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Münderecat 

Sayfa 
1. — Zaptı sabık hulâsası 2:3 
2. — Evrakı varide 3 

Lâyihalar 3 
1. —• Muhtacîni zürraa (tavizan tohum

luk ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye itası 
içtin İktisat Vekâleti 1339 Bütçesine -beş 
yüz bin lira vıaz'ına dair kanun lâyihası 
(1/164) 3 

Teklifler 16 
1. — Aydın Mebusu Dr. Mazhar ve 

Denizli Mebusu Mazhar Müfid beylerle rü-
fekasmın İmar ve İskân Vekaleti teşkili 
hakkında kanun teklifi (2/163) 16 

Tahrirler 3£6 
1. —• Zonguldak Mebusu Tuııalı Hilmi 

Beyin, Japonya'nın uğradığı zelzele dola-
yısiyle beyanı taziyet edilmesine dair tak
riri 3 

2. — İstanbul Mebusu Hamdullah Sub-
bi Beyin, İstanbul'da Sarıyar harikze-

Sayfa 
degânından olan eytamı ve eramil ve mâzü-
lin ve mütekaidine maaşlarının itasına 
dair (4/19) 3 

3. — Kastamonu Mebusu Halid Beyle 
rüfekasının, Kastamonu ve Bolu 'orman
ları hakkında takriri (4/20) 3 

4. — Gazianteib Mebusu Ali Cenani Be
yin, Darüleytamların tevhit ve sureti ida
resi hakkında takriri (4/18) 3:4 

5. — İstanbul Mebusu Hamdullah Sub-
hi Beyin, İstanbul Darüleytammın teftişi 
ve netiicei tahkikatın Meclise arzı için Me-
busandan üç zattan mürelkkep bir heyetin 
izamına dair takriri (4/18 mükerrer) 4 

6. — Malatya Mebusu Hilmâ Beyin, 
Darüleytamdaki etfalin vakit ve hali mü-
saidolan aileler nezdine yerleştirilmesine 
dair takriri (4/18/2 mükerrer) 4 

7. —• Cebelibereket Mebusu Avni Be
yin, Darüleytamlarla sanayi mektepleri
nin tevhidi hususunda bir encümence bir 

\ 
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kanun lâyihası yapılmasına dair takriri 
(4/19 mükerrer) 

Muhtelif evrak 
1. — Kütahya'nın ısenei devriyei isitih-

lâsı münasebetiyle mahallinden mevrut 
telgraf 

2. — Düşman ordularının -m akhuriyeti
nin senei devriyesi münasebetiyle Burdur 
Mutasarrıflığından ve Müdafa'aii Hukuk 
Riyasetinden mevrut telgraflar 

3. — Sulhun tasdikini tebriki mutazam-
mm Macaristan Meclislinden mevrut telg
raf 

3. — Kararnameler 
1. —.istanbul'da Mecligj. Mebusan dos

yalarından celbedilen 38 kararname 
4. — Azayı kiram muamelâtı 
1. —• Azayı kiramdan bâzı zevatın in

tihap mazbataları 

9 . 9 . 
Sayfa } 

26 
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Sayfa 
2. — Amasya Mebusluğuna intilıabedil-

miş olan Osman Beyin istifanamesi 

3. — Azayı kiramdan bazı zevatın tah
lifi 

3 Mazbatalar 
J. — Dersim Mebusu Feridun Fiferi Be

yin, İhtiyat zabitlerinin sınıfı muvazzafa 
nakilleri hakkında ka'nun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/28) 3 

5. — Müzakere edilen maddeler 5 
1. — Posta, kanun lâyihası ve Posta 

Telgraf Encümeni mazbatası 5 :16,16 

2. — istanbul Mebusu Hamdullah Sub-
lıi Beyin, istanbul Darüleytamının teftişi 
ve neticci tahkikatın Meclise arzı için Me
busundan üç zattan mürekkep bir heyetin 
izamına dair takriri (4/18 mükerrer) 16:26 

BÎEINCÎ CELSE 
Bedi müzafeerat; saat : 2,35 

REÎS — İkinci Reisvekili îsmet Beyefendi 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık hulâsasını okuyoruz. 

1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili ismet Beyefendinin tandı 

Riyasetlerinde biliçtima zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul edildi. Evrakı varide, aid-
olduğu encümenlere havale ve darüleytamlara ve
rilecek avansın derimi müzakeresi karargir oldu 
ve mezkûr Avans Kanununun 'heyeti umumiyesi 
hakkında •cereyan eden müzakereden sonra tenef
füs için celse tatil edildi. 

îkinci Celse 
İsmet Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde kü-

şadedilerek Darüleytam Avans Kanununun heye

ti umumiyesi hakkında bir müddet dafha müzake
re cereyan etıtikten sonra kifayeti müzakereye ka
rar verildi. Maddeler için söz istiyen olmadığın
dan birer birer reye vaiz 'edilerek aynen kabul ve 
'heyeti umumiyesi hakkında tâyini esami ile reye 
müracaat neticesinde bir müstenkife karsı 143 
reyle kabul edildiği Makamı Riyasetten bitıebliğ 
Bazar günü içtima etmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Reisvekili 
Çorum 
îsmet 

Kâtip 
Bolu 

Fdlih Rtfkı 
Kâtip 

Afyonkarahisar 
Ruşen Eşref 

RElS — Zaptı sabık hulâsası hakkında müta
lâa var mı efendim t 
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RASİH Ef. (Antalya) — Efendim takrirler 

mevzuubahsö'lmamış. Müzakere edilecek takrir 
vardı. 

REİS —. Efendim, takrirleri evrakı varide 
meyanma aldık. Bunun için mevzuubahsolmadı. 
Efendim zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsasını 
iaynen kabul edenler lütfen. el kaldırsın... Zaptı 
'sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Evrakı varideyi arz edeceğim. 

Lâyihalar 
1. — Muhtacîni zürraa tavizen tohumluk ve 

çift hayvanatı ve alâtı ziraiye itası için İktisat 
Vekâleti 1339 bütçesine beş yüz bin lira vaz'ına 
dair kanun lâyihası (1/164) (Muvazenei Maliye 
encümenine) 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Azayı kiramdan bâzı zevatın intihap 
mazbataları 

REİS — Gene Mebusu Ali Haydar- Beyin 
mazbata! intihabiyesini Dördüncü Şubeye tevdi 
ediyoruz. * 

Ergani Mebusu İhsan Hamid, İhsan ve Kâzım 
beylere ait mazbata! iritühabiyeyi Birinci Şubeye 
havale ediyoruz. . 

Urfa Mebusluğuna initi'habedilen Siıverekli Ali 
Fuad Efendinin İkinci Şubeden mevrut mazbata! 
intihabiyesi var. Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
Urfa Mebusu Siverekli Ali Fuad Efendinin 

mazbatai intihabiyesi Encümeni mahsus tarafın
dan bittetkik usul ve kanuna muvafik ve esbabı 
taJlılden âri görülmüş ve şubemizce de ledettetkik 
muvafık görülmekle Heyeti Umumiyeye takdimi 
karargir olmuştur. 9 . 9 . 1339 
İkinci Şube Reisi namına Kâtip 

Erzincan Bozok 
Sabit Süleyman Sırrı 

REİS —• Söz istiyen var mı efendim? Ali Fu
ad Efendinin mazbatai intihabiyesini reyi âlile
rine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Ali Fuad Efendi âzalığa kabul edilmiş
tir. 
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Mazbatalar 

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
İhtiyat zabitlerinin sınıfı muvazzafa nakilleri 
hakkında teklifi kanunisinin sayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var 
(2/28) (Müdafaai Milliye Encümenine) 

Takrirler 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 

Japonya'nın uğradığı zelzele dolayısiyle beyanı 
taziyet edilmesine dair temenni takriri. 

(Ret «adaları), (Muvafık sesleri) 
HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — Beş 

milyon insanın felâketine karşı izharı teessürden 
başka tabiî ne olabilir? 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Japonya'nın uğradığı pek korkunç zelzele do

layısiyle Meclisine, Meclisimizden taziyeler beya
nını teklif ederim. 5 Eylül 1330 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

(Kabul sesleri) 

REİS — Efendim Divanı Riyasetten münasip 
ta'ziyename yazılacaktır. (Mlittefikan kabul ses
leri) 

2. — İstanbul Mebusu Hamdullah Subhi Bey 
ve rüfekasının, İstanbul Sarıyer harikzedegânın-
dan eytam ve eramil, mâzulîn ve mütekaidin ma
aşlarının itası temenniyatına dair temenni takriri 
(4/19) 

REİS .-- İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine 
tebliğ ediyoruz. 

3. — Kastamonu Mebusu Halid Beyle, rüfe
kasının, Kastamonu ve Bolu ormanları hakkında 
temenni takriri (i/20) 

REİS — Kezalik İcra Vekilleri Heyeti Riya
setine tebliğ ediyoruz. 

/. —- Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 
Darüleytamların tevhit ve sureti idaresi hakkın
da bir kanun lâyihası ihzarına dair takriri (4/18) 

REİS — İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine teb
liğ ediyoruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Müsaa
de buyurun, efendim; İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetine nasıl tevdi olunabilir? Bu mesele dün sa
atlerce cereyan eden müzakere neticesinde Heyeti 
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Celilenin vaziyed etmiş olduğu bir meseledir. Ya 
burada Maarif Encümeninde, veyahut da Maa
rifle Sıhhiye encümenlerinden müteşekkil bir 
Encümeni Müşterek tarafından tetkiki karargir 
oldu. Orada tezekkür ve intacediMr denildi. 

REİS — Müsaade buyurunuz, bu Ali öenani 
Beyin temenni takriridir. Heyeti Vekilece lâyiha 
ihzarı için bir tekliftir. Temennide bulunuyor. 
îcra Vekilleri Heyeti Riyasetine tevdi ediyoruz. 

TUN ALI HİLMİ. B. (Zonguldak) — Madem
ki öyledir, peki. 

5. — İstanbul Mebusu Hamdullah Subhi Bey
le rüfekasının, İstanbul Darüleytamının teftişi ve 
neticei tahkikatın Meclise arzı için mebusandan 
üç zattan mürekkep bir heyetin izamına dair tak
riri (4/18 mükerrer) 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

6". — Malatya Mebusu Hilmi Beyin, darüley-
tamlardaki atfalin vakit ve hali müsaidolan aile
ler nezdine yerleştirilmesine dair takriri (4/18/2 
mükerrer) 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
RASt'H Ef. (Antalya) — Hangi ruznameye? 
REİS — Ruznameye alıyoruz. Sırasiyle Mec

lisinizin ruznamesinde celsei atiyede müzakere 
edilecektir. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Dün 
Sabri Bey kardeşimiz eytamın vaziyeti hakkında 
hakikaten mühim beyanatta bulundular. Ve hattâ 
Arşıâlânm titrediğinden bahis 'buyurdular. Bu 
kadar mühim, olan bu meselenin derihal müzake
resini Meclisi Âli kabul etmişti. Binaenaleyh (bu
gün bunun müstacelen müzakere edilmesi lâzım
dır. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) —Reis 
Beyefendi müstacelen müzakere edilmesini istir
ham ediyoruz. Bugün 3 500 çocuk pek fecî bir 
vaziyettedir. Bu teftişin hemen icrası için bu iş 
müstacelen müzakere edilsin. Tasviıbedilir mi, 
edilmez mi göreceğiz. ş 

TUNALI HİLMİ B. (ıBolıı) — Hattâ iki yüz 
bin çocuk. 

