır. 

Müdafaai Milliye 

Senenin kısmı evvelinde Lozan Müzakeratı 
Sulhıyesi neticesine intizaren ordu seferber mev
cudunu muhafaza etmiştir. Artık vaziyet tavaz
zuh ettiğinden hizmeti fiiliyesini ikmal edenle
rin terhisine devam olunacaktır. 

1340 senesinde ordu mevcudunu bütçeye bâr 
olmıyacak ve fakat ordunun miknet ve kuvve
tine halel gelmiyecek ve bütün esnan erbabının 
talim ve terbiyei askeriyesini temin eyliyecek 
bir miktara tenzil edeceğiz. 

Ordunun talim ve terbiyesi en son tecaribi 
harbiyeye istinadettirilecek ve son fenni harbin 
tedrisi için lâzımgelen mektepler, talimgahlar, 
endaht mektepleri ve sair mekâtibi askeriye açı
lacaktır. 

Hizmeti fiiliyenin tenkisi umdesi mevkii fiile 
konacaktır. Efradı milletin askerliğe kabiliyet 
ve istidadı pek ileridedir. Terbiyei askeriyeyi 
ikmal ve itmam için efradı iki sene silâh altın
da bulundurmaya lüzum yoktur. Binaenaleyh bu 
müddet tenkis edilecek ve memlekette mektep
lere rağbeti teşvik için okuyup yazma bilenle
rin bu tenkisten daha fazla istifadeleri temin 
edilecektir. 

Ayrıca, talim ve terbiyei askeriyeden hâli ka
lacak vakitlerde efrada okuyup yazma öğret
mek için kışlalarda dersler açılacaktır. 

Muharebat dolayısiyle tahsili noksan kalan 
zâbitamn tahsilleri, açılacak hususî tedrisat va-
sıtasiyle ikmal olunacaktır. Ordunun ihtiyaç ve 
teşkilâtı ile mütenasip ve zabıtan terfii hakkını 
daha esaslı surette muhafaza için yeni terfi ka
nunnamesi Meclisi Âlinize tevdi olunacaktır. 

Müdafaai Milliye bütçesindeki tahsisatın 
memleket dâhilinde sarf olunması ve ordunun 
muhtelif ve mütenevvî ihtiyacatmm memleket 
dâhilinden temini gayesine doğru yürümeyi 
hiçbir zaman nazarı dikkatten uzak tutmıya-
cağız Mâlülini guzatm terfihi esbabı taharri 
edilmektedir. İhtiyat zabıtanın a medarı şuhu-
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I 1 et olmak üzere bâzı mukarrerat ittihaz edil

miştir. 

Bahriye 

Bütçemizin takati hâzırası fevkinde bir bah
riye programı düşünmüyoruz. Bu hususta şim
dilik kabili icra gördüğümüz program, bahrî ve 
havaî vesaiti müdafaa temininden ve zâbitamn 
terbiyei askeriyesine ihtimam etmekten ibaret 
olacaktır. 

İmalâtı Harbiye 

Memleketin emniyet ve müdafaası, ordunun 
| muhtacolduğu malzemei harbiye ve mühimma

tın memleket dâhilinde imalini müstelzimdir. 
Bunun için Müdafaai Milliye Vekâleti muhtac-
olduğumuz malzemei harbiyeyi dâhilde imal et
tirmek gayesini takibedecektir. 

1 ' " * - • • ? " ' * 
Hariciye 

Devletimizin münasebatı hariciyesi berveçhi-
zirdir : 

tran ile hüsnü münasebatm idamesini arzu 
eylemekteyiz, Tahranda sefaretimiz vardır ve 
usulü veçhile itimatnamesini haiz olarak bir 
Iran Sefaret Heyetinin şehrimize vusulünü bek
lemekteyiz. 

Afgan ile dahi münasebatımız gayet iyi olup , 
her iki devletin diğer devlet nezdinde sefaret 
heyeti bulunmaktadır. 

Münasebatı hariciyemiz Rusya ile Moskova'
da ve Düveli Müttefika ile Lozan'da akdeyledi-
ğimiz Muahedat ile tanzim edilmiştir. Rusya ile 
konsolosluk ve bahusus Ticaret Mukavelesi ak-

I dini münasebatı tarafeyni bütün teferruatına 
kadar hâli intizamda bulunduracak tedabirden 
addediyoruz. Bu mukavelâtm bir an evvel in
tacı için yediiktidarımızda bulunan bütün me
saiyi sarf eylemekteyiz. Bu suretle öteden beri 
her iki devlet arasında mevcudolan dostluk bir 
kat daha takviye edilmiş olacaktır. Lozan Mua-
hedatı Meclisi Âlice tasdik olunduğundan bun
ların mevkii meriyete vaz'ı için Düveli Mümzi-
yenin tasdiklerine intizar edeceğiz ve mütaakı-
ben Düveli Garbiye ile münasebatı siyasiye ve 
şehbenderiye tesis olunacaktır. 

Amerika ile esası hallolunan ve bitaraf dev
letlerle peyderpey akdi muktazi olan muahedat 
ve mukavelâtm intacına sarfı mâhasal olunaeak-

I ti i'. 
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Sıhhiye ve Muavenati içtimaiye 

Hâkimiyeti Milliye devresinin icap ve mah
sulü olarak teşekkül eden Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti o vakitki ahvali fevkalâde
nin kâffei mesainin cepheye sarfını istilzam 
etmesi hasebiyle lâyıkı veçhile neşvünema bula
mayıp sulha kadar memleket ihtiyacatını mah
dut bir bütçe ve nâkâfi mesai ile tatmin edebil
di. Fakat bundan böyle kendisinden beklenilen 
mühim vazaifi ilmin ve ihtiyacın emrettiği dai
rede hüsnü ifa etmeye çalışacaktır. 

Sulh devresinde bu ihtiyacatı bihakkin tat
min edebilmek için evvelâ merkezi teşkilâtı 
ve taşra teşkilâtını çalışabilecek müfid bir hale. 
koymak, kavanin ve nizamatı sıhhiyeyi ıslah ve 
bu noksanlarını yeniden ikmal etmek lâzımdır. 

Şimdiye kadar memleketimizde Hıfsısıhhayi 
Umumiye mesailini istihdaf eden sıhhiyecilik 
şubesi henüz matlûp derecede tekemmül etme
miştir. B,u şubede maatteessüf lüzumu derecesin
de ne mütehassıs yetişmiş, ne de bu yolda ka-
vanini lâzime yapılmıştır. Binaenaleyh bütün 
medenî devletlerin bu husustaki teşkilât ve 
kanunları mukayeseli surette tetkik olunacak 
ve bunların milletimize ve yurdumuza göre 
tevfik edilmesi için süratle Meclisi Âliden geçe
rek fiiliyat sahasında tatbikine tevessül edile
cektir. Bununla beraber bâzı ecnebi mütehassıs
ların celbine ihtiyacolacaktır. 

Mütemadi harbler takriben 200 bin şehit 
yavrusunu bugünkü neslin ve Hükümetin hima
ye ve şefkatine terk etmiştir. Sıhhiye ve Mua-
veti İçtimaiye Vekâleti bütçe darlığından do
layı bunların ancak yirmi bin kadarına baka
bilmektedir. Daha büyük bir miktarın bu himaye 
ve şefkatten müstefidolmaJarı için, varidat temi
nine Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
gayret edecektir. 

Memleketimizde en çok tahribat yapan has
talıkların verem ve firengi olduğu zannı yanlış 
olarak taammüm etmiştir. Halbuki bizde en mü
him sıhhî tahribatı yapan malaryadır. Bu has
talık yurdumuzun, milletimizin karabelâsıdır, 
en vahîm derdi içtimaimizd-ir. Sıhhiye Vekâleti 
en büyük gayretini bu hususa sarf edecektir. Fa
kat bu. derdin devası milyonlarla masrafa muh
taçtır. Bu iş zayıf bir bütçe ile mümkünül hu
sul ,olmıyan şeydir. Binaenaleyh Sıhhiye Vekâ
letinin bu baptaki mesaisi 1840 senesi içinde » 
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maatteessüf cüzi bir keyfiyet ve kemiyette kal
mak zaruretindedir. 

Mübadele ve imar 

Vdkilleriniz mübadele ve imar işleri için ay
rı bir teşkilâta i'ÎDtîyaeoHuğu kanaatindedir. 
Bu teşkilâtın diğer vekâletlere n'âffiz solması ve 
'bu-'hususta 'tetMkı ioaibeden nıukarreratın seri-
an ittihaz ve icrası ve vilâyetlerde memurini 
'mülkiyenin riyaseti altında 'bilumum melmurî-
tıiıı ve kumandanların nıııavenet ve müzalheret-
lerinin temini için hu teşkilâtın İcra Vekilleri 
Riyasetine raptedilmesi ımUvafik görülmüştür. 
Bir müdiriyeti umumiye halinde olmakla ^6-
ralber 'bilcümle vekâletlerden ımemur allnmak 
sureltiyle taikviye edilecek ve vekâletlerle ta' 
iş hakkında Uzun muihalberata meydan venmi-
yecek olan 'bu teşkilât (biri mülbadele, diğevi 
imar işleri ile iştigal etmek üzlere iki şulbeye 
ayrılacaktır. 

Mübadele ve imar işleri (birçok nıkatı na
zardan yekdiğterinden tefrik olunataıyacak ma
hiyettedir.' Binaenaleyih Ibu iki işin ibir teşkilât 
altına alınması 'muvafık 'görülmüştür. 

Mübadelenin, Lozan'da imza edilen Muka
vele mucibince ahalii Islâmiyenin ^emvali men
kule ve gayriımerikulesi üzerindeki Ihukukuna 
halel vermiyeeek şekilde icrasınla son derece 
ühtismam olunacaktır. 'Gelecek lolan aüıaliye büt
çeden muavenet 'edileceği gaibi ekseri tütüncü 
ve müstaihsıl olan 'bu aihaliıye ımaihsullerine mu
kabil avans tedarikine çalışılacaktır. 

Vanan yerlerimizin bir an evvel inşası için 
idarî möktai nazardan Hükümet her türlü teş
kilâtı yapacaktır. Bu yerlerin İbir an evvel in
şası için düşündüğümüz ıçare (hususî sermayele
ri 'bu inşaatı derühde için terkip ve teşvik ey
lemektir. 

Bu maksiatla 'bu ıgilbi inşaat şirketlerine, mu
ayyen İbir müddet zarfında Emlâk Vergisinden 
ve Ibâzı mevaddı İnşaiye için Gümrük Rüsumun
dan muafiyeti Demine hazır olduğumuz gibi in
şaat taksitlerini Tahsili Emval Kanununa tev
fikan tahsil etmeyi ve ledeliktiza Hükümetin 
bu şirketlere karşı kefaleti gübi teşkilât iraesi-
ni dahi temin edeceğiz. 

Efendiler! Mübadele ve imar meselelerini 
h'üsnüsuretle i nt atfetmek için ne kadar azîm 
müşkülâta imânız (kalacaklarına vdkilleriniz Ika-
anidir. Bu müşkülâtı 'bertaraf için âzâyı kira-
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mın Hükümete her türlü müzaheretlerini di- l 

'riğ etfmiyteeeklerinden şüphe etmiyoruz. Filva-
ki pek mudil bir meselei milliye halinde kar
şımızda duran (bu iki meseleyi başa çıkaralbil-
;mek için Meclisteki bütün rüfekanm irşat ve 
muavenetini ve bilhassa bu işte mütehassıs olan 
mulhterem azanın bilfiil s'ebk edecek yardımla-
nnı vekilleriniz kemalimennü şükran ile ka
bul <edecelktir. Muvıaffaikıyîet Allahtandır. (Sü
rekli alkışlar) 

RElS — Efendim iki tane takrir vardır. On
ları Heyöti Muîhtereımenize arz edıeyiim, Biri 
Denizli Melbusu Mazhar MüfM Beyin takriri
dir. Okuyorum: 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekile Reisinin beyanatına ıttıla ha 

sil edilmiş ve muvafık görülmekle ruznamei 
müzakerata geçilmesini teklif ederim. 

S Eylül 1Ö39 

Denizli 
'Mazhar Müfid 

REİS — Diğeri Kütahya Mebusu Reeeb Bey 
ile rüfekasınm takriridir. Onu da okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
İcra Vekilleri Heyeti Reisinin beyanatı va

kıası Meclisi Âliden mülhem veçhe dairesinde 
takibolunacak ımesainin tertip ve izahından iba
rettir. Meclisi Âli lüzumunda vereceği mütem
mim veçhelerle tertibi mezkûru tevsi ve tadil 
edebileceği gibi kanunları vaz'etmekte de mut
lak hürriyet ve istiklâlini daima muhafaza ey
lemesi tabiî bulunduğundan beyanatı mezlkûre-
uin tasvibıyle ruznamei 'müzakerata geçilmesini 
arz ve teklif eyleriz. 
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Kütahya 
Reeeb 
Urfa 

Husrev 
Erzurum 

Câzim 

İzmit 
Saf vet 
Dersim 

Feridun Fikrî 
Antalya 

Ahmed Saki 

Karahisarı Şarki 
Mehmed Emin 

Erzurum 
Rüşdü 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Urfa 

Safvet 
Çanakkale 
Mehmed 

istanbul 
Süleyman Sırrı 

Kütahya 
Mehmed Nuri 

Kayseri 
Ahmed Hilmi 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Sivas 
Halis Turgut 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim, 
bendeniz de Reeeb Beyin takririne iştirak edi
yorum. Binaenaleyh benim takririmin ı̂ eye 'kon
masına hacet yoktur. Geri alıyorum. 