REİS — Efendim. Heyeti Celilenize ihbar 
edildikten sonra sırasiyle ruznameye alınır. Bun
dan sonra müzakere edilir. Bunlar hakkında müs
taceliyet teklifi ve derakap müzakeresi hakkında 
Heyeti Aliyenizden vukulbulacak teklifler usulen 
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arz edilir. Bendeniz bunu Heyeti üelileye arz 
ediyorum. Binaenaleyh Heyeti Aliyeden - azayı 
kiramdan bir zat - bu müstaceli.yeti teklif eder, 
o vakit bittabi reyi âlilerine vaız'ederim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis Bey
efendi, o teklifi bendeniz yapıyorum. 

REİS — Müzakere .yoktur. O teklifi tahrirî 
olarak yapacaksınız. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Pekâla, 
onu da yapıyoruz. 

REİS —• Evrakı saireyi arz ediyorum. 

2. — Amasya Mebusluğuna intihal)olunan Os
man Beyin istifanamesi 

REİS — Okuyoruz : 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cel'ilcsİııo. 

Merbutan takdim, kılınan raporda muharrer 
olduğu üzere hayli zamandan beri suihazmi mi-
devî ile müterafik zafiyeti bünyeviyeye duçar 
olduğum cihetle ancak mutedil mahallerde ih
tiyarı ikamet etmekliğime etibba tarafından 
lüzum gösterilmekte ve Ankara'nın iklim ve 
havasına vücudumun kabiliyeti tahamnıüliyesi 
olmadığı ifade kılınmaktadır. Binaenaleyh ma
zereti sıhhiye ilcasiyle Amasya Mebusluğundan 
istifaya zarureti katiye hâsıl olduğundan uhdei 
âcizaneme terettübedecek vazaıfj vataniyeyi ke-
makân ifaya çalışmak üzere mezkûr mebusluk
tan affımı arz eylerim efendim hazretleri. 

20 Ağustos 1339 
Canik Mutasarrıfı 

Osman 

Muhtelif evrak 
1. •— Kütahya'nın senei devriyei istihlâsı mü

nasebetiyle tezahürat yapıldığına dair mahallin
den mevrut telgraf 

REİS — Divandan lâzım gelen cevap yazıla
caktır. 

2. — Düşman ordularının makhuriy etinin 
senei devriyesi münasebetiyle Burdur Mutasar
rıflığından ve Müdafaai Hukuk Riyasetinden 
mevrut telgraflar. 

REİS — Divanca lâzııngelen cevap yazıla
caktır. 

3. — Sulhun tasdiki tebrikini mut azanımın 
Macaristan Meclisi Millîsinden mevrut telgraf-
name. 
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REİS — Okuyoruz. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Budapeşteden 

Macaristan Meclisi Millîsi, Lozan Sulh Mua-
hedenamesinin tasdiki münasebetiyle Türk 
Büyük Millet Meclisini bütün kalbiyle selâm
lar. O sulh ki, bu kadar senelik muharebe ve 
kahramanca mücadeleye nihayet vererek Türk 
Milletinin bütün kabiliyeti mesaisini inkişaf, nes
line ve kendisine şanlı bir istikbal teminine has-
reylemesine müsaade edecektir. 

Macaristan Meclisi Millîsi 
Reisi 

Dolado Şitevski 

REÎS.— Efendim! Tensip buyurursanız Di
vanca cevap yazılacaktır. (Hay hay, sesleri) 

3. — KARANAMELER 

1. — İstanbul'da Meclisi Mebusan dosyaların
dan celbolunan 38 kararname 

REÎS — İstanbul Hükümetinden tanzim edi
lip elyevm mevcut ve İstanbul Meclisi Mebu-
sanı dosyasında mahfuz bulunan kararname dos
yalarının celbiyle aidoldukları encümenlere tev
dii hakkında kabul buyurulan takrir mucibince 
bu defa mezkûr evrakın ihzarı lüzumu icabeden-
lere bildirilmişti. Bu kere vürudeden otuz sekiz 
kıta kararnameyi aidoldukları encümene tevdi 
ettik. 

3. — Azayı kiramdan bâzı zevatın tahlifi 
REÎS — Efendim Azayı kiramdan tahlifi ifa 

etmiyenlerin tahliflerini ifa buyurmalarını rica 
ederim. 

[İhsan Hâmid Bey (Ergani), Hakkı Tarık 
Bey (Giresun), Kâzım Bey (Ergani), Hakkı Bey 
(Van), Veysel Rıza Bey (Gümüşane), Ali Fuad 
Efendi (Urfa), Nazmi Bey (Hakkâri), Faik Bey 
(Giresun), Atâ Bey (Niğde), İsmail Bey (Ordu), 
Halil Efendi (Ordu), Hamdi Bey (Ordu), Hil
mi Bey (Artvin), Ekçem Bey (Rize) nin tah-, 
lifleri icra kılındı.] 

Efendim! Darüleytamlar hakkındaki takriri 
ruznameye almıştık. Şimdi vekili aidine haber 
gönderiyoruz, vekili aidinin huzuruna kadar tak
rirleri okumuyorum. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Vekiller 
Meclisi Âliye tâbidir. 

REİS — Ruznameyi telefonla tebliğ ediyo
ruz. Vekili aidi geldiği vakit müzakere ederiz. 
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Gelinceye kadar şimdi Posta kanun lâyihasının 
müzakeresine devam edeceğiz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Müstace-
len müzakeresi kabul edilmiş midir ki telefonla 
malûmat veriyorsunuz? 

REİS —Hay ı r ! 
MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Nasıl 

olur efendim? 
HAMDULLAH SUBHt B. (İstanbul) — 

Efendim müstaceliyetle müzakeresi kabul edil
diği takdirde Vekil buraya gelir. Fakat kabul 
edilmediği takdirde de mi davet buyuracaksı
nız? Belki müzakere edemdyeceğiz. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Müs
taceliyet kararı aleyhinde de Vekilin hakkı iti
raz ve iddiası olabilir. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — 
Şimdi nasıl tebliğ ediyorsunuz? 

REİS — Efendim hakkı iddiası olabilir. Ruz
nameyi usulen kendisine tebliğ ediyorum. Gel
diği zaman müzakereye başlıyacağız. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Posta kanunu lâyihası ve Posta ve Tel
graf Encümeni mazbatası 

REİS — Posta kanun lâyihasının müzakere
sine başlıyoruz. 

Efendim Posta ve Telgraf Encümeni birinci 
faslın altına bir zeyil ilâve ediyor. Malûmuâliniz 
geçen celselerde altıncı maddede belediye me
zuniyetinin heyeti ihtiyariyeye de teşmili taleb-
edilmişti. Encümen «bu teklifi müstakil olarak 
yapsın» demişti. Encümen teklifini şimdi bir 
mazbata ile arz ediyor. 

Riyaseti Celbeye 
Madde 6. — Zeyil. 

, Kura heyeti ihtiyariyelerini de mezun kıl
mak hakkını haizdir. 

Encümenimiz berveçhi bâlâ altıncı maddeye 
zeylolarak «kura heyeti ihtiyariyelerini de me
zun kılmak hakkım haizdir» cümlesinin mad-
dei mezkûreye zeylolarak ilâvesini arz ve tek
lif eyleriz efendim. 

Posta ve Telgnaf Encümeni Reisi 
Erzurum Mebusu 

Halet 

. REİS —• Efendim, altıncı maddeye zeylola
rak Posta ve Telgraf Encümeninin teklif ettiği 
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bu kayıd hakkıı da söz istiyen var mı? (Ha- j 
yır sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Madde 
mi olacak, ilâve mi olacak? 

REÎS — Bayır, altıncı maddenin nihayetine 
zeylolarak ilâve ediliyor. Söz istiyen. var mı? 
(Hayır sesleri) Zeyli aynen reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Bozok) — Efendim, 
altıncı maddede Hükümet, belediyeleri bey'iye 
için mezun kılıyordu. Belediyelerle beraber 
heyeti ihtiyariyelerin dahi mezun kılınmasını 
mutlak olarak göstermeli. 

REÎS -— Efendim, Hükümet belediyelerle 
beraber heyeti "ihtiyariyelerin dahi mezun bu
lunmasını teklif etmişti. Fakat altıncı madde 
kabul olunduğu için Ibu teklifin zeylolarak ka
bul edilmesi lâzımgeldi. Şimdi encümen zeyl
olarak teklif ediyor ve okundu, reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim altıncı madde evvelce okunmuş ve 
kabul okunmuştu, bu defa yalnız zeyil var. 
Onu tekrar okuyoruz. 

(Altıncı maddenin zeyli tekrar okundu.) 
REİS — Bundan ibarettir efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) —Efendim 

mutlak heyeti ihtiyariye dense daha iyi olurdu. 
REÎS —• Zaten mutlaktır efendim. 
Efendim, evvelce on ikinci maddeyi nazarı 

mütalâaya alınıan takrirlerle beraber Muvaze-
nei Maliye Encümenine havale etmiştik. Encü
men on ikinci maddeyi şu suretle tadil, etmiştir: 

MADDE 12. — Bir nama gönderilecek cera-
idle lâaka] üç ayda bir defa intişar eden her ne
vi resaili mevkutanın ilâveleri de dâhil olduğu 
halde beher yirmi beş gram ve küsurundan on 
para ve sair evrakı matbua paketlerinin beher 
elli gram. ve küsurundan iki kuruş ve masaliha 
dair evrak paketleriyle eşyayı ticariye numu
nelerinin keza beher elli gram ve küsurundan 
iki kuruş ücret alınır, ancak mesaliha dair 
evrak paketleriyle eşyayı ticariye numuneleri 
ücuratı hiçbir zaman beş kuruştan dûn ola
maz. Âmâların istimaline mahsus matbıta 
paketlerinin beher parçası ve beher beş yüz 
gram ve küsuru için istisnaen bir kuruş alınır. 

REÎS — On ikinci maddenin şekli muad
deli hakkında/söz istiyen var mı efendim? 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 

Bey encümenden bir şey sormama müsaade 
buyurur musunuz? 

REİS — Müsaade buyurun efendim, söz 
istiyenleri kaydedeyim. 

REFİK B. (Konya) — Efendim bu madde
yi Muvazenei Maliye Encümeni izah etsin. 
Elli gramından yirmi para, yüz gramından on 
para. Bu, Ali Usta, Usta Ali gibi oluyor zan
nederim. 

REİS — Refik Beyefendi müsaade buyuru
nuz, söz istiyen zevatı kaydediyorum. Tabiî 
encümen noktai nazarını arz edecektir. Başka, 
söz istiyen var mı efendim ? 

Ali Cenani Bey, şekli tadil hakkında encü
men namına izahat istiyorlar'. 

Alil CENANİ B. (ttazianteb) — Efendim. 
şekli, tadil, Posta İdaresinin gazetelerle mev
cut resailden bugün almakta olduğu resmi mu
hafazadan ibarettir. 

Şimdiki halde ufak bir de fayda vardır. 
Beher yirmi gramından on para almıyor. Fa
kat bâzı gazeteler hacmini büyüttüğü için ga
zeteler yirmi gramdan fazla geliyor, bunu yir
mi beş gram yaptık. Yani bir gazete on para
ya gidecektir. Maddenin Hükümetçe olan tek
lifinde beher elli gram denilmişti. Halbuki 
bir gazete elli gram gelmez ve bir gazete gön
derildiği zaman yirmi para verilmek lâzım ge
liyordu. Halbuki şimdi bir gazete on paraya 
gidecektir. 