REİS — Efendim! Reeeb Beyefendi ve rü
fekasımn takririni reyi âlinize arz ediyorum. 
Beyanatı valkıayı tasviben ruznaımei müzakerata 
geçilmesine dair olan, bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuştur efendim. 

5. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Posta kanunu lâyihası (î/2%) ve Posta 

Telgraf Encümeni mazbatası 

RElS — Efendim bugünkü ruznamei müza-
keratımızda Posta Kanunu vardır. Onun müza
keresine geçiyoruz. On üçüncü maddede kalmış
tık. Oradan müzakerata devam edeceğiz. 

MADDE 13. — Derununda gazete ve evrakı 
matbua ile masalihe dair evrak ve eşyayı tica
riye numuneleri müçtemi bulunan paketlerin he
yeti mecmuası muhtevadan en yüksek tarifeye 
tâbi bulunan madde nev 'inden addedilerek ona 
göre ücret alınır. 

REİS — Efendim! 13 ncü madde hakkında 
söz isti yen var mı? (Ekseriyet yok sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey 
ekseriyet yoktur. Beş dakika teneffüs edelim.. 

RElS — Efendim ekseriyet kalmamıştır. Be-
rai teneffüs on dakika celseyi tatil ediyorum. 

Saat : 3,15 



Î K İ N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,42 

REÎS — ÎMnci Beisvekili îsmet Beyefendi 

KÂTtPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisar), Mahmud Bey (Sürd) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. Posta 
kanunu lâyihasının 13 ncü maddesinin müzâke
resine başlıyoruz. 

MADDE 13. — Derununda gazete ve evrakı 
matbua ile masalihe dair evrak ve eşyayı tica
riye numuneleri müçtemi bulunan paketlerin he
yeti mecmuası muhtevadan en yüksek tarifeye 
tâbi bulunan madde nev'inden addedilerek ona 
göre ücret alınır. 

REÎS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Efendim! Burada bir keli-
me.tashisatı vardır. (Muhtevadan) denmiş (Muh
teviyatından) suretinde Muvazenei Maliye En
cümeni tashih etmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! 
Bulunana denmiş, bulunan suretinde tashih edil
sin. 

' REİS — Efendim! Madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) Binaenaleyh mad
deyi tashih veçhile reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul dilmiş-
tir. 14 ncü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 14. — Mekâtîp ve açık muhabere 
varakalarının gayrimüraselât ucuratı kısmen 
olsun peşin verilmelidir. Noksan ucurat mürse-
lünileylerden ve indelicap mürsillerden iki kat 
olarak istifa edilir. Her halde bu ücret beş ku
ruştan dun olamaz. 

MA2HAR MÜFÎD B. (Denizli) — Reis Bey
efendi encümen 3 kuruş yapmıştır. 

REÎS — Söyliyeceğim efendim. Muvazenei 
Maliye Encümeni bu maddedeki beş kuruşu üç 
kuruşa tenzil etmiştir. 

MÜNİR B. ('Erzurum) — «Kısmen olsun pe
şin verilmelidir» deniyor. Bunu izah etsinler. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKÎLÎ FAHRÎ B. — MâlûmuâİTİeridir ki, 
efendim; mektupları veya kartpostalları pul ilsak 
ettaıeden kutulara atmak ihtimali vardır. îşte bu 

gibi müraseliât öylece gider. Yalnız mürselünileyh-
ten iki kat olarak ücret alınır. Bu da yalnız kart 
ile evrakı matbua veya gazetelere aittir. Eşyayı 
ticariye olacak olursa hiçolmazsa mürsil tarafın
dan kırk para verilmelidir. Kısmı mütebakisi 
mürselünileyhten iki misli olarak alımur. Diğer 
eşya için vermiyorlar, yani tamamen (taks) a 
tâbi olan yalnız mektupla kartpostallardır. Diğer
leri kısmen, asıl ücretle gidebilir. 

MÜNÎR B. ((Erzurum) — Muayyen bir nis
pet dâhilinde olmalıdır, efendim. Bu bapta lalet
tayin olmaız. Ne miktar peşin alınabilecek o tâyin 
edilme'lidiir. 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKÎLÎ FAHRÎ B. (De
vamla) — Mürsil ne kadar isterse o kadar ola
bilir. Fakat her halde bidayette bir şey veril
melidir. O alınır ona göre pul yapıştırdır, pos-
tahane (kısmı diğerini mürseİünileyten alır. 

HADÎS TURCHJD B. (.Sivas) — Binde bir 
kuruş verirse olur mu efendim? 

MÜDÜRÜ UMÎUMÎ VEKÎLÎ FAHRÎ B. (De
vamla) — Binde bir kuruş olmaz. Çünkü öbür 
tarafta iki ıbin kuruş alacak. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) —Efendim! 
Müdürü Umumî Beyefendi, mektuplarla açık mu
habir varakalarının bir taks işaretiyle gidebile-
ğinf söylediler. Maddede -mıüraıselât ücuratı .kıs
men peşin alınır, noksan ücurat mürselünileyh-
lerden ve indelicap mürsillerden iki kat olarak 
istîfa edilir deniyor. Yalnız burada bir şey var. 
Kutuya ancak mektuplarla kartpostal atılabilir. 
Fakat her hangi bir ücrete tâlbi olan şey kutuya 
atılmaz. Doğrudan doğruya memurine verilir. 
Memuru veznedar, tarifesi dairesinde ücretini 
alır, pulunu yapıştırır, mürsilden ücret olarak 
ne kadar para isterse mürsil o parayı verir. Şu hal
de noksan para alan bir memurun kabahattin den 
dolayı mürsil veya mürselünileyh neden iki kat 
ücret vermeye mecbur ölsün? Bunu memurun taz-
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min etmesi lâzımgelir, bu fıkranın ona göre tadili I 
icabeder. I 

SABRI B. (Saruhan) — Efendim! Bu mad
dede mevzuubaihsolan noksan ücret, memurun ha
tası yüzünden değildir. Gelmiş birisi parasını | 
ve çantasını evde unutmuş; cebini arıyor, cebinde 
on para çıkıyor. Fakat posta ücreti 80 para. Pa
rası yetinmiyor, posta memurunun git birisinden 
'istikraz et, bu parayı getir demesi icaıbederken 
sırf bir hizmet olmak üzere mademki, mürsil 
vazifesini kısmen ifa etmiş ücretin bir cüz'ünü j 
vermi'ş'tir. Memur (bunu kendtei için kâfi adde- I 
derek o paketi kafbul vıe sevk ediyor. Fakat 
buna mukabil bir fcüçjülk bad koyuyor, diyor ki 
- dikkat ediniz - diyor ki ben mümelünileyih-
den üç kuruştan *dun para tabsil etmem. Pa
rayı tahsil etmek için bu kadar bir tazyik ya
pıyor. Eğer .siz âsitterseni'z ki ımüreelünileyhe 
fazla para vermesin; maddeyi ona göre yaparsı
nız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müsaa
de buyurur musunuz ? Bendenizin ımâruzatıım 
şu noktadadır. İndelicap ımürsell'erden iki ka t 
ceza alınır diyor. Şimdi buyurdunuz ki mür
sil paketi postaya teslim' eder ve meselâ beş 
kuruşluk ücrete tâbi ulan bir şey için kırk pa- I 
rası çıkar. Kırk paralık pulu yapıştırır. Müte
baki dört kuruş da imaballinde mürselünileyb-
den alınır. Pekâlâ, buna mukabil pıos'ta ıbu 
dört kuruş için bir ımisil de faiz mü alacaktır? 

SABRI B. (Sarakan) — Ya müreelütıaleyb 
reddederse lonu kim tdmin. leder? 

SÜLEYMAN. SIRRI B. (Bozok) — Memu
run malûmatı taktında pulu noksan olarak ya
pıştırıyor. 

SABRI B. (Sarakan) — Olsun efendim! 
Madeım ki kendisinin eseri hatasıdır; Onun iki I 
mislinin verilmlesİ lâzımdır. Bu dünyanın her j 
tarafında tatibik edilen bir şeydir. Yalnız (biz
de değildir. 

BESÎM ATALAY B. (Aksaray) — Mürsil 
ile mürselünileyh kelimelerinin Türkçesi kon
sa dalha iyi olmaz mı? 

SABRI B. (ıSaruifoan) — istirham «derim, 
bu büze ait bir mesele değildir. Hükümet bir 
encümeni ilmî teşkil eder. Lisanda ıslahat ya
par. Ondan Sonra <olur. Yoksa bizim gülbi me-
ımuirların buna ihafc ye salâhiyeti yoktur. Bir 
Marto adamı tabiî bunu 'tebdil edemez sıonra I 
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şikâyet husulle »gelir ve biiryoraunuz ki (her şu
be! idarenin (kendisine miahsus bir ıstılahı 
vardır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Her hal
de siz memur değilsiniz, mebussunuz. 

HALİS TURGUT B. ('Sivas) — Müdür Bey
le, Sabri Beyefendi gönderilecek eşya postane
ye verileceği zaman mürsilin her hangi bir za
ruret dolayusıiyle meselâ parası çıkışfmiaz, çan
tasını bir yerde bırakır gibi esbap dolayısiyle 
matlûp ücreti tamamen tesviye edemediği tak
dirde Posta İdaresi ücretin mütebaki kısmını 
gönderilen adamdan alimak üzere bu evrakı 
ve paketi alır ve gönderir buyurdular. Halbuki 
maddede gönderilecek şeyin kaç kuruşluk pos
ta ücreti varsa mürselünileyh den bunun iki mis
linin alınıması lâzıımgeliyor deniyor. Bu de
nildikten ısonra ortada bir teshİlât kalmıyor. 
Meselâ gönderilecek bir eşya. on kuruş posta 
ücretine tâbi ise ve o adamın cebinde bir kuruş 
varsa tabiî bu adam bu ücreti vermiyeeektir ve 
bittabi <o eşya da gidemiyecektir. Bunun için 
bir teşkilât ılımak üzere nısfı peşin almır de
niyor. Halbuki bu kayıt maksadı temin edemiyor. 
Onun için ya tamamen peşin alınsın, herkes 
bilsin ona göre hareket etsin. Yanı gönderile
cek eşyanın ücreti tamamen peşin alınır, ondan 
sonra gönderilir diye herkes bilsin veyahut bir 
zaruret halinde teshilât yapılacak ise ücretin 
nısfı olsun peşinen alınır ve nısfı diğeri mahal
linde verilir diye tadil edilmeli ki maksat temin 
edilsin. 

TUNALI HİLMİ B (Zonguldak) — Efen
dim! İnşallah Sabri Beyefendi ile uzlaşacağız, 
Mesele yine Türkçe meselesidir. 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka 
söz istiyen kalmamıştır. 

Fahri Beyefendi! Muvazenei Maliye Encü
meninin beş kuruşu üç kuruş diye yaptığı ten
zil hakkında bir diyeceğiniz var mı? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ VEKİLİ FAHRİ B. — 
Hayır efendim! Üç kuruşu kabul ediyoruz. 

REİS — O halde maddenin müzakeresi hita
ma ermiştir. 

Yalnız madde hakkında Bozok Mebusu Sü
leyman Sırrı Beyin bir takriri var. Onu okuya-

, cağız. 
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Riyaseti Celi leye 

Madde — Mekâtîp ve acık muhabere varaka
larının gayri müraselât ücuratı kısmen olsun pe
şin verilmelidir. Noksan üeurat mürselünileyh-
lerden istîfa edilir. Her halde bu ücret üç 
kuruştan dün olamaz. 

Maddenin berveehibâlâ tadilini teklif eyle-
^rim. 

Bozok 
Süleyman 

RE IS —• Efendim bu takriri nazarı müta
lâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mü
talâaya alınmamıştır. Binaenaleyh efendim mad
deyi Muvazenei Maliye Encümeninin üç kurfuş 
diye icra ettiği tadil ile reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

On beşinci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 15. — Taahhütlü mevaddm mürsil-
lerinden istîfa olunacak üeurat bunların sıklet 
ve nevilerine göre âdilerinden alınması lâzım-
gelen ücret yedi buçuk kuruş taahhüt resmi mak-
tuundan ibauettir. 

REÎS — Efendim bunu da ^Muvazenei Maliye 
Encümeni beş kuruş olarak tadil etmiştir. Bu 
madde hakkında söz istiyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bende
niz Müdürü Umumî Beyden bir şey sormak is
terim. Efendim, «Taahhütlü mevaddm mürsil-
lerinden istîfa olunacak.» diyor. Bu mevaddan 
maksat nedir? 