TUNALJ HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey müsaade buyurunuz, bir sual soracağım. 

REİS — Sırası geldiğinde hem sualinizi, 
hem. beyanatınızı irat buyurursunuz. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
"Muhterem efendiler, burada on ikinci madde
de : Bir nama gönderilecek ceraidle lâaka] üç 
ayda bir defa intişar eden her nevi resaili 
mevkutenin ilâveleri de dâhil olduğu halde 
beher elli gram ve küsurundan yirmi para ve 
sair evrakı matbua paketlerinin beher elli 
gram ve küsurundan yirlmi para alınması hak
kındaki kayıt aleynine ^bendeniz 'd'e 'söz söyle
miştim. Ve buna dair 'bir -takrir vermiştkn. O 
takririni Heyeti Oelilenizee nazarı di'kkate alı
narak Muvazenei Maliye ve Posta, 'encümenle
rine 'havale edilmişti. Bugün bu madde geriye 
gelmiştir. Bendeniz öyle görüyorum ki venmiş 
olduğum talkririn Ibıırada 'hidbir faydası ydk-
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tur. Evvelce gazeteler nasıl gidiyorsa yine 
öyle güdecektir. Zira (bugünkü gazeteler tartı
lacak olursa 'bir nüshası 35 gramdır. Binaen
aleyh yirmi beş gramdan fazla olan gazeteler 
foundan istifade etmiyecektir. Esasen yapmış 
olduğum teklif; gazetelerin istifadesini nazarı 
dikkate alarak yapılmış Ib'ir telklif değildir. 
Bunda dalha ziyade (halkın istifadesi nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Çünkü ızaten yüz para gibi mühim bir fiya
ta çıkarılmış olan gazetelere dalha yirmi para 
posta ücreti ilâve etmek zannediyorum ki hal-
!km ıga'drini ımuciboluyor. Biz bu no'kjtai nazarı 
«erci ettik. Hiçolmazsa gazeteler on paraya 
gitsin. Halikın 'bundan çok istifadesi olur. Mut
lakıyeti idariye zamanında gazetenin fair tanesi 
iki paraya gidiyordu. O zamanki idare, fikir
lerin tenevvüründen ve fikirlerin inkişafm'dan 
korkardı. O idare faöyle iki paraya gönderecek 
olursa biz İki bugün halkın refahını temin et
mek üzere teşekkül eden 'bir Hükümetiz, şiarı
mız halkın refahını temin etmektir. Biz nasıl 
oluyor ki beher gazete başına yirmi para koyu
yoruz ve halka bu yükü yükletiyoruz. Bi
zim teklifimizden gazetecilerin bir istifadesi 
yoktur. Zaten kendimin de 'hiçlbir gazete ile 
alâkam yoktur. Yalnız 'düşündüğüm şey, hal
kın (gazetelerden istifade etmesini temin etmek
ten ibarettir. Ve bu 'hususu da ayrıca Heyeti 
Aliyenizden rica etmiştim. O vakit teklifim 
muvafık görülmüş ve encümene Ih av el e edil-
>mişlti. Halbuki encümenin .yaptığı şey faende-
nizce matlubu hiejbir suretle temin etmiyor. 
Binaenaleyh encümenin teklifini kabul etmi
yorum. Ve eski fikrimde ısrar ediyorum. 

ALİ CENANI IB. '(Gaziantelb) — Beher- ga
zeteyi >on paraya kabul ediyor musunuz? 

RUŞEN EŞREF B. (Karalhi'sarı Sahib) — 
Hayır efendim, (beher elli ıgramı on paraya 
kabul ediyorum. 

ALÎ CENANİ B. — Biz de on parayı kabul. 
ediyoruz. 

RUŞEN EŞREF B. — Elli gram olursa be
her gazete beş paraya gelecektir. 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Efendiler, 
gazetelerin ve evrakı matbuanın ehemmiyeti 
Heyeti Aliyenizce malûmdur. Bu 'hususta faeya-
nı mütalâa etmeyi zait 'görüyorum. Evvelce za
ten fau ihususta bir takrir Vermiştik ve (bunda 
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I evrakı matbua ve ceraidin 20 gram ve küsurun-
I dan on para alınmasını ve evrakı matbua pa-
I ketlerinin (beher elli gram ve küsurundan iki 
I kuruş yerine fair kuruş alınmasını teklif etmiş-
I tik. Aşağı kısmı aynen muhafaza ediyoruz. On-' 
I 1ar masaliha aittir. O kısmın bize şümulü yok-
I tur. Yalnız on ikinci maddede bir nama gönde-
I rilecek ceraidle lâakal üç ayda bir defa intişar 
I eden her nevi resaili mevkutenin ilâveleri de dâ-
I hil olduğu halde beher elli gram ve küsurundan 
I on para ve sair evrakı matbua paketlerinin be-
I her elli gram ve küsurundan bir kuruş almması-
I nı teklif ediyoruz. Bu hususun Muvazenei Mali-
I ye Encümenince nazarı dikkate alınmasını tek-
I lif ediyorum. Muvazenei Maliye Encümeninin 
I burada yapmış olduğu tadilât hiçtir. Çünkü elli 
I gramı yirmi beş grama indiriyor. On para hesab-
I ediyor. Tabiî buna Heyeti Umumiye muvafakat 
I edemez. Çünkü bu, maksadı temin etmez. Bina-
I enaleyh encümen maddeyi şeklen tadil edilmiş 
I suretinde göstermek için 50 gramı 25 gram ya-
I pıyor, yirmi parayı da on para yapıyor. Rica 
I ederim bunun tadil neresinde vardır ? 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendim, Ruşen Eş-
j ref Beyin bütün gayesi, emeli bir gazetenin dün-
I yanın her tarafına on paraya gitmesidir. Şüphe-
I sizdir ki, matbuat için gayet güzel bir şeydir. 
I Tervicetmemeye imkân yoktur. Muvazenei Maliye 
I Encümeni de bu ciheti temin etmiştir. Çünkü 
I malûmu ihsanınız buradaki mevcut gazetelerin 
I hepsi vezneedilmiştir. Gazetelerin haddi âzamisi 
I 22 gramdır. Şimdi memleketin bir ucundan öbür 
I ucuna kadar bir gazeteyi on paraya şevk etmek 
I gayet mutedil ve pek ucuz bir fiyattır. Aynı z&-
I manda düşününüz ki bu gazetelerin yekûnu ve 
I nakliyatı da idareyi epeyce masrafa sokmakta-
I dır. îdare bunda hiçbir kâr ve menfaat düşün-
I memiştir. Yirmi beş gramı kabul etmekle emin 
I olunuz şimdiye kadar çıkan gazeteler yirmi beş 
I gramı geçmez. İnşallah matbuatımız daha ziya-
I de para kazanıp gazetelerini büyütür, o vakit 
I dediğiniz gibi olur. Onun için 25 gramı on para-
I - ya kabul buyurmanızı rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
I.Muvazenei Maliye Encümeninin tadili eski şek-
I lini muhafaza etmekten başka bir şey değildir. 
I Hattâ. İzmir'de inikadeden iktisat Kongresinin 
I tesbit ettiği Misakı iktisadi kitabının otuz do-
I kuzuncu sayfasında bin küsur azadan mürekkeb-
I olan.bu azîm kongre heyeti vesaiti muhabere 

rr 
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için yüzde elli nispetinde tenzilât icrasını Mec- I 
lisi Âliye teklif edeceğini tesbit etmişti. Binaen
aleyh bu memleketin iktisadiyatım temsil eden 
azanın fikrini de düşünmek icabeder. Bendeniz, 
resailden gram hesabiyle alınmasını daha muva
fık buluyorum. Resaili mevkutenin beher 50 
gramından beş para alınmasını teklif ediyorum. 
(Çok doğru, sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arkadaş
lar günahı ben mi işledim, yoksa encümen mi iş
liyor? Ben bilmem. Bunlar takarrür etti, karar
laştı. Yalnız resmî bir şekle uydurulmak üzere 
encümene gönderiliyor. Encümenin salâhiyeti bu
na bir şekli müsait vermekten ibarettir. Halbu
ki encümen maddenin cüzi bir kısmını bile de
ğiştirmemiştir. Şimdi yazık değil imidir ki ben I 
burada bunları tekrar edeyim. (Çök doğru ses
leri) Arkadaşlar, İstanbul Erzurum, Bayezıd'e 
kadar giderseniz, görürsünüz. Pulu eksik, fa
lanı eksik... Ondan sonra Muradeli'ne geldiği
niz vakitte görürsünüz ki vur abalıya. Dile
diği gibi posta ücretine zam, falan ücrete zam. 
Fakat uzak yerlere yine bir şey yok. Mümkün
se, elimden gelse ben İstanbul'da gazeteyi beş 
kuruşa sattırırım. Diğer vilâyetlere posta ile 
bedava gönderirim. Eğer bu zihniyet böyle de- I 
vam ederse elbette ifrattan bir diğer ifrata 
sapanz. (Doğru sesleri) Efendim burada birkaç 
nokta vardır. En esaslısı zavallı köylülerimin, 
zavallı milletimin zeniri çoktur, bu maddenin 
ru'hunu teşkil eden bu noktadır-

îki gram, beş gram. gelen bir ilmihale, bir 
alfabeye zavallı bir köylü çocuğu, zavallı bir ı 
fakir şehirli çocuğu elli gramına kadar kırk 
para verecek. Rica ederim, asıl meselenin, asıl 
maddenin ruhu buradadır- Şimdi encümen ar
kadaşlarım buyurdular ki : Bir gazete yirmi 
beş gramdan fazla gelmez. Pekâlâ efendiler, ben 
bir risalei mevkute neşrediyorum, yüz gram 
geliyor. Fakirler için, köylüler için bundan 
tarifeye göre ne alınacak? Kırk para. Zaten 
fiyatı kırk para. Kırk para da posta ücreti gi
rerse o vakit bunu kimse alamaz. Köylü bu
nu nasıl alabilir? Fakirler nasıl alabilir? Ki
tap meselesini, söyledim. 'Tekrar 'etmiyorum. 
Evrakı masalih hakkında geçen gün de söyle
dim. Fa/kir zavallı bir muharrir bir ufak kitap ' 
yazıyor, Ankara'da veyahut on iki saatlik bir ! 

konakta, meselâ Kalecik'te bulunan muharrir 
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bunu Ankara'ya gönderecek ve tabettirecek. 
İki yüz elli gram gelirse bunun her elli gramı için 
iki kuruş verecek. Nasıl olur? Niçin versin? 
(öyle ya bedavadır sesleri) 

REİS — Hilmi Bey, nazarı mütalâaya alı
nan takrir ilk fıkraya aittir. Diğer fıkralar 
hakkında müzakere cereyan etmemiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efen
dim, encümen mazbata muharriri beye sordum 
«Yalnız bukadar mıı tadilât icra ettiniz?» de
dim. «Evet» dediler. Ondan dolayı uzun za
manların zıyaa uğramaması için ben de söylü-
oyrum. 

REİS — Bu takrir, Riyasette mahfuzdur. 
Nazarı mütalâaya alman takrir birinci fıkraya, 
aittir. Diğer takrirler nazarı mütalâaya alm-
ımamıştıı\ 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bende
nizin de takririm vardır. 