POSTA VE6 TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ
Sİ VEKÎLÎ FAHRÎ BEY — Kartpostal, gazete, 
resail, evrakı ticariye ve evrakı matbuadır. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı efendim! 
(Hayır'seslen) söz istiyen yok. Binaenaleyh Mu-
vazenei Maliye Encümeninin tadili veçhile on be
şinci maddeyi reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
On altıncı maddeye geçiyoruz. 

MADDE 16. — Posresttant müraselâtınm 
beheri için posta ücreti âdiyesinden başka maktu-
an beş kuruş daha istîfa olunur. Bu ücret mah
recinde tediye edilmemiş ise gerek bidayeten 
vürudunda ve gerek tekrar şevkinde evrit 
postahanesince mürselünileyhden ve indelicap 
mahrecine iadesi halinde mürsilden bir kat ola
rak alınır. Namlarına gelecek mevaddm bilâ-
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hara kendi taraflarından ahzedilmek üzere pos-
tahanede tevkiflerini tahriren, talebeden mür-
selünileyhler postrestant ücreti maktuasmı 
tediyeye mecburdurlar. 

REÎS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? (hayır sesleri) Bu madde hakkında söz isti
yen yok. Binaenaleyh maddeyi reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır-
dırsm! Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bişartûttediye müraselât için 
ücuratı lâzimei mûtadeye zamimeten mahrecinde 
bir kuruş yirmi para tediye ücreti ve mevli
dinde iki kuruş on para tahsiliye ücreti ile te
diyesi meşrut meblâğ içki tanzim olunacak; 
posta havalenamesinin ücreti muayyenesi ahzo-
lunur. Bu son iki ücret meblâğı mezbureden ten
zil suretiyle alınır. 

REÎS — Efendim! Bu maddeyi Muvazenei 
Maliye Encümeni aynen kabul etmiştir. Söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 18. — Her bir kıymeti mukaddereli 
mektuptan peşin olâ"rak evvelden mekâtip üca-
ratı âdiyesi, saniyen : Taahhüt ücreti maktuası 
ve salisen : Kıymeti mulkadıdereisdnin be
her bin kuruş ve kusurundan on kuruş ücreti 
teminiye alınır. Tekrar sevk veya mahreçleri
ne iade olunan kıymeti makdureli mekâtipten 
yalnız ücurati teminiye istîfa olunur. 

-REÎS — Efendim Muvazenei Maliye En
cümeni bu maddedeki on kuruş kelimesini onar 
kuruş olarak tadil ediyor. Söz istiyen var mı 
efendim? 

RÎFAT B. (Kângırı) — Efendim bu mad
dede kıymeti mukaddereli mektuptan bir de
fa mektup bedeli olan beş kuruştan sonra taah
hüt, bedeli olarak ayrıca bir para talebedili-
yor. Ondan sonra on liraya kadar beher lira 
için bir kuruş talebediliyor. Şu halde on lirayı 
bir yerden diğer bir yere sevk edebilmek için 
yirmi kuruş vermek iktiza ediyor. Halbuki bu
gün Osmanlı Bankası başka, Ziraat Bankası 
başka, hattâ Osmanlı Bankası Ziraat Bankasına 
rekabet için ondan aşağı ücret alıyor. Binaen
aleyh Osmanlı Bankası şubesi bulunan yerler
de kimse parasını Ziraat Bankasına vermiyor. 
Posta Îdaresi ise paranın nakli için ücreti te-
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miniye olarak yüzde bir 'kuruş alıyor. Bundan j 
sonra da taahhüt ücreti talebediyor. Bina
enaleyh teminiye ücreti alındıktan sonra bir de 
taahhüt ücreti namı ile bir para almak bence bir 
gadirdir. Postahane nakil parası aldığı halde 
naklini temin etmiyor. O halde ne için nakil pa
rası alıyor? Nakil parası aldıktan sonra âdi mek
tup ücreti alınmak da bendenizce muvafık değil
dir. Posta idaresi bu muameleyi en çok küçük 
merkezlerde, Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası bu-
lunmıyan yerlerde tatbik edecektir ki, bundan da 
en çok köylü zarardide ve mağdur olacaktır. Bi
naenaleyh bunun taahhüt ücretiyle mektup üc
retinden sarfı nazar edilerek beher lira için bi
rer kuruş, üç yüz kuruşa kadar da üç kuruş alın
ması taraftarıyım. Bunu arz ediyorum. Takrir 
takdim edeceğim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bendeniz Ri-
f at Beyin mütalâatma iştirak edeceğim. Başka bir 
şey söylemiyeceğim. Yalnız bu maddeyi koymak
tan maksat ıvâridat temin etmeksi bununla demek 
isteniyor ki, postahaneye yaklaşmayın! Çünkü 
Ziraat Bankası kırk para ile değil yirmi paraya, 
Osmanlı Bankası da icabına göre vilâyet dâhilin
de on paraya bile gönderiyor. Binaenaleyh bu 
suhulet için ise bunda suhulet yok. Eğer vari
dat için ise kimse para göndermez. Çünkü me
selâ bin lira gönderecek her hangi bir adam mah-
za postahane varidat alsın diye gelip de bin 
kuruş teminiye, on kuruş mektup ücreti, daha 
sonra taahhüt parası vermez, bunu kimse yap- I 
maz. Âzami yirmi para konacak olursa o zaman I 
postaya müracaat edilir. Binaenaleyh âzami yirmi I 
para olmalıdır. Mektup için de yirmi para alın- I 
malıdır. Taahhüt için de yirmişer para alınırsa j 
paralar belki postalhanelerle 'gönderilir. Yoksa I 
bu, zait olur. Bu maddeyi koymaktansa koyma- 1 
mak daha iyidir. Bendeniz yirmi parayı teklif S 
ediyorum. 1 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efendim 
eğer Osmanlı Bankası, Ziraat Bankası bu madde
deki muameleyi yapsaydı; muhterem arkadaşları
mın hakları vardı. Fakat beyefendiler! Bu mad
dede zikrolunan hususatı ne Ziraat Bankası, ne 
Osmanlı Bankası, bin lira verseniz yapmaz. Bu, 
para sevkı veya havale muamelesi değildir. Na
zarı dikkatinizi celbederim. Bu madde kıymeti 
mukaddere!i mektuplar içindir. Bu, havale mad
desi değildir. Havale maddesi aşağıdadır. Me
selâ bir mektup içinde yüz liralık veya bin lira- j 
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lık bir eşyanız ve paranız var, aynen gönderecek
siniz, bunu Ziraat Bankası yapmaz, bugün Ziraat 
Bankasına giderseniz ve (benim elimde bir hüc
cet ve ilâm var, bin lira kıymetindedir, bunu 
sevk ediniz!) derseniz bunu kabul ve sevk etmez. 
Bu başka mânadadır rica ederim. «Her bir kıy
meti mukaddereli mektup» diyor ki, bu havale 
meselesi değildir. Ziraat Bankasının ve Osmanlı ğ 
Bankasının yaptığı havale başkadır. Bu aşağıda 
gelecektir. Bu madde kıymeti mukaddereli mek
tuplar içindir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mazbata Muharriri 
Beyefendiye bir sual soracağım. Bunun, mahiyet 
itibariyle farkı nedir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Mahiyet 
itibariyle farkları şudur : Meselâ zatiâliniz kıy
metli bir zarf getiriyorsunuz. Şu mektubun içe
risinde kırk bin lira vardır diyorsunuz, teslim 
ediyorsunuz. Bu bir emniyet meselesidir. Kay
bolduğu zurnan postane bunu tesviye edecektir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Havale de öyle. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Havale 

Öyle değildir. Postane yazar, falan adama bin 
lira verin der. Fakat bu yollarda gidecektir. 
Havale aynen gitmiyor, işarla gidiyor. Falan
caya beş yüz lira veriniz, diyor. Fakat bu aynen 
gidecektir. Elbette blı ikisi arasında bir fark 
vardır. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Efendiler, bendeniz 
de öyle görüyorum ki, üeuratın fazlalığı ile mü
düriyeti umumiye varidatın tezyidini arzu edi
yor. Halbuki postanelerden en ziyade bekle
nen mesele intizam ve sürattir. »Bununla bera
ber postanenin kendisine temin edeceği mena
fi de ayrıca nazarı itibara alınır. Mazbata Mu
harriri Beyefendi buyuruyorlar ki; bir şeyin ay-
u£iı gitmesiyle havaleten gitmesi arasında bir 
fark vardır. Bugün hiçbir tüccar tasavvur etmi
yorum ki, göndereceği binlerce, on binlerce lira
yı aynen göndersin ve bundan aynen istifade et
sinler. Müdürü Umumî Beye sorabilir miyiz? 
Bugün misal olarak Erzurum'dan Trabzon'a ay
nen mahiye kaç bin lira devredebiliyor? Zanne
diyorum ki on, on beş bin liradan fazla devrede
mez. Halbuki bugün Enzıırum veya Diyarbekir 
tüccarlarının göndermiş oldukları havalenamele
rin miktarı diyebilirim ki, iki lyüz, üç yüz 
bin lirayı tecavüz ediyor*. Bu para ne va
sıta ile gidiyor? Eğer biz bu ücretin mik
tarını yirmi paraya indirebilir ive bir nis-
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pet dairesinde tezyit veyahut tedenni etti
recek olursak zannediyorum ki, postanele
rin varidatı daha ziyade tezayüdedecektir. Gerek 
havalenamelerden ve gerek doğrudan doğruya 
vukubulan irsalâttan kırk para aldığımız takdir
de varidat daha ziyade olur. Bugün görüyorum 
ki, postanenin varidatı tezayüdedecek yerde 
gün begün tenakuz ediyor. Bugün bu husus için 
hususî sürücüler, hususî adamlar* tâyin edilmiş
tir. Her taraf için adamlar tutulmuştur. Meselâ 
Erzurum'dan bir otomobile bindiği zaman üç 
dört. günde Samsun'a geliyor. Tüccar mecbur 
oluyor elli bin lira, altmış bin lira... 

REİS — Efendim bu madde hakkında söyle 
yiniz, müzakere posta muamelesi hakkında de 
ğildir, maddenin tadili hakkında söyleyiniz! 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Efendim maddenin 
tadili hakkında söylüyorum. Her halde bunun 
on paraya indirilmesini teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜPÎD B. (Denizli) — O başka 
beyim. 

İHSAN HAMÎD B. (Ergani) — Efendim, 
kıymeti mukadderdi mektupla mürselâtı nakdi
ye arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark yok
tur. Yüz lira veriyoruz, beher lira için bilfarz 
yirmi para almıyor. Bu kıymeti mukadderdi 
olarak: gittiği zaman niçin fazla alınsın? Bina
enaleyh, bunun da tenzilini arzu ediyorum. 

RİFAT B. (Kângırı) — Mazhar Müfid Bey 
buyurdular ki, para nakli başka bir şeydir. Kıy
meti mukadderdi mektup muamelesi kıymetli 
evrak; veya eşya naklinden ibarettir. Halbuki 
iyi (biliyorum; bugün havale muamelesi yapmı-
yan merkezlere posta idaresi parayı kıymeti 
mukadderdi mektup nevinden gönderiyor ve o 
şekilde ücret istifa ediyor. Gerçi Mazhar Müfid 
Beyin buyurduğu şekilde kıymeti mukadderdi 
mektup içine birtakım eşya ve sair kıymetli ev
rak konulur. Fakat mektupla para göndermek 
aynı şeydir. Binaenaleyh, fon noktanın izahını 
Müdürü /Ömu)mî Beyefendiden rica ederim. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Efendiler, bir 
kere her yerde Osmanlı Bankası mevcut değil
dir. Saniyen Ziraat 'Bankasının her yerde şube
si yoktur. Onun için kıymeti mukadderdi ola
rak posta ile para şevkine her vakit ihtiyaç 
vardır. Mamafih, on bin kuruşa kadar kırk pa
ra olmalı, on (bin kuruştan fazlası için yirmi pa
ra olmalıdır. Bu hususta bendeniz Riyaseti Ce-
lileye bir takrir veriyorum. 
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I T AHİR B. (Giresun) — Efendiler; Posta 

Müdürü Umumisi Beyefendi buyurdular k i ; Zi
raat Bankası muavenet etmiyor, 'halbuki bugün 
Ziraat Bankası teshilât yapıyor. Yirmi para, 

L hattâ on beş para ücretle para gönderiyor. Ar
kadaşlarımın buyurdukları gibi postanenin ban
kalardan fazla ücret alması, postanın menafiine 
mugayirdir. Bir kere kırk para kaibul olunursa 
postanın varidatı tezyit değil, bilâkis tenkis 
edilir. Çünkü, kimse fazla ücret vermez. Os
manlı Bankası yirmi para ile, 'hattâ on beş para 
ile gönderiyor. Binaenaleyh, bumun yirmi para
ya tenzilini talebediyoriTm. İkincisi askerlere 
zevcesi, pederi veyahut kardeşi para gönderi
yor. Bunların tücfcar, ahali gibi aynı parayı ver
mesi muvafık değildir. Binaenaleyh, bunların 
paralarının daha ucuz bir ücretle 'gönderümesi / 
lâzımdır. Bu hususu nazarı dikkate almanızı 
Heyeti Âliyenizden rica ederim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, ben
deniz zannediyorum ki, madde yanlış müzakere 
ediliyor. Yani posta ücreti haklımda müzakere 
cereyan ediyor. Halbuki mevzuubabsolan şey 
kıymeti mukadderdi mdctuplardır. Bu, hiçbir 
bankanın yapaımıyacağı bir iştir. Mazhar Müfid 
Beyefendi, bu hususu izah buyurdular. Kıymeti 
mukadderdi mektupta yalnız para gönderil
mesi şart değildir. Meselâ, küpe, yüzük, bilezik ve 
saire gönderilebilir. Para ne suretle gönderili
yor ?# Asker parası ne yolda gider? Aşağıda bu
nu tarif eden maddeler vardır. (Muhavereler) 

REİS — Efendim, sükûneti muhafaza ede
lim rica ederim. Gürültü oluyor ve bir şey an-

' 1 aşılmıyor. 
I MUHTAR £ . (Devamla) — Şimdi müzakere 

edilen madde kıymeti mukadderdi mektuplar 
hakkındadır. Arkadaşlarımızın bahsettiği mad
de aşağıdadır. Binaenaleyh, zannedersem yan
lış müzakere ediyoruz. 

HÂÖİM MUHİDDİN B. (Giresun) — Bende
ni iz de Muhtar Beyefendinin söylediği meseleyi 
arz edecektim. Arkadaşlarımın .bahsettikleri mese
le, on dokuzuncu maddededir. On dokuzuncu 
madde posta ve telgraf havalenamderine aittir; 
binaenaleyh yanlış müzakere ediyoruz. 

İSMAİL KEMAL B. (ıÇorum) — Efendim 
maddeyi yanlış müzakere ediyoruz. Esasen kıy
meti mukaddereli mektup içinde yüızrük, küpe, 
filân gitmez. Bunun içine Şimendifer Tahvilâtı, 

[ Mısır Tahvilâtı gibi şeyler konur. Yani müTsil bu 
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gibi şeyleri aynen göndermek ister... (Para da 
öyledir sesleri) evet para da koyar ve der ki, bu, 
aynen gidecektir. Meselâ altı aylıklar için olalbi-
lir. Binaenaleyh bu madde, kıymeti mukaddere! i 
mektup içerisinde gidecek evraka aittir. 

POSTTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRÎ B. — Efendim esas itibariyle 
Posta Nizamnamesi mucibince taahhütlü bir mek
tubun içine para veyahut kıymetli bir şey koymak 
memnudur.- Binaenaleyh kıymeti mukaddereli 
mektup denildiği vakit içine kıymetli bir şey ko
nulmasına ce\w. verilmiş olan bir taahhütlü mek
tup demektir. Meselâ postaya bir mektup getirse
niz ve içine yirmi beş kuruş koysanız, postane 
bunu hissederse onu kabul etimez; reddeder. Her 
•halde kıymeti mukadderesini koydurur ve ücre
tini verirsiniz. Kıymeti mukadderesini koydur
madan evvel âdi bir mektup olduğu halde şimdi 
taahhütlü bir mektup olmuş olur. Binaenaleyh 
onun kıymeti ne ise o konur ve buna mukabil ida
reye sigorta bedeli olarak her bin kuruşta on ku
ruş verilir. Yani idare burada yüzde bir kuruş 
ücret almaktadır. Ziraat Banıkalsı ve sair bankalar 
yirmi paraya, on paraya indirebilir ve icabında 
artırabilirler. Halbuki Posta idaresi kanunla mu
kayyettir. Tarifesi muayyendir. 

Şimdi eğer Heyeti Aliyeniz bu ücretin bin ku
ruşta yirmi para olmasını arzu buyuruyorsa o su
retle müzakere cereyan edebilir. Fakat böyle bir 
mektubun bir ücreti asliyesinden sonra taahhüt 
ücretini almazsak doğru bir şey olmaz. Eğer" He
yeti Aliyeniz ücreti teminiyeyi yani sigorta ücre
tini gali görürse tenzili hususunda müzaikere ede
bilir. 

RİFAT B. (Kângırı) — Efendim, şimdi bir
çok poSta merakimi havalename muameleleri yap
mıyorlar. Binaenaleyh posta-bunu kıymeti mu
kaddereli mektupla gönderiyor. Postane de tabiî 
bu hususu biliyor efendim. Çünkü orada Bankı 
Osmanî, Ziraat Bankası yoktur. Ahali posta ile 
para göndermeye mecburdur. Bizim arz ettiğimiz 
nokta budur efendim. Şu şekli baki kalırsa, para 
naklini postane böyle yapacaktır ve halka paha
lıya maMaeaktır. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VFJKÎLÎ FAHRÎ B. — Para nakli öyle değildir. 

RİFAT B. (Devamla) — Yani şubesi olduğu 
halde buralara havale verilmiyor. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRİ B. — Efendim arz ettiğim şe-
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kilde olur. Zarureten böyle gönderilir ve bin ku
ruşta on kuruş alınır. Arz ediyorum; bu ücreti 
teminiyenin daha aşağı olması için müzakere edi
lirse olabilir. Yoksa dediğim gibi kıymeti mukad
dereli mektuptan ücreti asliyeden başka taahhüt 
ücreti de alınmak, lâzumdır. 

VEHBİ B. (Karasi) — Efendim, madem
ki Hükümet muvafa'kat ediyor, mesele kalma
mıştır. * 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRİ B. (Devamla) — Evet efen
dim, eğer Heyeti Celile temİniye ücretini ga
li görürse o kışımın müzakeresi muvafıik ola
bilir. 

HAMDİ B. (Bozok) — Efendim, bir mek
tubun! kıymeti mukaddere ücreti ve taahhüt üc
reti veriliyor. Yani kıymeti ımukadderesinin 
beher bin kuruşundan on kuruş ücret almıyor. 
Şimdi bu on kuruş^almdiktan sonra bu para 
zayi olduğu takdirde postane tazmini ile mü
kellef midir? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRİ B. — Evet efendim, tazmini 
ile müSkeUeftir. 

HAMDİ B. (Bozok) — Kıymeti mukadde-
resi itibariyle mi tazmin edecek? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ 
VEKİLİ FAHRÎ B. — Efendim postanenin 
malûmatı olmadan içine yüz bin lira da .konsa 
ve bu da zayi olsa postanenin vereceği bir li
radır. Anealk içinde yüz lira. vardır derse ve 
her lirası için sigorta ücretini, ücreti temi-
niyesini verirse o para kaybolduğu takdirde yüz 
lirasını tamamen alır. Yani bu alman ücret 
sigorta ücretidir. Meselâ nasıl bir adanı evini 
sigortaya verir de yanarsa tazmin edilir. Bu 
da böyledir efedim. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Fahri Be
yefendi, ücreti temimiye diyorsunuz. Cihan 
postanelerinde ücreti teminiye olarak ine alın
dığı tetkik edilmiş midir ye bu ücreti temi
niye daima sabit kalacak mıdır? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRİ B. — Efendim, ücreti te
miniye arz ettiğim gibi, sigorta ücretidir, mü-
tebeddildir. Bâzı. zaman yüz paraya çıfoabilir. 

Dr/ MUSTAFA B. (Çorum) — Yüzde kaç
tır? 
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POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ j 

VEKİLİ FAHRÎ B. — Efendim, ibâzı zaman 
olur ki, yüzde yüze çıkar. Bâzı zaman yüz
de ikiye iner. Meselâ memlekette asayişin ta-
maımiyle temin olunduğunu ve gönderilen mek
tupların zıyaa uğramadığını ve memurların 
yed'i ketminde kakmyaeağmı anladığımız za
man !bu ücretin tenzil edileceği -tabiîdir. On 
paraya kadar indirmek imkânı vardır. Fakat 
geçen sene kıymeti mukaddereli mektuplardan 
dolayı postane bin dört yüz lira tazminat ver
miştir. 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim, kıymeti 
mukaddereli mektuplardan alınan ücret esas 
itibariyle gali olmakla beraber ban'ka olmıyan 
yerlerde muamelâtı selâseden yalnız kıymeti 
mukadderelisi tatbik olunuyor. Ezcümle elvi-
yei selâsede böyledir. Elviyei selâsesede ahali 
en ziyade bu yüzden fazla para vermek mecbu
riyetinde kalıyor. Bu en ziyade kaza ve ku
raya taallûk eden bir meseledir. Ziraat Ban
kası ve Bankı Osmanî olan yerler; vilâyet ve 
liva merkezleridir. Bâzı kazaların Ziraat Ban
kaları olmadığı gibi Bankı Osmanî şubesi de 
hiçbir kazada yoktur. Şu halde kıymeti mu
kaddereli mektup denildi imi; bunun yüzde 
doksanını para nakliyatı teşkil eder ve -müm
künse varidatı no!ksan olan yerlerde muamelâ
tı selâsenin birisini tatbik edip. varidatı faz
la olan yerlerde havale cihetinin teminini ve 
binaenaleyh halkın para naklinden dolayı faz
la ücret vermemesinin teminini rica ederim. 

REİS — Talât Beyefendi. Bu, auâl oltmadı. 
TALÂT B. (Devamla) —• Hatırıma gelen 

Ibir şeydi. Bunu temenni kabilinden arz ettim. 
Şimdi sualim geliyor. Efendim kıymeti mu
kaddereli mektup vereceğim zaman bendeniz 
postaneye geliyorum. İçine ne koyduğumu pos
tane biliyor mu? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRİ B. — Bilir efendim. «İçi
ne şunu koydum, kıymeti de bundan ibarettir» 
dedikten sonra memurla beraber bakacaksınız. 
Ondan sonra me'ktup kapanır. Gittiği yerde 
memurun acıması için bir şart yoktur. Memur 
mürselünileyhin eline açmadan teslim eder. 
Memur açamaz. Mürselünileyh böyle kıymetli 
şeyleri alırken isterse der 'ki, «Gel efendi be
raber açalım» bu mürselünileyhin hakkıdır. 
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j Alıp gittikten sonra açar noksan çıktığını id

dia ederse o zaman postane mesuliyetten mü-
teberri olur. 

TALÂT B. (Ardahan) — İçinde sahte ban-
kınot çıkarsa ne olacaktır? Kim tazmin ede
cektir? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRİ B. — O, mürsiline 'aittir. 

TALÂT B. (Ardahan) — Bunu kanuna der-
cetsek dalha iyidir değil mi? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRİ B. — Şimdi efendim; kıymeti 
mukaddereli mektup paket muamelesi ve hava
le muamelesi buyurduğunuz muamelâtı selâse
den ibarettir. Her nerede kıymeti imukaddere-
li mektup tatbik edilirse orada paket muame
lesi de tatbik ediliyor. Ancak kıymeti mukad
dereli mektup için tertibat isttemez. HaHbuki 
paket için kurşun ister, makina ister ve saire 
ister. Bu giibi şeyler lâzım olduğu için paket
ler biraz teahhur eddbilir. Havaleye gelince; o 
da sermaye meselesidir. İdarenin sermayesi 
vâsi olursa, havale, koli ve kıymeti mukad
dereli mektup 'muamelesini derhal ve aynı za
manda tatbik eder efendim. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere hak
kında bir takrir vardır. Yalnız Encümen Re
isine noktayı nazarını izah etmek üzere söz ve
receğim. 