REİS — Nazarı «mütalâaya alınmamıştır. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Han

gisi? O nazarı ımütalâaya lalınmamış mı? öyle 
ise Makamı Riyaset tahattur buyuranalıdır ki 
benim takririmi katiyen reye koymamıştır. 
Ruşen Eşref Beyin takriri mealinde olduğundan 
sesimi çıkarmamışımdır. Yalnız demişimdir k i ; 
tevhidini rica ederim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Encümene 
böyle bir takrir gelmemiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, geçen gün söylediğim gibi, bugün de 
iki kelime ile tekrar ediyorum - velev ki, günde 
bir milyon lira kaziansm - memleketime iktisaden 
fayda temin eden bir tüccarın - menfaati mad
diye taalluku hasebiyle - göndereceği eşyayı tica
riye numunelerinin ve sairenin katiyen aynı fi
yatla gitmesi lâzımdır. Bu muhtelif fiyatta olan 
eşya aynı fiyatla 'gitmelidir. İşte böyle. 

FERİD B. (Kütahya) — Encümen namına 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 

FERİD B. (Kütahya) — Efendim, on ikinci 
maddenin tadili hakkında encümenimize havale 
edilen tadil meselesi, yalnız elli gram ve küsu
rundan yirmi para veya on para tahsili hakkın
dadır. Malûmuâliniz bu, ikinci defa olmak üze-
^e havale edilmiştir. Ve Encümen, Heyeti Celi-
lenizden ne havale edilirse onu müzakere eder, 
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yalnız o mesele müzakere edilir. Binaenaleyh 
ikinci fıkrada mevcut bulunan diğer kuyudat 
ve hususat için bugün müzaikere mevzuubahivs de
ğildir. Buna dair kararını Heyeti Gelile vermiş 
ve bitmiştir. Yalnız birinci fıkra Muvazenei Ma
liye Encümenine havale edilmiş ve bu hususta 
tetkikat yapılmıştır. Rüfekayı muhteremenin bir 
kısmı, encümenin hiçbir şey yapmamış olduğunu, 
elli gramı yirmi beş grama, yirmi parayı on 
paraya tenzil ettiğini beyan buyurdular. Bir kere 
zannederim ki, bu hiç muhik bir itiraz değildir. 

Çünkü bu kayıt evvelki şeklinde muhafaza 
edilmiş olsaydı o zaman postaneye verilen her 
hangi bir gazete; değil elli gram, kırk gram, otuz 
gram, yirmi griam, hattâ on gram da olsa, yine 
yirmi paraya gidecekti. Çünkü elli grama kadar 
olan tekmil mekadir için yirmi para vermek mec
buri Mi. Beş gramlık bir gazete verirseniz o da 
yirmi paraya gidecekti. Encümen; hiç birşey 
müzakere 'etmeksizin, hiçbir şeyi tetkik etmek
sizin bu kararını vermedi. Encümen hiç değils» 
bir saat bunun müzakeresiyle, bunun tetkika-
tiyle iştigal etmiştir. Nihayet encümen karar 
verdi ve dedi ki: «Elli gramı yirmi beş grama in
direlim ve on paraya kasredelim» Bu suretle yir
mi beş grama kadar olan tekmil mekadir için on 
para tevdi edilecektir. Heyeti Celilenize sorarım. 
Bu her halde gazetelerin nakli için bir suhulet 
midir? Değil midir? (Değildir sesleri) Diğer ci
hetten Posta Müdürü Umumisi - ve memurları 
da dâhil olduğu halde - bugüne kadar gazeteleri
mizin sıkleti üzerinde tetkikat yapıyor. Tabiî 
bu tetkikat bugünkü dört sayfalık şekle aittir. 
Fakat 8, 12, 32 sahifelik çıkarsa - ki inşallah 
çıkacaktır. Ve bunu temenni ederiz - o zaman 
tadilini düşünürüz. Fakat şimdiki halde gaze
telerin yirmi bir ilâ yirmi üç gram olduğunu 
söylediler. 

Demek ki encümen gazetelerin yirmi bir 
ilâ yirmi üç gram olmasına binaen yirmi beş 
grama kadar on parayı kabul etmiştir. «Ni
çin on parayı kabul ettiler? Niçin on para 
yerine beş para kabul etmediler?» fruyuruluyor. 
Bu her hâlde müstahsen bir noktai nazardır. 
Memlekette maarifin intişarı ve sair noktai 
nazardan tabiî asgari bir fiyatla gönderilmesi 
bizim için de matluptur. Fakat efendiler! Yal
nız başına hiçbir masraf ihtiyar etmeksizin 
bunlar nakledilmiyor, idare, bunları memle
ketin bir ucundan diğer bir ucuna beş para ile 
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nakledecek değildir. Acaba kaç paraya gidi
yor? Bunu hesabedelim ve ona göre memle
kette maarifin tezayüdünü, maarifin intişarını 
temin edelim. Fakat efendiler! Bir taraftan 
affetmek istediğimiz bu masrafı kim deruhde 
edecektir ve buna kim tahammül edecektir? 
Yine tahammül edecek millettir. Posta İda
resince istatistiklerle sabittir ki en yakın 
memleketlere gönderilen bir kilo sıkletin is
tilzam ettiği masarif takriben sekiz ilâ on 
kuruştur. Daha uzak memleketler için beher 
kilonun istilzam ettiği masarif kırk ilâ elli 
kuruştur. Şimdi efendiler! Tasavvur ediniz! 
Bir kilonun en uzak bir yere nakli için ihtiyar 
edilen masarif elli veya kırk kuruş olursa yüz 
grama ne isabet eder? Dört kuruş isabet eder. 
(Çok sesleri) Hayır efendim çok değildir. Bu 
hususta istatistikler mevcuttur. Böyle şahsi 
düşünce ile hükmolmaz. Şimdi efendiler! En 
yakın yeri tasavvur ettiğiniz zaman on sekiz 
yirmi kuruştur, en uzağı tasavvur ettiğiniz 
takdirde kırk, elli kuruştur ki yüz gramı dört 
kuruş eder. Demek ki uzun mesafelere nakle
dilen bir gazete için Posta İdaresi bir kuruş ve 
en yakın yerlere beş para sarf etmiş olsa yine 
bu bir kuruşla beş paranın arasında mutedil 
bir ücretin kabul edilmesi lâzımdır. Yoksa 
böyle yalnız hissiyata tebaan tenzil ettirelim 
diyorsunuz. Tenzil ettirelim efendiler. Fakat 
sene nihayetinde posta muvazenesini temin et
mek üzere Posta İdaresine verdiğiniz beş yüz 
bin lira sekiz yüz bin lira olacaktır. 

Binaenaleyh bu noktai nazardan tenzil et
mek lâzımgeldiği takdirde mukabilinde ona 
karşı ihtiyar edilen masarifi de düşünmek lâ
zımdır. İşte encümeni âliniz bu cihetleri tet
kik ederek ve bu esas üzerinde on parayı ka
bul ederek bu ciheti, daha mutedil ve her hal
de postanın üzerine bir bâr teşkil edeceğini 
kabul etmekle beraber ve yine Heyeti Celile-
nizin arzu etmiş olduğu veçhile intişarı maa
rifi temin suretinde böyle bir bârı malînin 
Posta tarafından deruhde edilmesini kabul et
miştir. Bununla beraber Heyeti Celileniz hâ
kimdir, arzu ederseniz on para değil, beş para, 
hattâ hiç parasız olarak kabul edebilirsiniz. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Efendim 
Heyeti Celile, gaye olarak burada maarifin 
intişarını beyan buyuruyor. Şimdi bendeniz 
ufak bir teklifte bulunacağım ve teklifim de 
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şudur : Mektep kitaplarının da resail mevku
te gibi asgari bir ücrete tâbi ol masını teklif 
ediyorum. Heyeti Celileniz bu teklifimi kabul 
buyuracak olursanız doğrusu maarifimize büyük 
bir hizmet etmiş olacaksınız ve esasen bu da 
büyük bir yekûn teşkil etmez. Çünkü senenin 
muayyen bir zamanında olduğu için ehemmiyet
sizdir. Binaenaleyh mektep kitaplarının da as
gari bir ücrete tâbi tutulmasını teklif ediyo
rum. 

REFÎK B. (Konya) — Efendim ihtisasları
na hürmet ettiğim Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Ferid Bey beyanı mütalâa ederken şöyle 
bir hâtıra nazarımda tecessüm etmeye başladı. 
Her devirde ve bilhassa Parlâmento hayatında 
her hangi bir şubei idare kendi noktai nazarın
da ısrar etmek için zamanın müsait tecellilerin
den istifade yolunu kaçırmıyorlar. Bu sene de 
dikkat ediyorum. Her hangi bir mesele mevzuu-
bahsolurken ve bilhassa hayatı millete mütaallik 
mesail konuşulurken daima bütçenin tevazünü 
ileri sürülüyor ve millete biraz suhulet, biraz 
saadet vermek için buraya toplanan - rüfekayı 
muhtereme müsaadenizle arz edeceğim - bir par
ça tedhiş olunuyor. Mesleklerinde daima ince
likle, vukufla teklifimi kabul ettirmek saadetine 
mazhar olan Ferid Beyefendi yine bu inceliğe 
müracaat ettiler ve Heyeti Celilenizi böyle do
laştırdılar ve dediler ki «Efendiler, siz bunu 
tenzil ederseniz, düşününüz ki milletin kesesin
den birkaç yüz bin lira alır, Posta İdaresinin 
zararına karşı verirsiniz.»' Düşündüm, bu çık
maz yolun neresinden başlıyacağım, ne suretle 
müdafaa edeceğim? Fakat Ferid Beyefendi bel
ki bir maliyeci ve belki iktisat mütehassısı sıfa-
tiyle söyliyebilir. Bendeniz de memleketin ha
yatı irfanı, saadeti namına söz söylemek salâ
hiyetini kendimde buldum ve o suretle söz söy
lemeye cesaret ediyorum. Arkadaşlar, rica ede
rim bütçeyi tevzin edeceğiz, biz bütçemizde şu 
veya bu fasılları bu suretle idare edeceğiz diye 
artık millet okumasın*, millet tenevvür etmesin, 
millet daima cahaletle, gafletle pûyan olsun, mu 
diyeceğiz? Ben bunu kabul etmiyorum. Ferid 
Beyefendi söylerken tahammül edemedim, bir 
feryat yükselttim, inşallah millete, gerek gaze
teleri, gerek kitapları meccanen okutacak gün
leri yakın zamanda idrak edeceğiz, öyle ise ar
kadaşlar, çok rica ediyorum, geçenki celsemizi 
çok uzattıran ve birçok rüfekayı muhtereme ta-
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rafından pek güzel esbabı mucibesi tadadedile-
rek encümene berayı tadil gönderilen noktai 
nazar yerine şimdi başka yoldan yürüyerek ge
tirmek istedikleri bu şekli kabul etmedim. Bi
naenaleyh bendenizin bu hususta bîr teklifim 
vardır. Gazetelerin vezni ne olursa olsun, beher 
adedinden beş para ve resaili mevkutenin elli 
gram ve küsurundan on para alalım. Biraz da 
milletin hayatı irfanı namına burada verdiğimiz 
sözü tesbit edelim. İster Muvazenei Maliye En
cümeni buna taraftar olsun, isterse Posta İda
resi bundan zarar göreceğiz desin. Fakat millet 
de vekilleri tarafından irfan namına bir feda
kârlık yapıldığını bilsin. Çok rica ederim, bu 
noktai nazarda ısrar edelim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bendeniz biraz Ruşen Eşref Bey arkadaşımızın 
sözlerini teyidedeceğim. Fakat sözlerim miktar 
noktai nazarından değildir. Bununla beraber 
Muvazenei Maliye Encümeninin beyanatını da 
m^uhik görüyorum. Yalnız hakikaten tetkikat 
eksiktir. 

Bugün dört sayfa olmak üzere çıkan gazeteler
den meselâ Bursa'da çıkan bir gazete; Kilis'te 
çıkan Kilis gazetesi, Erzurum'da çıkan yine bir 
gazete bunlar belki yirmi gram değil, ancak on 
beş gram gelir. Fakat elimizde gezen gazetelerin 
miktarı lâakal otuz gramdır. Ankara'da çıkan 
gazeteler yirmi altı gramı gelebilirce de İstanbul'
da çıkan gazeteler lâakal otuz gramdır. Sargıla -
riyle beraber olursa otuz, otuz iki, otuz üç gram 
da gelebilir. Bilhassa bunlara biraz daha vüsat 
vermek lâzımgelirse, yani altı sayfa olarak çıka
rılması iktiza ederse behemehal elli gram olaca
ğını kabul etmek iktiza eder. Madem ki, Muva
zenei Maliye Encümeni bir gazetenin on paraya 
gitmesini esas itibariyle kabul etmiştir. Yahut 
tetkikatm - afi arma igtiraren söylüyorum - ek
sik olduğunu iddia ediyorum. Bunları çektire
cek, tarttıracak olursa görecekler ki, bugünkü ga
zetenin beheri lâakal otuz iki gramdan aşağı de
ğildir. Bununla, beraber esasen bu gram mese
lesi kâğıdın vüsatine ve sıkletine göre mutlaka 
taiıalüf edecektir. Muvazenei Maliye Küçümeni 
bir gazetenin bir kere on, paraya gitmesini kabul 
ettikten sonra elli gram, meselesini esas itibariyle 
kabul etmek zaruretinde kalacaktır. Ondan baş
ka Refik Beyin teklifleri de bittabi esas itibariy
le kabul edilmektedir. Beş paraya indirmek lü
zumu bu kanunla muvafık olur. Fakat bundan 
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posta idareleri belki zarar edebilirler. Binaena
leyh posta ücretlerinden hâsıl olacak bu eksiklik 
gazetelerin intişarından hâsıl olacak fevaitle mut
laka tekabül edecektir. O halde Refik Beyin 
söylediği miktarı esas ittihaz ediyorum. Ve Mu
vazene i Maliye Encümeni bendenizin tecrübem 
üzerine arz ettiğim şeyleri esas olarak kabul eder
lerse bu gram meselesini esas itibar etmek üzere 
ımeseleyi elli gram olarak kabul etmelidir. 

Paket üzerine vükubulaca'k teklif katiyen doğ
ru değildir. Çünkü paket olarak postanelere ve
rilirse paketleri saymak imkânı yoktur. O iti
barla gram meselesi esas 'Olmak lâzımdır. 

FERİD B. (Kütahya) — Reis Beyefendi mü
saade buyurulursa Posta Müdürü Bey gazetele
rin miktarı hakkında izahat versin... 

REİS — Efendim Ruşen Eşref Beyin, Ah-
med Beyin, Besim Atalay Beyin sözleri varsa da 
fakat Muvazene! Maliye Encümeni Reisi Posta ve 
Telgraf Müdürü Umumisinin bu hususta izahat 
vermesini talebetmişti r. 

(BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Reis Bey
efendi belki bizim sözlerimize de cevap verecek
ler. Biz söyliyeliim de sonra izalhait versinler. 

POSTA VE TELORAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRİ B. — Memleketimizde intişar 
eden gazetelerden yalnız Akşam gazetesi gayet 
ağırdır. Diğer gazetelerin hiçbiri yirmi beş gram 
gelmiyor. Malûmuâliniz bâzı gazetelerin hamuru 
incedir. Üç sayfa da olsa yine ağırlığı azdır. Eğer 
Beyefendi Hazretlerinin teklif ettikleri veçhile 
aded üzerine kabul edilecek olursa kâğıdın hamu
ru hafif olan gazetelerin vezin üzerine on para 
vermeleri iktiza eder. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — O vakit 
büyük olur. 

FAHRÎ B. (Devamla) / - Halbuki Adana, 
Maraş gazeteleri gibi gazeteleri on paraya 
göndermek imkânı vardır. İstanbul'da inti
şar eden bir iki gazete üzerine fiyat ten
zil etmek doğru bir ijey değildir. Şu hal
de gramın (25) olarak kabulü, alesseviye 
memlekette intişar eden her gazetenin on paraya 
şevkini temin edecektir.. Bâzı gazeteler ıslanmak 
doiayısiyle ve hamuru fazla olmak dolayısiyle 
belki (25) gramdan fazla gelebilirler. Fakat bu 
hal nâdirattandır. Bugün her hangi bir gazete 
tartılacak olursa (20 - 25) gram üzerinde oldu
ğu görülür. Bu hale nazaran kabul edilmiş olan 
(25) gram en büyük gazetenin on paraya sevkı-
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ni ve küçük kıtada intişar eden ve kâğıdı ince 
olan gazetelerin iki hattâ üçünün bir arada yi
ne on paraya şevkini temin etmektedir. Şu iti
barla idare (25) gramın on para olmasını Heye
ti Celilenizden rica ediyor. 

RUŞEN EŞREF B. (Afyon Karahisar) — 
Efendim geçen sefer bendenizin teklifim esasen 
kabul edilmiş ve Tunalı Hilmi Beyin buyurdu-

| ğu gibi encümene tetkik edilmek üzere gönde-
j rilmiştir. Şimdi encümenden gelmiş olan şekilde 

bendeniz hiç. değişmiş" bir şey bulmuyorum. Esas 
' olarak söylediğim şey bu idi. Evvelce yirmi gram 

iki paraya gidiyordu. Bunu bugün beş misline 
iblâğ ederek on paraya diye kabul edecektik. 
Bunun hangi fikre müstenidolduğunu biraz ev-

i vel izah ettim. Ferid Beyefendi buyurdular ki, 
bu, yalnız hissiyat üzerine mevzuubahsolabilir. 
Eğer hissiyat üzerine mevzuubahsolsaydı bu hal
kın refahını temin gibi mukaddes bir his oldu-

j ğu için bu hissi korumak icabederdi ve yine na-
j zarı itibara alınmak lâzımgelirdi. Halbuki bu

nun da haricinde bir şeydir. Zannediyorum ki, 
Ferid Beyefendinin buyurduğu daha ziyade büt
çe meselesidir. Ferid Bey ve Refik Beyefendinin 

, buyurdukları gibi bütçeyi takviye etmek meşe- r-, 
' leşini yine halkm zararına olarak düşünüyorlar. 

Çünkü halk zaten lâzımgelen vergileri ve her 
şeyi veriyor. Binaenaleyh okumaya ve saireye 
taallûk eden şeylerden de böyle fazla bir vergi 

: almak muvafıkı mâdelet değildir. Eğer beş pa-
| raya indirecek olursak bu gazetelerin intişarı 
j daha ziyade büyüyecektir. Ve bu noktai nazar-
; dan halka çok şey kazandıracağız. Bendeniz bu 
i fikrimde ısrar edeceğim ve yeni teklifleri kabul 
| etmiyeceğim ve geçen sefer de muvafık gördüğü-
! nüz gibi aynı teklifte ısrar etmenizi rica ediyo-
j rum. Teklifim gayet sarihtir. Sabri Beyefendi 

dediler ki, Ruşen Eşref Bey bir gazetenin on pa
raya gönderilmesini arzu ediyor. Halbuki tek
lifim gayet sarih idi. Diyordum ki; bir name 

i gönderilecek ceraidle lâakal üç ayda bir defa in
tişar eden her nevi resaili mevkutenin ilâveleri 
de dâhil olduğu halde beher (5V0) gram ve küsu
rundan (20) para yerine on para alınsın. Bina
enaleyh teklifim gayet vazıhtır. Zannederim 
Sabri Beyefendi burada biraz yamldılar. Onun 
için teklifimde musırrım. 

AHMED REMZİ B. (Gazianteb) — Efendim 
arkadaşlar gazete fiyatının tenzili için söylediler. 
Bendeniz de kitap hakkında söyliyeceğim. Gaze-
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te hakkında aynı fikre malikim. Kitapların 
fazla ücreti gazeteler gibi tenzil edilmelidir. 
Çünkü onlar da gazeteler gilbi milletin seviyesi 
üzerinde, milletin irfanı üzerinde aynı tesiri 
yapacaktır. Kitaplar belki gazetelerden daha 
müfittir. Halbuki maddede (Masaliha dair ev
rak paketleriyle eşyayı ticariye numunelerinin 
keza elli gram .ve küsurundan iki kuruş ücret 
aîımr) denildiğine nazaran kitaplardan da iki 
kuruş almaciak. Bu takdirde biz maarife taal
lûk eden kitapların fiyatları üzerinde hiç ten
zilât kabul etmiyoruz. Kitapları âdeta masa
liha ait eşya gibi telâkki ediyoruz. Maarif 
memleketimizin en yetim bir müessesesidir. Bi
naenaleyh bunu 'şüphesiz Heyeti Aliyeniz tak
dir buyuracak ve gazetede yapılan tenzilât gi
bi bunda da tenzilât yapacaktır. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arka
daşlar, bu toprağın başlıca dertlerinden birin
cisi halkı okutmak, ikincisi halikı okutmaik, 
üçüncüsü yine halkı okutmak, okutmak, okut-
mıaktır. Bu tıpkı tılısımlı altın anahtara ben
zer. Halkı okuttuğumuz gün onun kazancı, 
onun duygusu, onun çalışması, onun yaşaması, 
onun sağlığı, onun benliği düzelmiş demektir. 
Halkı okutmazsan bu altın anahtarla kapıyı 
açamazsın. Yapılacak düşünceler, kurulacak 
tedbirler hep havadır. Geçen zamanlar buna 
güzel bir örnek olabilir. 