SABRÎ B. (Saruhan) — Efendiler, eğer pos
ta ve telgraf ücuratmm tetkikatmda banka 
ücuratı veyahut diğer nazariyatı nazarı itibara 
alırsanız zannederim ki, çok hata olur. Esa
sen izahat verdim ki, posta ve telgraf idare
sinin bütün vazifesini, bu hususlarda yani pos
ta mektubunun gayrı hususlarda bir hizmeti 
zaidedir. Bu hizmeti ifa ederken posta ve telg
raf idaresi !bir şey ile mukayyettir. O da ma
sarif atı temin... Sonra efendiler! Geçen gün 
derdimizi uzunuzadıya izah ettim ve zannetme
yiniz ki, bu dert yalnız bizdedir; umum 
devletler tamamiyle bu zaruret içerisinde bu
lunuyor. Geçen gün bir lâkırdı söyledim. 
Hattâ Mazhar Müfid Bey biraderimiz biraz faz
la bularak «Bunun rakamla ispat edilmesi lâ
zımdır» dediler. Efendiler bizim ımenabiî va
ridatımız karşısında idareye terettübetmiş 
mühim bir vazife vardır ki, >o da memlekete lâ-
zımgelen telgraf ve 'telefon şebekesini ve diğer 
ihtiyacatmı *temin etmektir. Efendiler bugün 
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Öyle bir zarureti katiye içerisinde bulunuyoruz ı 
ki, bu paralarla, cemedeceğiimiz mebaliğ ile ihti
yacımızı katiyen temin edemeyiz. Efendiler yal
nız telgraf hututu için üç milyon liraya ihtiyacı 
kati vardır. Bugün idare bunu' sarf etmek mec
buriyetindedir. En ufak aksamını arz edeyim. 
Teferrüttan sarfı nazar ediyorum. Bugün posta 
telgraf idaresinin beş yüze yakın merkezi var
dır. Bu beş yüz merkez içerisinde oturulabilir 
ve idare tanzim olunabilir) yüzde on binaya ma
likiz. Şunu temin ederim ki, posta ve telgraf 
idareleri bina ile fevkalâde alâkadardır'. Eğer 
odaların birbiri ile alâka ve nispeti, muamele
nin ieabettirdiği şekil ve tarzda olmazsa oradaki 
serbestli muamele bâzan sükuta müncer olur ve 1 
birçok hatalar olur. Halbuki Heyeti Muhtere-
meniz bir arzu ve temenni gösterdi ve dediler ki; 
bugün birçok nahiyelerimiz bu müessesatı nafi- I 
adan mahrumdur. Bu, hakikaten düşünülecek 
ve süratle temini çarelerine tevessül edilecek bir 
ihtiyaçtır. Tasavvur buyurunuz! Bu ihtiyacın 
adedi iki yüz olursa, beş yüz, iki yüz daha, yedi 
yüz eder. Bugün Ankara'da büyük bir ihtiyacı 
katî altındayız. Dört defa idaremiz tutuştu. Bir 
bina yapmak lâzımdır. Efendüer. Sizi temin 
ederim ki, tecrübei kafiyeme atfen temin ederim 
ki - Cenabı Haki siyanıet buyursun - Eğer An-
kara'daki telgrafhane yanacak olursa sekiz ay I 
zarfında icabeden makinaları yerine koymaya 
bugün idarenin kudreti yoktur. Halbuki bütün 
Hükümetin başı, muhabere itibariyle, Ankara'
dır. Demekki Ankara'da bir binaya ihtiyacı 
katî vardır, en küçük bir bina için otuz bin 
lira lâzımdır, izmir'deki binamız için yüz bin 
lira lâzımdır. Bunların hepsinden sarfı nazar 
edelim, yedi yüz bina içün ikişer bin lira desek; 
bir milyon küsur bin lira eder. 

Efendiler! Bilirsiniz ki, senelerce şikâyet et
tiğimiz bir şey vardır. Bu inkilâb senelerinde 
telgraflarınız teahhura uğramıştır ve bilirsiniz 
ki, bu telgrafların tealhhura uğraması, memurla
rın ataletinden, tekâmülünden tevellüdetmemiş-
tir. Bunu mutlak surette müdafaa etmiyeyim. 
Belki yüzde on; on beş, yirmi beş, memurların j 
tiekâsülü vardır. Fakat bunlar, tabiatın göster
diği şiddet karşısında hatlammızm mukavemet I 
edemiyerek yere yatmasından tevellüdeder. I 
efendiler. I 

Efendiler! Bu hatlarla Türkiye'de telgraf işi I 
muntazaman yürüyemez. Eğer ehli fenden bir | 
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adam bunu iddia edebilirse huzurunuzda kemali 
hicapla tarziye veririm. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Telgraf 
ücretini alır, posta ile sevk edersiniz. 

SABRI B. (Devamla) — Efendiler! Beyefen
dinin buyurduğu gibi telgrafımızı posta ile sevk 
etmekten kurtarmak için hatları yapmak lâzım
dır. Hatlar, iki ihtiyaç karşısında da yapılmak 
lâzımdır. Biri bakır, diğeri demir teldir. Bakır 
telin bugün okkası altmış kuruştur. Yani on 
metresi altmış kuruştur. Edirne'den tutunuz, ta 
Erzurum'a kadar zaruri olarak dört bin kilomet
re tele ihtiyaç vardır. On metresi altmış kuruş; 
masarifi nakliye yani mahalline konuncaya ka
dar olan masarif yüz kuruş, bakınız! Dört bin 
kilometreyi dörtle zarbediniz, birbuçuk küsur 
milyon lira eder. Direklerimize gelince; direkle
rimiz maatteessüf gayet çürük, marîz ve hasta
dır, müddeti ömürleri yirmi beş seneyi tecavüz 
edemiyor. Çünkü yaş olarak kesiyoruz. Bunla
rı bir taraftan rutubetten diğer taraftan mikrop
ların tesirinden kurtaramıyoruz. Emin olunuz 
ki, mikroplar yalnız hayatı beşer için değil, direk
ler için de gayet müessirdir. 

Direkleri müsmim bir madde ile ilaçlamak ve 
bu suretle (bunların hayatını 30 - 40 seneye ib
lâğ etmek lâzımdır. Size yalnız dört bin kilomet
re üzerindeki direklerin adedini arz edeyim: Bir 
kilometre üzerinde haddi asgari on beş, haddi âza
mi yirmi direk olur. Haddi asgari on direk farz 
edelim, 1600 kilometreyi de on beşerle zarbedi
niz! Kaç bin direk eder? Efendiler; Ordunun 
muavenetinden mahrum kaldığımız yerlerde, di
rek münakaşalarında bir direk 4 - 5 - 7 liraya alı
nabilmiştir. Halbuki direkler, ormanlardan kat'-
edilecek ve sevk merkezlerine gidecektir. Bunu 
vasati olarak beş lira kabul ediniz bir milyon kü
sur lira eder. işte bunlar, kıymeti mukadderdi 
mektup parasından, mektup ücretinden, telgraf 
ücretinden, şundan, bundan temin edilecektir. 
Halbuki bu en mutedil bir tarifedir. Size kemali 
samimiyetle arz ediyorum, bu, postanın ve dünya
nın en mutedil bir tarif esidir. Bunda tereddüt 
buyurmayınız.. Rica ederim, kabul ediniz! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ücreti az 
alırsak müşteri çok gelir. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere takrirle
ri vardır. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 
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Şimdi takrirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
18 nci maddenin berveçhiâti tadilini rica eyle

rim. 
Kıymeti mukaddereli mektuplardan beller bin 

kuruş ve küsurundan on kuruş alınır. 
Kângırı Mebusu 

Rifat 

Riyaseti Celileye 
On sekizinei maddedeki (onar) kuruşun (be

şer) e tebdil ve tenzilini teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 
On sekizinci maddenin «salisen kıymeti mu-

kadderenin beher bin kuruş ve küsurundan onar 
kuruş ücreti teminiye alınır.» diye muharrer olan 
fıkrasının «... Beher bin kuruş ve küsurundan 
beşer kuruş ücreti teminiye alınır» şeklinde tadi
lini teklif ederim. 

Antalya 
Ahmed Saki 

Riyaseti Celileye 
Kıymeti mukaddereli mektuplarla havale ka

bul edilmiyen mahallere para gönderildiği suret
te beher yüz kuruştan yirmi para alınmasını, ak
siyon ve sair kıymetli evrak gönderildiği takdir
de beher bin kuruş ve küsuru için onar kuruş 
alınmasını arz ve teklif ederim. 
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Riyaseti Celileye 
Kıymeti mukaddereli mektuplar muhteviya

tından beher bin kuruştan beş kuruş alınması su
retiyle tadilini teklif ederim. 

Gümüşane 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
Asker kardeşlerimizin aileleri taraflarından 

gönderilecek paraların karşılıklarının tam ücrete 
tâbi tutulmamalarını, ya bütün istisnaiyetini ve
ya tenkisini teklif eylerim. 

Giresun Mebusu 
Tabir 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Kıymeti mukaddereli me-

vaddan beher bin kuruştan ve küsurundan beşer 
kuruş ücret alınmasını teklif ederim. 

Kars 
Ömer 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Her hangi merkezde ge

rek Osmanlı, gerek Ziraat Bankası olsun veya ol
masın kıymeti mukaddereli mekâtîfb için matlûp 
ücret çoktur. Zürra ve fukaraya ağırdır. Mad
denin (Beher yüz kuruştan yirmi para alınır) 
tarzında tadilini teklif eylerim. 

, 'Cebelibereket 
Avni 

RBÎS — Efendim, Kângırı Mebusu Rifad Be
yin takririni tekrar okuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 
* REİS — Bu takriri reyi âlinize yaz'ediyo-

rum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. 

(Kars Mebusu Ömer Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Kars Mebusu Ömer Beyin takririni 
reyi 'âlinize vaz'ediyorum. Kaibul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kaibul edilmemiştir. 

Takrirler için arkadaşlara kısa bir mâru
zâtta bulunmama müsaade 'buyurunuz! Çünkü, 
takrirler tadilnamedir, tadilnameleri maddenin 
hangi fıkrası, hangi cümlesi tadil edilecek ise 
ona göre maddeye (benzer 'bir şekle koymak lâ-
zımgelir. Binaenaleyh, maddenin şu veya bu ol
ması şeklinde doğrudan- doğruya eshaibı muci-
beye 'benziyen takrirleri nizamname mucibince 
reyi âlilerine vaze'tmek Riyasetin salâhiyeti da
hilindedir. Fakat bendeniz bunları reyi âlinize 
vaz'ediyorum, 'badema tadilnameler madde şek
linde tanzim edilsin ki, selâmeti müzakeremizi 
temin ve nolktai nazarımızı tamamen tesıbit et
miş olalım. 

Antalya Mebusu Ahmed Saki Beyle Karesi 
Mebusu Mehımed VejhM Bey, kıymeti mukadde-
renin beher bin kuruştan (onar) kuruşun ( be
şer) e tenzilini teklif ediyorlar. Mektup ücre
tiyle taahhüt ücretinin alınmasına taraftardır
lar. Yalnız kıymeti mukaddere ücretinin beşer 
kuruşa tenzilini teklif ediyorlar. Bu iki takrir 
aynı mealdedir. Reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın; ellerinizi in
diriniz, nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el-
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lerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmıştır. 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdi ediyoruz. 

(Konya. Mebusu Fuad Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı dilek at e alınmamış
tır. 

(Cebelibereket Mebusu Avni Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmış
tır. Binaenaleyh, nazarı mütalâaya alınan di
ğer takrirlerle birlikte bunu da encümene gön
deriyoruz. 

(Gümüşane Mebusu Zeki Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Bu da diğer teklifin aynıdır. 
(Giresun Mebusu Tabir Beyin tafkriri tek

rar okundu.) ' e 

REÎS — Bir şekil tesbit etmediği için reyi 
alilerine vaz'etmiyorum. 

Efendim, on sekizinci maddeyi nazarı müta
lâaya alınan takrirlerle beraber Muvazene! Ma
liye Encümenine 'havale ediyoruz. 

MADDE 19. — Posta havalenamelerinden 
bir kuruştan üç. yüz 'kuruşa 'kadar üç kuruş. 
Ondan fazlası için bether yüz kuruşta bir kuruş, 
telgraf havalenamelerinden telgraf ücretinden 
mâada posta havalenameleri ücretinin nısfı za-
mimeten peşin olarak istifa olunur. 

REİS — Şimdi Muvazenei Maliye Encüme
ninin teklifi okunacaktır : 

MADDE 19. — Posta havalenamelerinden 
bir .kuruştan 300 kuruşa kadar üç ve ondan faz
lası için ıbeıher yüz kuruş ve küsurundan bir ku
ruş ücret alınır, telgraf havalenamelerinden tel
graf ücretinden başka iki 'bin kuruşa kadar *be-
her yüz 'kuruş ve küsurundan bir ve iki bin ku
ruştan fazlası için beher yüz kuruş ve 'küsurun
dan bir'kuruş yirmi para ücret istifa olunur. 

REÎS — Saibri Beyefendi! Muvazenei Mali
ye Encümeninin teklifi hakkında Posta ve Tel
graf Encümeninin bir mütalâası var mı? 

SABRÎ B. (Saruıhan) — Muvafakat ediyo
ruz. efendim. 