Arkadaşlar! Bir ihtiyaç vardır ki, onun ih-
tiyacolduğu duyulmaz. Biri de vardır ki, du
yulur. Hfâh, dert duyulduktan sonra onun ilâ
cı, onun, iyiliği daha kolay olur. Bırakan baş
ka yerleri, istanbul'dan buraya kadar demir
yollarında gezen arkadaşlarım görürler ki, yol
larda halkın en ufağından en ihtiyarına kadar 
el açarlar. Ceride, ceride diye kapışırlar. (Çok 
doğru sesleri) Başımdan geçti, seiksen yaşın
da bir babalığım vardı. Allah yerini nur etsin. 
Odamda bir gazeteyi gördü. Aman bu yalancı 
şeyi ne yapacaksın, bunu her gün ne ile dol
duruyorlar. Doğru sözle bu dolar mı dedi. Ben 
bir daha burada (îzzi) den, (Merâh) tan baş
ka bir şey görmiyeyim dedi. Peik iyi dedim. 
Yine alır fakat saklardım. Gazeteyi pahalı, sak
lı, m aklı şuradan buradan tedarik ederdim. Niha
yet on sene evvel ölen bu zat son zamanlarında 
öyle bir hale geldi ki, oğlum ceride yok mu getir, 
okuyalım, derdi, para veriyor, arıyor buldurup 
okuyordu. Bu ihtiyaç. , bugün duyulmuştur. 
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Onun için gazeteler, kitaplar, postalarca para
sız, bedava nakledilmelidir. Bendeniz bu fikir
deyim, Ibu düşüncedeyim ve bunun için bir tak
rir verdim. Eğer bütçenin 'açığı <varsa, Posta 
İdaresinin açığı varsa ona ayrıca para verelim. 
Başka yerden kırpalım, oraya verelim. Arka
daşlar her yerden vergi alalım, fakat ilimden, 
ilmin vasıtalarından vergi almıyalım, ona et 
açmıyalmı. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Muhterem 
efendiler! Matbuatın memleket irfanı hakkın
da icra ettiği tesire ve memleketimizdeki irfan 
hayatının canlanması için ne kadar mesai sarf 
etmek lâzımgeldiğine dair söz söylemeyi zait 
addederim. Geçen sene Matbuiat Müdüriyeti 
Umumiyesi bütçesi burada müzakere ediliyor
du. Bu bütçede (Anadolu matbuatına muavenet) 
diye bir fasıl vardı. Bu faslın hararetli ve ciddî 
müzakeresinde tahakkuk etti ki, efendiler günde 
dört bin nüslha çrkaramıyan gazeteler kendi masa
rif atını koruyamıyor. Bunu Hükümet bize bir 
lisanı resmî ile söyledi. Binaenaleyh dört bin nüs
ha çıkaran gazetelerin adedi İstanbul matbuatı 
içerisinde ancak üçü bulur dediler. Diğer gazete
lere de Hükümetin muaveneti lâzımdır dediler ve 
bunun için nakden olmazsa kâğıt vermek sure
tiyle müzaheret etmeye mecburuz. Aksi takdirde 
memleketin irfanı sarsılır ve matbuat hayatı sö
ner dediler. Bu hakikat bendenizin dimağına iz 
etmiştir, ve o iz neticesi olarak burada mârazatta 
bulunuyorum. 

Efendiler; matbuat ki, kendi idaresini kendi 
hâsılatiyle te'min edemiyor. Bir de bütçe noksanı
nı. telâfi için kendiniz fazla ücret ilâve ederseniz, 
matbuata para vermek suretiyle kâğıt, vermek 
suretiyle muavenet edeceğinize, matbaalara bu
gün para vereceğinize beş para zammediyorsu-

. nuz. En doğru söz diyorlar ki, ne yapalım, mem
leketin dertleri çoktur. Bu yaraları tedavi edecek 
paramız yoktur. Bütçeyi tevzin edeceğiz, masari-
fatımızı keseceğiz. Bu suretle 'bütçeyi tevzin ede
ceğiz. Efendiler bu çok ağır bir sözdür. Fakat 
efendiler bunun mânası nedir bilir misiniz? M'asa-
rifatı tenkis edip bütçeyi tevzin edeceğiz demek, 
hiçbir iş yapmıyaeağız, maziyi ala halihi muha
faza edeceğiz demektir. Binaenaleyh bendeniz bu
nun için Hükümetten rica ediyorum. Masarifatla 
varidatın tekabül ettirilmesi gibi bir siyaseti ma
liye takibinden ziyade memleketin menabii vari
datını işletmek suretiyle bütçeyi tevzin etsin ve 
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tayı düşünmiyerek matbuat memlekette şöyle inti
şar etsin, biz bunu böyle tervicediyoruz demek 
en doğru bir şeydir. İşi uzatmayıp kesmek dana 
evlâdır, 
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matbuatı bu ağır yükten kurtarsın, Efendiler is- j 
ter misiniz ki, bir gazete dört satır olarak çıksın, 
DÖrt satırlık bu gazeteleri ele alalım, bir de ecne
bi gazetelerine bakalım, 39, 40 gram mânâsız şey
lerdir. Gazetelerimiz yetmiş gram, seksen gram 
gelmelidir. Binaenaleyh bu suretle olan gazetele
rimizi okuduğumuz zaman bunlardan istifade ede
riz. Binaenaleyh gram meselesi mevzuubaihis de
ğildir. Nüsha başına beş para kabul ediniz ve sa
kın bütçeyi düşünmeyiniz. Bütçeyi başka Varidat
la tevzin edelim. Memleketin irfanı zedclenemez. 
(Kitaplar sesleri) Mektep kitaplarından keza ten
zilât yapınız. 

SAİBRİ B. (iÖaruhan) — Efendiler gayet he
yecana ver müzakere cereyan ediyor. Bu tenzil 
teklifi hakkında itiraz etmiyeeeğim ve miktar 
hakkında da beyanı mütalâa etmiyeeeğim. Yalnız 
İhsan Beyefendiye cevap <vereceğim. Bu teklifler 
matbuatın nef'ine göre çok faideli bir şeydir. Fa
kat o işi görecek idarelerin de kendilerine mahsus 
bir mecburiyeti, bir mantıki, bir kanunu vardır. 
Şimdi Beyin teşrih ettiği veçhile bugün Posta 
İdaresi bu hizmeti fedakârlıkla görüyor ve cid
den hizmet ediyor. Hakikaten idarenin nakliyat 
sarfiyatını tetkik ederseniz görürsünüz ki, bir 
gazete vasati olarak .memleketin bir ucundan 
öbür ucuna kadar 30 - 40, 50 paraya mal oluyor. 
Demek Posta İdaresi, matbuat inkişaf etsin diyc-
rekten otuz paradan, elli paradan sülüsanmı feda 
ediyor. Binaenaleyh Posta Kanunu tanzim edilir
ken şüphesiz Hükümeti masrafa düşürmeyi hiçbir 
zaman istiyemeyiz. Bu Heyeti Muhteremenize ait 
ibir meseledir. Eğer idareler daima bütçenin mu
vazenesini düşünmiyerek başka hissiyata, başka 
esbaba tâbi olacak olursa zannederim ki, memle
ketin idaresi için iyi bir şey olmaz. Bu ayrılmalı
dır. Posta İdaresi medburi olan düşüncesiyle bu
nu düşünmüştür, eğer böyle düşünmiyecek olur
larsa o idarelerin âmirlerini tecziye etmelidir! 

RUŞEN EŞREF B. (Karaihisarı Sahib) — 
Pul masrafı çoksa bunda halkın ne kusuru var
dır? 

SABRI B. (Devamla) — İstirham ederim, 
tenkidatta idarenin şeklini tefrik etmelidir. 

Eifendiler sizi temin ederim ki, Posta ve Tel
graf İdaresinin' varidatı zannetmeyiniz ki, masari
fi hakikiyesini temin edecektir) Varidatı çok dun
dur. Masrafı çok fazladır. Mükerreren arz ediyo
rum. Eğer Heyeti Muhteremeniz matbuata ayrıca 
bir şey talebediyorsa bendenize kalırsa hiçbir nok-

REFİK B. (Konya) — Demek taraftar olu
yorsunuz. 

REİS —r Kifayeti müzakere hakkında takrir 
vardır. 

Riyaseti ıCelileye 
Müzakerenin kifayetini teklif eylerim. 

Kütahya 
Receb 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere takri
rini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 'Takrirler 
okunacaktır. 

Riyaseti Celileye' 
On ikinci maddenin aşağıdaki surette tadil 

olunmasını teklif eylerim. 
9 . 9 . 1339 

Aksaray Mdbusu 
Besim Atalay 

MADDE 12. — Her türlü cerideler ve muvak
kat risaleler posta idarelerince meceanen naklolu
nurlar.' 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddenin gazete ve kitaplara ait 

kısmının şekli âtide tadilini teklif ederim. 
«'Bilûmum gazete ve kitaplardan ücret alın

maz. Ancak evrak ve resaili mezkûrenin mürşit 
tarafından <vâkı olacak talep üzerine taahhüde 
raptı icabederse masalilha ait evrak paketlerinden 
alınacak ücretin nısfı taahhüt ücreti olarak istifa 
olunur.» 

Zonguldak Mebusu 
Halil 

Riyaseti Celileye 
Mektep kitaplarının da ceraid ve resaili mev

kute gibi asgari ücrete tâbi olmasını tekliif ede
rim. 

Karah işarı Şarki 
İsmail 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddenin, «'bir nama gönderilecek 

ceraidle lâakal üç ayda bir defa intişar eden her 
nevi nesaili mevkutenin ilâveleri de dâhil olduğu 
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halde beher elli gram ve küsurundan beş para j 
ij'âh... ücret alınır» seklinde tadilen kabulünü tek
lif ederiz. 

Giresun Melbusu Trabzon Mebusu 
Hakkı Târik Nebizade Hamdı 

Mardin Mebusu 
Yakub Kadri 

Riyaseti Celilere 
1. Kitapların beher elli gram ve küsurundan 

yirmi para. 
2. Gazetelerin beher otuz beş gramından on 

para alınmasını teklif' ederim. 
Afyon Karahisar Mebusu 

İzzet Ulvi 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddenin benveçhi âti tadilini tek

lif eylerim. I 
ıBozok Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Madde 12. — Bir nama gönderilecek ceraidle 
lâakal üç ayda bir intişar eden her nevi resaili 
mevkutenin ilâveleri de dâhil olduğu halde beher 
cerideden beş para ve resailli mevkutenin beher 
elli gram ve küsurundan on para ve sair evrakı 
matbua paketlerinin beher elli gram ve küsurun
dan bir kuruş ücret alınır ilâh... 

Riyaseti Celileye 
Evvelki takririm deki fikrimde tamamen mu-

sırrım, elli gramdaki yirmi paranın on paraya 
tenzilini tekrar teklif ediyorum. 

Karahisar Mebusu 
Ruşen Eşref 

REÎS — Efendim malûmuâliniz olduğu üze
re on ikinci madde Ruşen Eşref Beyin takriri 
üzerine encümene tevdi edilmiştir. Encümen bu 
takrir üzerine tadilâtını yapmıştır. Binaenaleyh I 
Ruşen Eşref Bey bu teklifinde ısrar ediyor. Ev
velemirde Ruşen Eşref Beyin teklifini reyi âli
lerine vaz'edeceğim. J 

(Takrir tekrar okundu) 

REÎS — Metni maddedeki (Beher elli gram
dan yirmi paranın yerine on para alınması) ki 
ilk fıkraya aittir, tekrar arz ediyorum. Ruşen 
Eşref Bey nazarı mütalâaya alınan takririnde 
ısrar ediyorlar. Binaenaleyh yirmi paranın on 
paraya tenzilini teklif ediyorlar. Kitablara aid-
olan fıkralar hakkındaki takrirler bu maddenin I 

. 1339 C : 1 
j tesbiti esnasında nazarı mütalâaya alınmamış ol

duğundan dolayı Heyeti Âliyenize arz edilme
miştir. Binaenaleyh ilk fıkra hakkındaki takrir 
üzerinde takrir sahibi ısrar ediyor. Ve takrirde 
de yirmi paranın on paraya tenzilini teklif edi
yor. Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir. Beher elli gram ve küsurun
dan yirmi para yerine on para olarak maddeyi 
tashih ediyoruz. 