REÎS — Şu halde Muvazenei Maliye Encü
meninin teklifini müzakere edeceğiz. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Muvazenei Maliye 
Encümeni ile Müdüriyeti Umumiyenin madde-
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leri beyninde hiejbir fark yoktur. Her ikisi de 
üç yüz kuruştan yüksek olan meblâğ için fazla 
'bir ücret istiyorlar. Halbuki Heyeti Celilenin 
nazarı dikkatini bir hususa celbederim. Yüz ku
ruştan üç yüz kuruşa, kadar havalename sevk 
edenler sırf fakir, eytam ve eramil 've askerdir. 
Bunlardan daha az alınacağı yere bilâkis en fa
kir olanlardan daha fazla bir para alıyoruz. 
Zannederim ki, Meclisi Âliniz bu adaletsizliği 
Ikabul etmez. Diğer aksama gelince : Paranın 
•miktarı tevali ettikçe 'beher yüz kuruş için bir 
kuruş ücreti nakliye vermek fazla olur. Posta 
İdaresi Samsun, Sivas ve daha ilerlere doğru 
yapacağı tetlkikat neticesinde görecektir 'ki, ha
valenamelerin kısmı küllisi hususî adamlar va
si tasiyle sevk olunuyor ve bundan posta ve tel
graf idaresi daha ziyade mutazarrır oluyor. Pos
taya verilen bir sigorta bedelidir. Ben verdiğim 
paranın bir an evvel gitmesini isterim. Bunun 
için 'böher yüz kuruşta vereceğim yirmi para
dan hiç kaçınmam. Ancak nıciblâğ yükseldikçe 
meselâ göndereceğim yirmi bin liraya mukabil 
postaneden iki yüz lira ücret isterlerse bu tabiî 
çok olur ve bundan en ziyade mutazarrır olacak 
yine postanedir. Müdüriyeti Umumîye bunu na
zarı dikkate almalıdır. Bu bir ciro, ticaret mese
lesidir. Bunlar her vakit para vermezler. Bazan 
da alırlar. Nitekim Bankı Osmani bâzı memle
ketlere meecanen, bu işi yapmaktadır. Bugün 
Trabzon ve sahiline nazarı dikkate alacak olur
sak oranın fındık mahsulü zamanıdır. Bugün İs
tanbul'dan Trabzon'a para göjıdermek için üç ku
ruş veren var. Fakat Trabzon'dan para gönder
mek için bankalar bedava naklederler. \rani ha
vale alırlar. Beyefendiler! Her tarafta bankala
rımız yoktur. Bunu postanemiz yapmak ister 
ve yapacaktır. Binaenaleyh biz yirmi para vere
lim, bunu yapsın, sürati temin etsin. Yarın tü
tün mahsulü yetişecek yerler var. Erzurum'da 
tütün sevkiyatı vardır. Bankalar bu havaleleri 
daha ucuz bir surette yapıyorlar. Postanemiz 
bankalara rekabet edemezse müşkül bir mevkide 
kalır. Yalnız Heyeti Umumiyede bu muhik olan 
mütalâat, Sabri Beyin pek lâtif olan manyatiz-
ması karşısında tesirsiz kaldığından netice itiba
riyle ben bunu kendisine terk ediyorum ve bu 
miktarın yirmi paraya tenzilini teklif ediyorum. 

RÎ'FAT B. (Kângırı) — Muhterem arkadaş
lar; bendeniz kanunda ücret faslını gördüğüm ve 
muhterem Sabri Beyin beyanatım dinlediğim za-
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man bu kanunun tanzimiyle posta varidatının ve 
posta umurunun tanzim edilmesi ruhunun hâ
kim olduğunu zannediyorum. Halbuki bendeniz 
böyle düşünmüyorum. Çünkü posta umurunu 
tanzim Hükümetin vazaifi asliyesinden değilse 
bile vazaifi fer'iye ve tâliyesindendir. Bir mem
leketin asayişinin temini, maarifinin terakkisi, 
iktisadiyatının inkişafı kamilen posta umurunun 
tanzimine mütevakkıftır. Hepimiz postanın tan
zimini ve her tarafa hattâ küçük kaza ve nevahi 
merkezlerine kadar posta şuabatınm açılmasını 
arzu ederiz. Meselâ Hükümetin telgraf muhahe-
ratı, evrakı resmiye irsalâtı bütün telgraf ve pos-
tahaneleıie temin ediliyor. Hükümetin de noksan 
kalan kısma yardım etmesi lâzımdır. Binaenaleyh 
mümkün olduğu kadar Heyeti Gerileniz muvaze-
nei umumiyeden yardım eder. lâzımolan ıslahat 
yavaş yavaş mümkün olduğu kadar yapılır. Son
ra maddede bir mantıksızlık daha görüyorum. Bir 
kuruştan üç yüz kuruşa kadar ücret almıyor. On
dan sonra telgraf havalesi yapılırsa telgraf ücre
tinden maada - Muvazenei Maliye Encümeni de 
böyle kabul etmiştir - ayrıca bir ücret daha alı
nıyor. Halbuki hendenizce bu fazladır. Madem 
ki, bir defa havale ücreti alınıyor, bir defa da tel
graf parası alınıyor; bu, kâfidir. Artık fazla üc
ret almak bendenizce fazladır. 

SABRÎ B. (ıSaruhan).— Efendim Rifat Bey
efendinin güzel sözlerine karşı bir noktadaki fik
rimi tasrih edeceğim. Bu kanunun tedvini pos
tane umurunun tanzimi için değil postanın yürü
mesi ve vesaitin ikmali içindir. Bu kanun irsa-
l'âtın temini maksadiyle yapılan bir tarifedir. Pos
ta vesaitini ikmal ettikçe ve masrafı tenakus ey
ledikçe ücreti de tenzil eder. Heyeti Muhtereme-
nize geçen gün de arz ettim ki, kabahat bizde 
değil Ünyon'da oluyor. Ünyon diyor ki, biz mür
teci olduk. Çünkü masraf o derecede olmuştur ki, 
bizim için tarifei sabıkalarla bu masrafı temin et
mek mümkün değildir ve imkânı da yoktur. Za
ten bu zarureti söyledim ve zaten bu tarife mu
vakkattir efendim. Varidatımız yükselip - Şimdi 
pek muhtasar olarak tasavvur ettiğim - i'htiyacat 
temin edildikçe tarife tenzil edilecektir. Bu ihti-
yacatın bir an evvel temini lüzumunu Rifat Bey
efendi çok güzel söylediler. 

Telgraf telleri olmıyan memlekette ne maari
fine büyük hizmet edilebilir, ne ticaretine bü
yük hizmet edilebilir, ne aksamı sairei medeniye-
sine hizmet edilebilir. Bunları yapmak lâzımdır. 
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I Bunları yapmak için süratle para toplamak lâ

zımdır. Böyle cüzi paralarla elli senede yapmak-. 
tansa elli milyon lira sarf ederek devlete ziyan 
yapmaktansa zaruri hâdiseyi derakap kabul ede
rek varidatı masrafa tekabül ettirip bu alâtı 
vücuda getirmek ve bu suretle memleketin her 
surette inkişafına hadim olmak, ticaretine ve 
sairesine yardım etmek icabeder ve tekrar ediyo
rum; tarife güzeldir, tarife gayet mutedildir. 
Demin beyefendiye de dediğim gibi, teşriflerin
de göstereceğim. Memleketimizin tarifesi dün
yanın en güzel tarif esidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Sabri Be
yefendinin ifadatiyle bu maddeler arasında tena
kuz vardır. Bu maddelerden hissedilen netice 
posta idaresi varidat istiyor. Fakat her yerde 
havale muamelesi yapmaya muktedir değildir ve 
sermayesi müsait değildir ve .ne kadar az müra
caat edilirse o kadar memnun olur. Bir kere 
düşünelim; banka yirmi paraya yaparken telgraf 
havalesi için yalnız telgraf ücreti ile iktifa eder
ken postahanede kırk para postaya vereceğim, yir
mi de zam ücreti vereceğim ve ayrıca telgraf üc
reti vereceğim. Yani yüz kuruş için altmış para 
vereceğim. Bin lirada şuv kadar kuruş vereceğim 
ve üstesine de telgraf parası vereceğim. Bu kaa-
bil değildir. Binaenaleyh Ziraat ve Osma-nlı 
Bankasının şubeleri olan yerlerde katiyen biz 
havale muamelesi yapamıyacağız. Eğer böyle 

I düşünürlerse bu da şayanı tetkiktir. Daha gü
zel noktalarda bu havaleleri yapacağız. Fakat 

j oralarda muamele yapmak icabettiği için bu be
deli fazla koyduk. Tâki büyük merkezlerden 
muamelâtı menedelim. Bu muameleyi banka ve 
saire bulunmadığı yerlerde tesis edelim. Eğer 
gaye bu ise madde muvafıktır. Eğer gaye bu de
ğil de, Sabri Beyin beyanatı veçhile postaya va
ridat temin etmekse, hiç kimse akılsız değildir 
ki mahza posta varidat alsın diye fazla para ver
sin. 

SABRÎ B. (Saruhan) — Efendiler, zannede-
I rim ki, daima zebanzet olan kelimeleri kullandı

ğımdan dolayı bâzı böyle istizahata lüzum görü
lüyor. (Varidat) kelimesini kullanmaktan mak
sadım, idarenin mecbur olduğu sarfiyata teka
bül edici parayı temin etmektir. Ve mükerreren 
Heyeti Aliyenize arz ettim. İdare ne vakit ki, 
sarfiyatı seneviyesine ve -kendisinin tasavvura-
tı âtiyesine muvafık teşkilâtına tekabül edecek 

I varidatı temin ederse ücreti tenkis etmeye mec-
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burdur. Fakat efendiler! Önümüzde dağlar gibi 
bir sarfiyat kütlesi vardır. Bu sarfiyat eldeki 
varidata tekabül etmiyor. Eğer siz bu eldeki va
ridatı da düşürecek olursanız bu sarfiyatın eğer 
temin müddeti on sene ise yirmi seneye iblâğ 
edeceksiniz. Halbuki on seneden beri bu müesse
senin vesaitinden mahrum kalan memleketin di
ğer sahalardaki zararını düşünmelidir. Ticaret
te ne zarar tevlidedecektir. ilim ve irfanda ne 
zarar tevlidedecektir, muamelâtı devlette ne za
rar tevlidedecektir? Efradın ailevi münaseba-
tmda ne zarar tevlidedecektir işte memlekette 
bu gibi pek çok zararlar tevlidedecektir. ikinci 
bir şey vardır. Daima dedim. Kanunun başın
daki bu muamelât muamelâtı inhisariye değildir. 
Cenabı Haktan temenni ederim, inşallah her 
yerde bankalar teessüs edecek ve posta telgraf 
idaresi bu muamelâtı yapmıyacak bir hale gele
cektir. Bu hal memleketin kemal derecesine gel
mesini ve medeniyette en büyük kemalâtını bul
ması demektir ki bu tabiî her vakit arzu edilir. 

Sonra efendiler! ikinci bir mesele vardır. 
Muamelenin bir miktarı vardır ki, ve hiçbir va
kit aşağı düşmez. Bu, o cemiyetin ahvali ikti-
sadiyesi neticesidir. Bu öyle bir halettir ki bir 
gün gelecek Posta idaresi o vazifeyi görme
ye mecbur olacaktır. Siz eğer idareye diyorsa
nız ki bu vazifeyi masrafını temin edecek para
yı almadan görünüz! Kemali iftiharla bu hiz
meti kabul ederiz. Bu takdirde varidatı umu-
miyei saireden posta ve telgraf bütçesine iki, 
üç, beş yüz bin lira veyahut bir milyon lira ilâ
ve edeceksiniz. Eğer siz bunu bilâvasıta kabul 
etmiyorsanız; biz aşardan fazla alacağız ve bu va
ridattan da postanın idaresini temin edeceğiz 
derseniz, o zaman mektubu kırk paraya indiriniz, 
kartı on paraya ve telgrafı yirmi paraya indiriniz. 
Yalnız sarfiyatın icabettiği parayı umumî 
bütçeden temin buyurunuz! O zaman mesele ga
yet basittir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — İdare bu madde ile 
varidat temin edeceğine kaani midir? 

SABRİ B. (Devamla) — Efendiler ücretin 
beş kuruşa iblâğ zamanında aynı sualleri tev
cih byurdunuz. Tarifeleri getirdiğim zaman da 
aynı sualler soruldu. Ayna. terikidata mâruz 
kaldım. İstirham ederim idarenin 1336, 
1337 bütçelerine bakınız, bugünkü bütçelere 
bakınız, tefavütü göreceksiniz. Varidat daima 
inkişaf ediyor beyefendi! Ücret beş kuruşa ib-
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lâğ edildikten altı ay sonra idi, mektubun ade
di bir buçuk misline çıktı, istatistik ile sabit
tir. Varidat inkişaf edecektir. Ahali, mektup
larının iki üç kuruşa gideceğini düşünmez, 
yalnız iki şey düşünür. O da sürat ve emniyetle 
gitmesidir. Tenzilâttan ziyade, Posta ve Telgraf 
İdaresini, Hükümeti tazyik ediniz ki emni
yet ve süratle gece - gündüz postayı yürüte
rek bunları temin etsin. Bundan ahali mem
nun olur ve varidat tezayüdeder. Bunlar tec
rübe olunmuş ahvaldendir efendiler. 

ADİ ŞEFÎK B. (Giresun) — Bendeniz de 
arkadaşlarımın bâzı sözlerini kısmen tenvir 
edeceğim. Posta havalenamelerinden bir kuruş
tan üç yüz kuruşa kadar üç, ondan fazlası 
için beher yüz kuruş ve küsurundan bir kuruş 
alacağız. Bununla fukaramız ezilmekte, zen
ginlerimiz himaye edilmektedir. Halbuki üç 
yüz kuruşa kadar havale gönderecek olanlar ey
tam ve eramil kısmmdandır. Elli kuruş gönde
recek bir adamdan üç kuruş alınıyor. Dört yüz 
kuruş gönderenden dört kuruş almıyor. Sabri 
Beyefendinin buyurdukları gibi maksat posta 
varidatını tezyidetmekten ibaret ise mademki 
bir kuruştan üç yüz kuruşa kadar üç kuruş 
alınır, üç kuruştan altı yüz kuruşa kadar da 
altmış kuruş alınması lâzımdır. Halbuki be
her yüz kuruştan kırk para alınır. Bendeniz 
bunda bir adalet görmüyorum. Altı yüz kuruşa 
kadar da üç kuruş alınmalıdır. 