Efendim Zonguldak Mebusu Halil Beyefen
dinin, Karahisar Mebusu îstaıail Beyin, Afyon-
karahisar Mebusu îzzet Ulvi Beylerin takrirleri 
vardır. İzzet Ulvi Beyin takririnin bir fıkrasın
da kitapların beher elli gram ve küsurundan yir
mi para alınması teklif ediliyor. Binaenaleyh 
bu takrir asgari bir tadildir. Âzami ,bir kısmını 

I kabul buyurdunuz, binaenaleyh bu fıkrayı reye 
vaz^etmiyeceğim. İkinci fıkrasında gazetelerin 
beher otuz beş gramından beş para alınmasını 
teklif ediyor. Binaenaleyh bu babda diğer bir 
takrir kabul edilmiştir. 

I Karahisarı Şarki Melbusu İsmail Bey mekteb 
I kitaplarının da cerait ve resaili mevkute gibi 

asgari ücrete tâbi olmasını teklif ediyor. 
(Takrir tekrar Okundu.) 
REÎS — Efendim usul hakkında Rivasetin 

j arzı malûmat etmesi lâzım.: On ikinci madde 
hakkındaki müzakere kâfi görüldükten sonra ve
rilen tadilnameler okunmuş ve bunlardan yalnız 
Ruşen Eşref Beyin bu fıkraya aidolan takriri 
kabul edilmiştir. Müzakere kapanmıştır Bundan 
sonra verilen takrirleri reyi âlilerine vaz'ede-
raöm. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Kanun ka
bul edilmiş deyildir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey! Usule dair bendeniz söz aldım. Şöyle böy
le mufassalca tafsilât verdim. Şu tafsilâtın so-

I nunda alelıtlak gazetelerden, kitaplardan ve re
saili mevkuteden alessevfiye on para alınmalıdır, 
dedim.. Bunun üzerine takrir verdim, Makamı 
Riyaset buyuruyor ki, böyle bir takrir verilme
miştir. Bendeniz takrir verdim ve burada da 
şifahen arkadaşlarımın kafalarını iyice ağrıttım. 

REÎS — Efendim 12 nci madde hakkındaki 
takrirler tamamen okunmuştur. Yalnız nazarı 
mütalâaya alınan Ruşen Eşref Beyin takriridir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Ruşen Eşref Be
yin kabul edilen fıikrası başkadır. Diğer tekl'f 

I baş'kadır. Ayın meseleye ait değildir. 
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Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Madde yeni

den mevzuubahsolmaktadır. Yani geçen içti-
mada madde (kabul edilmiş değildir. 

REİS — Efendim «müsaade buyurunuz, bir 
meselenin müzakeresinin 'kifayetine karar veril
dikten ve takrirler okunduktan sonra nazarı 
mütalâaya alınan takrirlerle mesele encümene 
havale edilir ve encümende ya tadil edilir ya
hut encümen ısrar ederek gelir. Binaenaleyh 
encümen bu maddeyi tadil etmiştir. Sahibi tak
rir ise fikrinde ısrar ediyor. Nazarı mütalâaya 
alman takrir maddenin ilk fıkrasının tadili 
hakkındadır. -Bu maddenin yeniden münakaşası 
için kimseye söz vermek imkânı mevcut değil
dir. Binaenaleyh bu takrirleri reyiâlinize arz 
edemem. Nizamname müsait değildir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Reis Bey 
söz istiyorum. 

REÎS — Müzakereyi yeniden mi açacağız? 
Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Efen

dim bir şeyi anlamak istiyorum. Bu tadilname 
kabul edilmiştir. Fakat on ikinci maddenin 
diğer aksamı reye konmuş ve kabul edilmiş mi
dir1? (Hayır sesleri) 

REÎS — Müzakere kâfi görüldükten sonra 
diğer fıkralara ait tadilnameler de okuarmuş-
tur. Ve nazarı mütalâaya alınmamıştır. Alın
madıktan ve müzakere kapandıktan sonra mü
temadiyen takrirler gelirse yeniden müzakere 
açmak lâzımgelir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Müzakere 
açalım dem'iyorum. Fakat diğer fıkralar üze
rine takrir verebiliriz. 

REtS — Efendim! Konya Mebusu Refik 
Beyin takririni okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Yevmî intişar eden gazetelerin vezmi her ne 

olursa olsun beher adedinden beş para ve her 
nevi resaili mevkutenin ilâveleri de dâhil ol
duğu halde .beher elli gram ve küsurundan on 
para alınır suretiyle maddenin, tadilini teklif 
ederim. 

Konya 
Refik 

REİS — Bu takrir bu fıkraya aittir- He
yeti Âliyeniz âzami tadili kabul buyurdunuz. 
Besim Atalay Beyin takriri de ilk fıkraya 
aidolduğu için reyi âlinize arz ediyorum. Ka-
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bul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
mişti r. 

(Hakkı Tarık Beyle rüfekasınm takriri 
tekrar okundu) 

REÎS — Ruşen Eşref Beyin takririnde on 
para kabul buyurdunuz bunda beş para di
yor. Âzami tadildir. Reyi âlilerine vaz 'ediyo
rum. Kabul ederseniz. (Hayır sesleri) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Demin 
kabul edildi ya beyim! (Gftirütüler) 

REÎS — Efendim müsaade buyurun. O on 
para şeklinde idi. Bu beş paradır. Bu beş pa
rayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B- (Bozok) — Efen
dim bendenizin takririm bundan sonraki cüm
leye aitti. 

ÎZZED ULVÎ B. (Karahisarı Sabib) — Ki
taplar hakkında bendenizin takririm vardır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Evvelice kitaplar hak
kında takrir yoktu. 

REÎS — Efendim, evvelce usul hakkında 
Riyaset izahatı lâzimeyi vermiştir. Müzake
re kapanmıştır. On ikinci maddeyi Ruşen Eş
ref Beyin tadâlıi veçhile reyi âlilerine vaz'edi
yorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Efen
dim anlaşılmadı. 

(Kitaplara aidolan fıkra hakkındaki tak
riri reye koymadınız sesleri) 

REÎS — Efendim, kitaplar hakkındaki 
teklifler evvelce kabul edilmemiştir. Rica ede
rim, Nizamnaımei Dahilîmiz mucibince bu 'hu
susta tekrar reye vaz'ı ile münakaşayı açmak 
imkânı mevcut değildir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Efen
dim, usule dair söz istiyorum. 

REİS — Israr buyurmayınız! 
TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Usule 

dair söz istiyorum. 
REÎS — Efendim söz yok, mesele kapandı. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Pekâlâ. 

Bendeniz kitaplar hakkında bir takrir vermiş
tim. Ne için okunmamıştır Altı milyon köy
lünün hakkı ne için kayboluyor. Bu, şekle 
feda edilemez. (Alkışlar) 

REÎS — Efendim, on ikinci maddeyi ta
dil ş'ekliyle okuyoruz. 

Madde 12. — Bir nama gönderilecek cera-
idle lâakal üç ayda bir defa intişar eden, her 
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nevi resaili mevkutenin ilâveleri de dâhil oldu
ğu halde beher yirmi beş gram ve küsurundan 
on para ve sair evrakı matbua paketlerinin be
her elli gram ve küsurundan iki kuruş ve ima-
saliha dair evrak paketleriyle eşyayı ticariye 
numunelerinin keza beher elli gram ve küsu
rundan iki kuruş ücret alınır. Ancak masallıa 
dair evrak paketleri ile eşyayı ticariye numu
neleri ücüratı hiçbir zaman beş kuruştan dûn 
olamaz. Âmâların istimaline mahsus matbua 
paketlerinin beher parçası ve beher beş yüz 
gram ve küsuru için istiisnaen 'bir kuruş alı
nır. (Ret sesleri) 

REİS — Efendim, rica ederim, (madde
nin diğer aksamının müzakeresi kâfi görüldü
ğünden ve diğer .takrirler reddedildikten sonra 
maddeyi reyi âlinize koymaktan başka ne ya
pa] iMrim? Usul vardır? Binaenaleyh madde
yi reye koyuyorum. Ruşen Eşraf Beyin tadili 
veçhile on ikinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaidıırsın. (Bu şekilde maddeyi kabul et
meyiz ! Kitapları koyacağız sesleri) 
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Kabul buyuranlar lütfen uyağa kalksın. Otıı-

ranuz rica ederim. Aksini reye va^'edeceğitıı. 
Efendim, on ikinci maddeyi Muvaze'nel Maliye 
Encümenin ka'bul ettiği şekil veçhile kabul bu
yuranlar... (Anlaşılmadı sesleri), (Ret ret, ses
leri) 

Yirmi beş gram ve küsurundan on para... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — O fıkra 
uıakbulümüzdür. Kitap ve saire için deniîımeli. 

REİS — Efendim, Riyaset takdiri arada te-
reddüdetmiştİr. Binaenaleyh maddeyi tâyini 
esami ile reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
edenler beyaz, etmiyenler kırımızı varaka isti
mal ledeecktir. Binaenaleyh reylerinizi istimal 
buyurunuz. (Âra istimal edildi.) 

Elen'dim reyini istimal buyu maryan varsa 
lütfen reyini istimal buyursun; istihsali âra 
'hitam bulmuştur. 

Efendim! Tasnif neticesine kadar berayı te
neffüs on dakika celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat; ı4,20 

İKİNCİ GELSE 
Bed'i müzakerat; Saat: 4,30 

REİS — İkinci ReisveMli İsmet Beyefendi 
KÂTİPLER : Falih Rıfkı B (Bolu), Mahmud B. (Siird) 

*>•« 

REÎS — Efendim! Nisabı ekseriyet mevcut
tur. Celseyi açıyorum. 

Teklifler 
1. — Aydın Mebusu Dr. Mazhar ve Denizli 

Mebusu Mazhar Milf'id Beylerle rüfekasının, 
İmar ve İskân Vekâleti teşkili hakkında teklifi 
kanunileri (2/163) 

REİS — Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 
Posta lâyihasının on ikinci maddesini reyi 

âlilerine vaz'etmiştik. Tâyini esami suretiyle ııe-
ticei âra şudur. 134 zat reye iştirak etmiştir. 75 
kabul, 58 ret, 1 müstenkif var, muamele tamam 
değildir. Celsei âtiyede tekrar tâyini esamiyle 
reye vaz'edilmek üzere takriri ruznameye alıyo
ruz. 

2. — İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Be
yin, İstanbul Darüleytamının teftişi ve neticei 
tahkikatın Meclise [arzı için mebusandan üç zat
tan mürekkep bir heyetin izamına dair takriri. 

REİS — Bugünkü evrakı varide mej^anında 
bulunan İstanbul Darüleytamının teftişi ve neti
cei tahkikatın Meclise arzı için mebusandan üç 
zattan mürekkep bir heyetin izanıma dair İs
tanbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey ve rüfe
kasının takririni ruznameye almıştık. Bugün 
müstacelen müzakeresini teklif eden iki takrir 
vardır. Birisi Giresun Mebusu Hacim M^nhid-
din Beyle rüfekasının, diğeri Hamdullah Sup
hi Beyle Denizli Mebusu Mazhar Müfid Bey
lerindir, Takrirleri okuyacağım. 
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I zira. kanunlarımıza, nizamnamelerimize gimı<e-

miştir. Falkait ibunun fevaidi dünyaca müsellem 
olduğumdan aynıyla nizamnamemize geçmiş 
gibi telâkki edebiliriz. Bunlardan birincisi 
'sual, ikincisi istizahtır. Üçünc'üisii anket parla
ra amter denilen şeydir ki Ibuna tahkikatı şure
viye diyoruz. 