MUVAZENE'! MALÎVE ENCÜMENİ RE
İSİ FERİD B. (Kütahya) — Efendim rüfakayı 
muhteremden bâzıları üç yüz kuruştan fazla 
olan havalenamelerden ne için fazla ücret alın
madığını soruyorlar. Bilmem Müdür Beyefendi 
bu hususta izahatta bulundular mı? Postanın 
havalenameyi yazmak için sarf ettiği defter, ev
rak ve bu hususta istihdam ettiği memur, ge
rek üç yüz kuruş ve gerek beş yüz kuruş ve 
gerek bin kuruş olsun, memurinin yaptığı va
zife ve dairenin bu hususta tahammül ettiği masraf 
aynı vazife ve masraftır. Bu noktai nazardan 
üç yüz kuruşa kadar olan havalelerden üç ku
ruş alınması ve ondan sonra, bir kuruş ilâve 
edilmesi küçük havalenamelerden fazla para 
alınmak için vaz'edileni-;! değillir. bütün 
havalenamelerde aynı masraf ihtiyar edildiği ci
hetle üç yüz kuruşa kadar üç kuruş alınması 
Posta İdaresinin bu aynı-masrafını telâfi etmek 
arzusuna müstenittir. Üç yüz kuruştan fazlası 
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için malûmuâliniz fiyat inmektedir ve bir kuruş 
alınmaktadır ki, bu da ihtiyacı temin içindir. 

Sonra diğer bir mesele mevzuubahsoldu. Pos
ta İdaresi bu tarzda kabul ettiği havalename
lerle acaba varidat temin edebilir mi? Bu ücret
te kabul etmiş olduğu havalenamelerin gönderil
mesini tesri' ve tacil edecek yerde bu, sürati 
men ve tehir etmez mi? Beyefendiler! Bu pek 
doğru bir sualdir. Muvazenei Maliye Encümeni 
bunu ariz ve amik tetkik etmiş ve fakat bütün 
mazarratını ref'edememekle beraber ehveni şer-
reyn olmak üzere bu tarzda maddeyi kabul etmiş
tir. 

Havalename meselesi, bir meselei iktisadiye
dir. Arkadaşlarımızdan bâzıları pek güzel bu
yurdular. Her hangi bir müessesei maliye ken
di ihtiyacına göre havalenamelerden alacağı üc
reti tâyin eder. Bazan hiç ücret istifa etmez ve 
bazan da üste ücret verir. Çünkü o müessesei 
maliye* iki şubesi arasında paraya olan ihtiya
ca dikkat ederek kendi ihtiyaçlarını' temin et
mek üzere ve menfaatlerini derpiş ederek böyle 
muameleye girişir. Filhakika Posta İdaresi di
ğer müessesatı maliye ile rakabet etmek ve bu 
suretle hakikaten ilmî ve fennî bir usul ittihaz 
etmek cihetini arzu ve kabul etmiş olsaydı o za
man böyle bir maddei kanuniye ile şu kadar 
kuruştan şu kadar ücret alınır diye bunun bu
rada tasrih ve kaydedilmemesi lâzımgelirdi. O. 
vakit açık olmak üzere Posta Müdüriyeti Umu-
miyesine «Havalenameler için postalar arasın
da bu tarzda bir muamele teöss-üs etmiştir, fa
kat bu suretle alınacak ücret Müdüriyeti Umu-
miyehin zaman zaman tâyin edeceği ücrettir»' 
«demeli idi! Buna razı mısınız ? İşte ilmî ve malî 
bir surette tesisi lâzımgelen şekil budur. Fakat 
maatteessüf bugüne kadar câri olan usul ve 
bütün memleketlerde kabul edilmiş teamül, bu
nun böyle olmasını kabul ettirmiştir. Yine di
ğer bir noktai nazar mevcuttur. Eğer ahvali 
âdiye meveudolsaydı, memleketimizde vesaiti 
nakliye fıkdanından ve bâzı birçok esbabtan do
layı fevkalâdelikler olmamış olsaydı o zaman bu 
miktarın tâyin edilmesi daha sehil olur ve kim
senin de itirazını eelbetmezdi. Maatteessüf bu 
ıslahın Şarktan Garba kadar aynı surette ol
maması 've arada birçok tefavüt mevcut bulun
ması itibariyle tabiî havalenin nakli için istifası 
icabeden ücretlerde de daimî bir tahavvül vü
cuda getirmek lâzım gelir ve bu ise, postanın se-
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bebi tesisi, doğrudan doğruya müraselâtı temin 
etmek olduğuna ve bir Devlet müessesesi için 
yapılacak şeylerde daimî bir usul ve ıttırad. el
zem bulunduğuna göre gayrikabili tecviz ve 
gayrikabili kabuldür. Çünkü bu takdirde hava
lename gönderecek bir adam postaya müracaat 
ettiği zaman bankalarda olduğu gibi posta mü-
düriyle pazarlık etmesi lâzımgelir. Tabiî kabul 
buyurursunuz ki, böyle bir usulün kabulü posta 
idareleri için gayrimümkündür. Binaenaleyh en
cümen böyle bir ücreti kabul etmek ıztırârın-
da idi. Nasıl bir ücret koyalım? Asgarî"bir üc
ret mi koyalım? Muvazenei Maliye Encümenin
de asgarî bir ücret koymayı da düşündük. As
garî bir ücret koymaklığm imkânı yoktu, çün
kü malûmuâliniz tüccar olsun, ahali olsun hava
lesini nerede en ucuz götürecek bir yer bulur
sa oraya müracaat eder. Efendiler! Maatteessüf 

*l)izim postalarımız, bütün havalenamelerin ih
tiva ettiği bütün muamelâtı ifa edecek serma-

* yeye malik bulunmamaktadırlar. Eğer bilseydik 
ki posta şubelerimiz, müessesatı maliyenin hep
sine faik birer müessesedir, eğer bütün şubeler
de havalenameleri tesviye ve tediye edecek ser
maye olsaydı, o zaman emin olunuz asgarî üc
reti kabul ederdik ve asgarî bir ücretle iş yap
mak suretiyle varidatı daha ziyade tezyidetmiş 
olurduk. Bu bir kaidei umumiyedir. Fakat maat
teessüf vaziyetimiz bu hale müsait değildir. Pos
tanın elinde bugün mevcut bulunan sermaye, 
havalelerin tediyesine muktazi olan sermaye son 
derece azdır. Filhakika Maliye "Vekâleti ile Pos
ta İdaresi arasında akdedilen bir itilâf netice
sinde muhtelif büyük merkezlerde - Samsun gi
bi - Maliye Vekâletinden ledelicap sermaye al
mak suretiyle tediyatta bulunulmak usulü ka
bul edilmiş ise de bu da yine tediyatm tamamen 
ifasına gayrikâfi olacak derecelerdedir. Binaen
aleyh Posta İdaresi havaleyi nerelerde yapacak
tır? Bilhassa tüccarlar bankalara müracaat ettik
ten sonra oralarda ucuz bir fiyat bulamayıp da 
Posta İdaresine müracaat ederse işte o zaman 
Posta İdaresi bunu yapacaktır. İşte bu noktai 
nazardan demin Vehbi Beyin hakikaten güzel 
tasvir etmiş olduğu veçhile, en ücra ve en uzak 
olan yerlerde, diğer müessesatı maliyenin şubesi 
bulunmıyan mahallerde posta bu tediyatı ifaya 
mecbur olacaktır. Onun için memleketin men-
"faati, bütçenin menfaati bu hususta pek asgarî 
bir fiyatın alınmamasını icabettiriyor, o nok-
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tai nazardan fiyatı bu suretle tesbit ettik ve 
tesbit etmiş olduğumuz fiyat, diğer mümasili 
bulunan müessesatta kabul edilen fiyattan baş
ka bir şey değildi. 

Gelelim efendim diğer bir meseleye ki o da 
telgraflar meselesidir. Niçin telgraflardan ücret 
alındığı halde bir de yirmi para fazla ücret alı
yoruz. Posta havalenamelerinden bir kuruş alır
ken. telgraf havalenamelerinden yirmi para 
fazla ücret 'almayı, Muvazenei Maliye En
cümeniniz iki bin kuruşa kadar olan hafif ha
valenamelerde ilga etmiştir. Yani iki bin ku
ruşa kadar olan hafif havalenamelerin telgraf 
ücreti ile ve posta için alman nakliye masrafı 
ile iktifa ederek gönderilmesini kabul etmiştir. 
Fakat iki bin kuruştan fazlası için yirmi para 
zammı kabul ettik. 

Encümen, evvelce Hükümet tarafından 
teklif edilen altmış para usulünün kalbu-
lünü Heyeti Oelilenize teiklifi kabul etmiştm 
Bu da 'niçin? Efendim! Posta havalenanıele-
riyfe 'telgraf havalenameleri arasında fark ol
duğu bediihidir. 

Birisi posta ile gönderilecek, havalenin te
diyesine posta ile emir verilecek ve ancak 
mektubun vusulünden sonra mahallimde 'tedi
ye 'edilecek, diğ-eri hemen tediye edilecektir. 
Biz bu ciheti de düşüıMük. Bunlar -arasında 
b'ir rafk var mıdır? Ne fark vardır? Bu cihe
ti de tetkik 'ettik ve şu neticeye vâsıl oMük 
ki telgraf havalenamelerine eüz'i ^bir farkın 
ilâvesi her hakle zaruri bir [keyfiyettir. Heye
ti Celilenize arz ettiğim veçhile 'bukünlkü üc
ret postamızın teşkilâtı noktai nazarından-
dır. Bugün tetkik edecetk olursanız ısieıimaye 
'bulmanın imkânı mevcut 'değildir. Bitteerüb'e 
görımüş ve işitnıişsinizdir ki muhtelif şubeler 
kendilerine verilen havalenamieleri 'tediye ede-
'bil'meıktıe. 'bin türlü müşkülâta uğramışlardır. 
Fakat posta idaremiz hu 'teşkilâtı derpiş dde-
rek, ekseriyetle posta [havalenamesi alındığı 
zaman o posta ile tediyesine mecbur olduğu 
mebaliği de irsal edebilmek kudretini haizdir. 
Eğer bu, telgrafla olursa talbiî imkânı yoktn^ 
o 'zaman ne yapacak? 'Mutlaka orada o tedi
yeyi istilzam eden mebaliği tesviye çarelerini 
••arayacaktır. Nasıl bulacaktır? Boısta idareleri
nin intizam noktai nazarından elbette isten: 

lir ki vâsıl olduğu dakikada ınürsalünil'eyhe 
'bıı para tediye edilsin, Müdürü Umumi Btey-
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efendi ile bu hususun temini noktai nazarın
dan müdaveİei efkârda bulunduk. Posta şu
belerinin intizamı derecesinde, âzami hu sü
ratle 'bu telgraflar 'havalelerinin tesrii tediye
si hariçten para tedarik etmek mecburiyeti 
hâsıl okluğu neticesine vâsıl iold.uk. 

Efendiler! Malûmuâliniz para da bir iııetaı 
ticaridir. Geçecek zaman için bir zarar ve 
ziyan vardır. Bu noktai nazardan telgraf ha
valeleriyle kir- ışey gönderildiği ve posta ida
resinde de para bulunmadığı zıasman şüphesiz 
posta idaresi (bankalara ve »diğer yere müra
caat ederek lâzım'geien parayı istikraz 'etmek 
mecburiyetindedir bu istikrazlar da tabiî be
dava olacak değildir. Binaenaleyh bu noktai na
zardan posta ücretleriyle, telgraf ücretleri ara
sında böyle bir farkı iltizam •etmeyi kabul et
tik. 

HAMDİ B. (Bozok) — Şimdiye W s r böy
le bir şey vuku bulmamıştır. 

FEEÎ1) B. (Devamla) — Efendiler! Vakıa 
şimdiye kadar vuku bulm'aımıştır harblerden 
evvelki zamanlarda posta idaresinin vaziyeti 
ve nıükemımıeiiyeti (hakikaten emsaline yakın 
derecede teralkki ve tekemmüle mazhar olduğu 
Heyeti Celilenin malûmudur. Harb devresinde 
şüphesiz posta idarelerimiz ide bozulmuştur. 
Malûmuâliniz Hükümeti MiHİyeınizin esnayı 
teşekkülünde, 'bütün posta şubeleri borç içe
risinde, borca mağruk bir hakle bulunuyordu. 
Fakat Cenabı Ha.kka bin şükür olunur; bugü
ne kadar mümkün (okluğu kadar ıslalhat yapıl
mıştır ve şüphesiz ki bun'dan 'sonra posta ida
resinden beklediğimiz intizam, ıslahat ve tekâ
mül daha vâsi bir 'surette husule gelecektir. 
Binaenaleyh ıbu esası, yani müdüriyet telgraf 
havalenameleri geldiği zaman derakap tediye 
ötmeyi 'derulh.de ettikten sonra telgraf hav ale
mim evsini gönderenlerin beher lira için yirmi 
para zam verilmesini ihtiyar 'etmelerini Heyeti 
Ceiileniz zait görmez. Sonra Müdürü Umumi 
Beyin 'daima isöylemiş^olduğu veçhile bu teşki
lâttan ihtimal ki •memlefe'et için, posta idaresi 
ve varidat] Devlet için büyük b'ir faide muta
savver 'değildir posta için büyük bir varidatı 
maliye, büyük bir* şey, büyülk bir ıkâr temin 
etmek ihtimali yoktur. Fakat beyefendiler! Bi-
•*im Devletimizde, bizim teşkilâtımızda birta
kım nıüessesat vardır ki bunlar yalnız parayı 
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celp ve cemmetmek için değil; postada olduğu 
gibi ihtiyaeati temin etmek için memleketin bel
ki hiçbir şubfei maliyesi olmıyan yerde azamî 
lâzımgelen hizmeti ifa edebilmek için tesisi ihti
yar olunmuştur. Devlet bu hususta birtakım ma
sarif de kabul : etmiştir. Bunun gibi birçok teşki
lâtımız da vardır. Bunlar asri ve muntazam Dev
let olmak için ihtiyar edilmiş fazla külfetlerdir. 
Mademki muntazam bir "postamız olsun diyoruz, 
mademki diğer milletler derecesinde bir posta
mız bulunmalıdır diyoruz; o halde muhtelif hi-
dematı deruhde ve ifa eden posta idaresi için 
Devlet birtakım masarif at ihtiyarına mecbur^ 
dur ki Devlet bu masarif atı ya kendi bütçesin
den tesviye edecek veyahut ahaliden bu suretle 
istifa edeceği ücretlerle temin edecektir. Bina
enaleyh bu tarzda postaya müracaat ihtiyacatın-
da bulunan adamlar şüphesiz ki diğer taraflara 
müracaat ederek oralarda daha ucuz bir suret
te havalenameler göndermek fırsatını bulama
dıklarından dolayı müracaat edeceklerdir. Ge
rek bu esas noktai nazarından ve gerek posta
nın bu hizmetlerini lfıyıkiyle ifa edebilmesi nok
tasından Heyeti Celilenizin bu ücreti çok gör
memesini ve maddeyi aynı ile kabul etmesini ri
ca ederim. 

REİS — istendim! Encümen maddeyi izah 
etti. Kifayeti müzakere takriri vardır. Diğer 
söz istiyen rüfekaya maatteessüf söz vermiyece-
ğim. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lüt
fen el. kaldırsın. Kabul edilmiştir. Takrirler var, 
okunacak : 

Riyaseti Celileye 
J9 ııcu maddenin birinci fıkrasının Cposta 

havalenamelerinde beher yüz kuruş ve küsurun
dan bir kuruş ücret alınır) şeklinde tadili ile 
fukara halkın siya net ve hukukunun istiknıali 
talebolunur. 

Konya Mebusu 
Tevfik Fikret 

Riyaseti Celileye 
39 ncu maddenin zirdeki veçhile tadilini tek

lif eylerim: 
Posta, havalenamelerinin boher yüz kurusun

dan yirmi para, telgraf havalenamelerinden tel
graf ücretinden maada posta havalenameleri üc
retinin nısfı zamrmeten peşin olarak istifa .olunur. 

Gümüşane Mebusu 
V Zeki 
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Riyaseti Celileye 

19 ncu maddedeki bir kuruşa kadar olan ha
valenamelerden üç kuruş yerine iki kuruş alın
masını teklif ediyorum. 

T rabzon Mebusu 
Ali Şefik 

Riyaseti Celileye 
Ondan fazlası için beher kuruşta yirmi para 

ve telgraf havalenamelerinden posta havale üc
retinden maada yazılacak telgraf ücreti peşin 
olarak istifa olunur. On dokuzuncu maddenin bu 
suretle tadilini teklif eylerim. 

Karesi Mebusu 
Mehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 
19 ncu maddenin berveçhiâti tadilini rica 

eylerim : 
Madde 19. — Posta havalenamelerinden b i r ' 

kuruştan üçyüz kuruşa kadar üç kuruş, ondan 
fazlası için beher yüz kuruş ve küsurundan bir 
kuruş ücret alınır. Telgraf havalenamelerinden 
ancak telgraf ücreti alınır. 

Kângırı Mebusu 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
19 ncu maddeye âtideki fıkranın ilâvesini tek

lif ederim : 
(Efradı askeriye havalenamelerinden bu üc

retin nısfı alınır.) 
Afyon Karahisar Mebusu 

İzzet Ulvi 

REİS — Efendim takrirler okundu. Sırasiy-
le reyi âlinize vaz'edeeeğim. Konya Mebusu Tev
fik Fikret Beyin takririni tekrar okuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — Tevfik Beyefendi! Diğer fıkarata 

aidolan ücretler kabul ediliyor mu? 
TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Efendim 

yüz kuruş gönderenler hicolmazsa iki kuruştan 
kurtulsun. Yani ücret vermesinler. 

REİS — Müsaade buyurun madde sırf teklif 
ettiğiniz şekilde mi olacak, yoksa diğerleri kala
cak mı? 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Efendim 
diğerleri aynıdır. 

REİS — Efendim Tevfik Fikret Beyefendi 
ilk fıkranın posta havalenamelerinden (beher 
küsurattan da bir kuruş ücret alınır) şeklinde 
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tadilini teklif ediyor. Bu tadilnameyi nazarı iti
bara alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara 
alınmadı. 

(Kângırı Mebusu Rifat Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim Rifat Bey Muvazenei Mali
ye Encümeninin ilk fıkrasını aynen kabul etmek
le beraber telgraf havalenamelerinden yalnız tel
graf ücreti ile iktifa olunmasını teklif ediyor
lar. Binaenaleyh reyi âlinize vaz'ediyorum; Na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Na
zarı mütalâaya alınmamıştır. 

(Gümüşane Mebusu Zeki Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Tadilnameyi nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınma
mıştır 

(Trabzon Mebusu Ali Şefik Beyin takriri tek
rar okundu.) 

RElS — Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el 
kaldırsın. Alınmamıştır. 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Efendim takrir gayet muğlâk yazıl
mıştır. Ben de bir şey anlamıyorum, kendileri de 
burada değil. Binaenaleyh takrirlerini reye vaz'-
etmiyeceğim. 

(Afyonkarahisar Mebusu izzet Ulvi beyin 
takriri tekrar okundu) 

REİS — Bu takriri nazarı itibare alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmadı. 

Efendim (19). Maddeyi Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklifi veçhile reye vaz'ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
olunmuştur. 

MADDE 20 — Her posta bonosu için peşin 
olarak üç buçuk kuruş alınır, Tarihi tanziminden 
itibaren üç ay mürurundan sonra bedelinin te
diyesi talebolunan her bir bononun mübrizinden 
ilk üç mahı takibeden beher üç mah ve küsuru 
için zamimeten aynı ücret alınır. Bu ücreti mun
zamına verilmezse bono bedeli tediye edilmez. 
Her bir posta bonosu yüz kuruşa kadar meblâ
ğı natık olablir. 

ALİ CENANİ BEY (Gazianteb) — R e i s Be
yefendi ! Muvazenei Maliye Encümeni iki buçuk 
kuruş alınır diye tadil etmiştir. 

BEİS —: Efendim Muvazenei Maliye Enciime-
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ni buradaki.üş buçuk kuruşu iki buguk v kuruş 
olarak tadil eteigtir. Söz iştjyen var mı ?, , 
; v . SÜLEYMAN SIRRI .B, , ( B ^ Z Q H . —--Efendim 
üç buçuk kuruşa itiraz ederek âçk ı ı ruş . teklif 
edecektim ki. Muvazenei ^Maliye Encümeni iki 
buçuk kuruş /teklif ; ediyor,; Dah&iisabet ^Jur, 
Simidi bu^m^ 
adanı üç ay zarf ında, postaneye müracaat- ederçk 
para istemezse üç ay;,için;birşey alıyor. Soirra\ üç 

« ayı tecavüz; ederse beher- lig -ay ye ; küşüru; içiii 
üçer kuruş tazminat alıyor. Halbuki çoğunu bili
riz ki elinde bonosu buiuiıan bir;adam poştaıu^ 
ye müracaat eder. Yahut hayalenamesi kendisi
ne tebliğ edilmiş olan bir adam iltaühaberini ye 

• mührünü allı* gider. Benim param gelmiş de r.\ 
Oradaki memur^ müdür henüz gelmedi git der. 
Kaymakam bulunduğum kazalarda bendeniz bu
nun yüzİereesine şahidoldum.- Günküpostanın 
nakit mevcudu kâfi değildir. Para sahibi on gün 
sonra tekrar müracaat eder. Bu defa merkezden 
para istedik gelsin vereceğiz, daha gelmedi der
ler ve fukara yine köyüne gider. Bir ay sonra 
gelir. En nihayet (falan tüccara: git mühürleri 
ve bonoyu da bırak, sonra parayı sen oradan al. 
istersen o gelsin şubeden alsın) derler q gider 
tüccar ağaya (paraya çok ihtiyacım var, Bir ay
dır postaneden takibejdiyorum, alamadım, Mer
kezden para gelecekmiş, gelmemiş, oh gün sonra 
gelecekmiş, Sen yüzde oiı beş mi, yirmi beş iıii 
her ııe. iskpnto edersen, et parayı hana ver. işte 
mühür işte bono] der iskpnto ettirir paryı alır. 
Sonra posta memuru ile tüccar efendi uyuşarak 
mesele hallolunur. Binaenaleyh böyle üç dört 
ayı tecavüz ettiği zaman tazminat alan bir pos
tane her halde o adama da tazminat vermelidir. 
Bendeniz bunun için postaneye müracaat tari
hinden itibaren bir hafta zarfında parasını ver
mezse posta idaresnin de tazminat vermesini tek
lif ediyorum. 

SABRİ B. (Saruhan) — Zannederim ki bun-
' 1ar muamelâtın sureti tanzimine aittir. Bunlar 
Kanuna girmemelidir. Eğer tensip buyururlarsa 
bu kanundan ziyade bütçe geldiği zamanda Mü-
diriyeti Umumiye vazifesini görüyor mu? Gör-
müyormu ? Açık bir sahada tetkikat yapalım. 
istirham ederim ki kanunun tesbitinde muame
lâtın tetkikine girişmiyelim. 

RElS — Efendim ! Söz istiyen var nu ? 
SÜLEYMAN SIRRI B. fBozok) — Efendim 

tadil teklif ediyorum, 
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Riyaseti Celileye 

Yirminci maddenin berveçvi zir tadilini tek
lif ederim r 

MADDE 20 — Her posta bonosu için peşin 
olarak üç kuruş alınır. Tarihi tanziminden itiba
ren üç ay mürurundan sonra bedelimi tediyesi 
talebolunan her bir bononun mübrizinden ilk üç 
mahı takibeden beher üç mah ve küsuru için za-
mimeten aynı ücret alınır. Bu ücreti munzamına 
verilmezse bono bedeli tediye edilmez. «Tarihi 

•'talepten itibaren bir hafta zarfında tediye edil-
miyen bono bedelleriyle havalename için hâmi
linin posta idaresinden tazminat talebine hakkı 
vardır» her posta bonosu yüz kuruşa kadar meb
lâğı nâtık olabilir. 

Bozok Mebusu 
Süleyman Sırrı 

REÎS — Fahri Beyefendi, bu takrir hakkında 
noktayı nazarınızı izah ediniz ! 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMU
MÎSİ VEKÎLÎ FAHRt BEY — Yalnız şu
rasını arz edeyim Posta bonoları yüz ku
ruşa kadar olan mebaliğe muhtevi olabi
lir. Binaenaleyh pek küçük "borçlar için ya
pılır şeylerdir. Elli kuruş yirmi beş kuruş gön-
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dermek isterseniz havale muamelesi uzun olacağı 
için bir bono alır, mektubun içine koyar, gönde
rirsiniz. Bu bono postaneye ibrazında derhal 
muhteviyatı tediye edilir. Çünkü nihayet yüz ku
ruştur. Beyefendi Hazretlerinin buyurduğu gibi 
bu hal hakikaten sermayemizin kifayet etmediği 
yerlerde havalenameler için muhtemeldir. Bono
lar için bu katiyen varit değildir. Çünki bu âza 
mi olarak nihayet yüz kuruştur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Teklifte 
havalename var. Yüz kuruş veremiyecek bir pos
tanemiz yoktur zannederim. 

R E Î S — Efendim ! Süleyman Sırr1 Bey ar
kadaşımızın takrirleri okunmuştur. Nazarı müta
lâaya alanlar lütfen el kaldırsın ; nazarı müta
lâaya alınmamıştır.. 

Yirmnci maddeyi Muvazenei Maliye Encüme
ninin -tadili veçhile reyyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim'vakit gecikmiştir. Cumrtesi günü 
Posta Kanun Lâyihasının bakıyei müzakeratma 
devam etmek ve badezzeval bir buçukta içtima 
etmek üzere Celseyi kapıyorum. 

Hitamı müzakerat Saat : 5 , 20 