RASİH E l (Antalya) — Meclisin şekline 
göre o yoktur. 

I CELÂL NURİ B. (Geüholu) — Mefousaıı-
dan Ibirisi veya 'bir 'kaçı sual iradeder. Bu 

i ^vrl^n Vekil ta rafından verilen cevahı şâfi ise 
I ["dbi'ha, değilse sualini istizaha. kallbeder. İsti-
j zaih. neticesinde de 'büyük 'bir ımünasöbetlsizlilk 

olduğu anlaşılırsa o vallcit Hükümete adeımiiti-
I matla tahkikatı şureviyeye girişilir. Falkait is-

titraden arz ediyorum ki tahkikatı şureviye-
nin haJşka bir şekli de vardır. Riyasetin hakkı 
'da vardır. Meselâ Amerika'da Müskirat Kanu
nunun İdilinde ve aleyhinde hirçok münakaşa 
olmuş, Meclis, Hükümeti m'esul tutmamak üze
re tahkikat yapmıştır. SBu, o mânada değildir. 
Mesuliyeti mucip ve ımutaz'am'mm 'olan tahki
kattır. Binaenaleyh istizah takriri verilmeden 
nasıl tahkikattı şureviye yaparız? '(Nedir ol 
Sadalan) Meclis tahkikatı mânasına gelir. Hü
kümet makamında (bulunan Rıza Nuri Beyefen
di (bu meseleyi tavzih ettikleri zaman kendileri 
de tahkikata lüzum olduğundan (bahsettiler. Üç 
ay mı, dört ay mı, bir mühlet istediler. (Biz Rı
za Nur Beyi Vekil olmak üzere intihafbettik. 
Hükümet bu tahkikatı yapacağım dedikten son
ra tahkikatı ışüreviyeye (Meclis tahkikatı sa-
daları) Meclis tahkikatına girmek bir parça 
müşkil olur. Usule mugayir olur. Bir (kısım 
değil, birçok 'ahvale mugayir olur. Çünkü biz 
bu Hükümete ya itimadediyoruz veyahut etmi
yoruz. Etmiyorsak ne için tahkikata girişiyo
ruz? 

RASİH Ef. (Antalya) — Esasa girdiniz. 
Esasen meclisimiz Parlâmento değildir. 
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'Dr, MAZHAR B. (Aydın) Bu hususta be

nim de bir takririm vardı, dün zapta geçmişti. 
REİS — O esasa aittir. Bu müstaceliyete 

•aittir. 
Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Hayır! 
REİS — Müstaceliyet takririni okuyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Darüleytamlarm tahkiki hakkında mebuslar

dan mürekkep bir heyet teşkiline dair verilen 
takririn müstaceliyetle bugün müzakeresini tek
lif ediyoruz. 

İstanbul 'Denizli 
Hamdullah Suphi Maızhar M'üi'id 

Riyaseti Celileye 
Darüleytaralarm teftişi hakkındaki takri

rin imüstaoelen ve (bugün her şeye tercihan mü
zakeresini teklif ederiz. 

9 . 9 . J339 
Giresun Karesi 

Hacim Muhiddin Mehmed 
Karesi 

Osiman1 Niyazi 

REİS — Efendim! Ruznameye alınan Ham
dullah Sııbhi Bey ve rüfekasınm takririnin bu
gün müstaceliyetle im üzaker esini ka/bül 'eden
ler lütfen el 'kaldırsın. Ka'bul edilimiştir. Müza
keresinle (başlıyoruz. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim 
usule dâir (bir tahkikatı 'şureviye yapılmak' 
için hir takrir veriliyor. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanhul) — 
Efendim takririmi/ izah edeyim. 

REİS .-—- Müsaade (buyurunuz efendim, mü
zakereyi sureti umumiyede açıyoruz. Söz isti-
yen arkadaşların «löklerini kaydedeceğim. Usul 
hakkında -evvelâ Celâl Nuri 'Bey söz istediler. 
Celâl Nuri Beye söz verdim. 

RECEP B. (Kütahya) — Takrirleri müza
kereye haşla m azdan evvel (bir daha okuyunuz. 

OELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Etf endim rü-
fekadan 'bâzısı darüleytamlar için tahkikatı 
şureviye teklif ediyorlar. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahih) — 
Tahkikatı şureviye ne demektir? 

CELÂL NURİ B. (Geillbolu) — Arz edece
ğim, müsaade (buyurunuz. Malûfmuâ-linizdir ki 
mebusların Hükümet ve Heyeti Vekileye karşı 
üç silâhı murakabesi 'vardır. Bunların 'bâzısı bi-

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Mevzuubah-
sola,n esastan bahsetmiyoruz. Demek ki, bil
cümle parlâmento usullerini, Meclis usullerini 
terk edeîim. O halde arada bizim lüzumlu gör
düğümüz bir nokta varsa, Vekili istizahtır. Hat
tâ Meclisimizin kuvveti daha ziyade olduğun
dan Rıza Nur Beyi ıskat eder. Fakat böyle ol
madığı takdirde biz hükümete ya itimadediyo-
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rıız, yahut etmiyoruz. Etmiyorsak Ibu suretle 
hareket edilmez. Bu âdeta ufak bir şeyin ten
kili için meselâ iki nefer lâzım iken sekiz ba
tarya top ve on tabur sevk etmeye benzer. Bu
nu tebzir etmek, israf etmek doğru bir şey de
ğildir. Yapacağımız bir mahallî tahkikat için 
bu suretle hareket edersek fena çığır açmış olu
ruz. Yarın, öbürgün daha âdi mesail hakkın
da da şurevi tahkikat yapmajya başlıyacağız. 
Bütün bütün çığrından çıkmış olacağız. Rıza 
Nur Beyin leh ve aleyhinde olarak söylemiyo-
rum. Rıza Nur Bey şayanı itimattır ve kendi
leri biraderimdir. Fakat şu meselede Rıza Nur 
Bey ya şayanı itimattır. Binaenaleyh şayanı 
itimat ise yaptıracağı tahkikat neticesine inti
zar etmek lâzımdır. Değilse, ne için şu tahkika
ta tevessül ediyoruz? Doğrudan doğruya ken
disini ıskat edelim. Bunun başka bir suret-e 
tefsiri kabil değildir. Eğer Meclisi Âli de bu
na (karar verecek olursa bütün usulleri pâmâl 
etmiş oluruz. 

MUSTAFA NECATI B. (İzmir) — Efendi
ler, Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Bey Kanunu 
Esasi Encümeni Mazibata Muharriri olmasaydı 
bendeniz şu kürsüye çıkıp on dakikanızı israf 
etmiş olmıyacaktım. Arzu ederdim ki, Kanu
nu Esasi Encümeni Mazbata Muharriri olan »za
tı şerif, Meclisimizin ne gibi bir teşkilâta malik 
olduğunu müdrik bulunsunlar. Efendiler, biz 
icra ve teşri salâhiyetini haiz bir meclisiz. Hiç
bir vakit Dünyada mevcut bulunan Parlâmen
tolara benzemeyiz. Onlar, yalnız teşriî salâhi
yeti haizdirler. Biz, icraî ve telşriî salâhiyeti 
elinde tutan ve milletin doğrudan doğruya mü
messili olan bir meclisiz. Binaenaleyh Meclisin. 
istediği şekilde, istediği tarzda vekillerini tet
kik etmeye hakkı vardır. Eğer üç sene evvel
kine atfı nazar ederseniz o vakit Meclisin safa
hatı icraatı arasında böyle tahkikatın yapıldı
ğını görürsünüz ve şunu katiyen dermeyan ede
rim ki, gerek şimdiye kadar geçirmiş olduğu
muz safahata ve gerek vaziyeti kanuniyemize 
nazaran Meclis doğrudan doğruya ve istediği 
şekilde vekillerini ve her hangi bir zatı tahkik 
etmek, muhakeme etmek salâhiyetini haizdir. 
Bu hakkımızı kimseye devr edemeyiz, ferağ ede
meyiz. Çünkü doğrudan doğruya milletten al
dığımız salâhjjyet, hâkimiyetin bilâkayduşart 
Meclisi Âliye aidiyetidir. Kanunu Esasi Encü
meni Mazbata Muharriri bunu söylerken her 
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halde düşünmelidir ki, Meclisi Âlinin salâhi
yeti her şeyden mukaddestir. Bunu kimse ihlâl 
edemez ve Kanunu Esasi Encümeni Mazbata 
Muharriri, sıfatiyle Celâl Nuri Beyin, söyliye-
ceği sözleri bundan sonra daha düşünerek söy
lemesini teklif ediyorum. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, bu devrei 
intihabiyede huzurları ile müşerref olduğum 
rüfekayı muhteremeye, geçen devrenin çok 
elîm bir derdinden bahsedeceğim. Biz bu şekil
de kaldıkça, bu şekilde yürüdükçe arkadaşlar iti
mat buyurunuz ve tâbir biraz sert olsa dahi af 
buyurunuz, devekuşu hikâyesinden harice, çıka-
mıyacağız. 

Efendiler bir mesele gelir. Meclis icraî ve 
teşriî salâhiyeti nefsinde cemetmiştir. Binaen
aleyh Meclis her şeye ve mukadderatı millete 
vâzıulyeddir. Her hangi bir meseleyi tetkik eder. 
Arar, sorar ieabederse bizzat tetkikatta bulun
mak için bir hususi heyet intihabeder ve onun
la bu vazifeyi icra eder. 

Efıendiler diğer şekle gelince: Mademki sizin içi
nizden namınıza iş görmek üzere bir Heyeti Veki
le ayırdınız, o halde icraî işleride mesaili ınüte-
ferriaya varıncaya kadar elimizi uzatmak hakkı-

; mız değildir. Bu, Devekuşu hikâyesinden başka 
nedir? Eğer biz, vazifei icraiye ve teşriîyeyi nef-

ı sinde cemeden bir heyeti icraiye ve teşriîye ve 
• siyasiye isek - bu meselede çok hürmet ettiğim 

Rıza Nur Beyefendinin şahısları mevzuubahis 
değildir. - Meclise arz edilen fecî bir idarenin 
bilâifatei zaman tahkik ve tetkiki zaruridir.'' 
Meclisi Âli bu fecayia vâkıf olduktan sonra, hat
tâ bir dakika bile durmaya nasıl tahammül ede
bilir?. Meclisi Âli icraî ve teşriî sıfatı nefsinde 

i 
'• cemcttikçe bu işte hukuki bir vaziyeti bulun

dukça hukuku siyasiye ve esasiye ile çok meşgul 
l olan Celâl Nuri Beyefendi arkadaşımızın düşün

düğü gibi bir şekil verilmedikçe, başka bir şek-
j le inkılAbetmedikçe, daima icraî ve teşriî bir şe-
l kilde kaldıkça her hangi bir işi tetkik ve tahkik 
I Meclisi Âlinin salâhiyeti cümlesindendir. Ve 

burada anket parlmanter - Meclis tahkikatı imiş, 
tctkikatı imiş - asla mevzuubahsolamaz. Hulâ
sa ediyorum: Necati Bey biraderimiz de bu yol
da, ifadede bulundular. Bu meselede ne Rıza Nur 
Beyin şahısları mevzuubahistir, ne de başkası
nın. Hattâ dün Rıza Nur Beyefendi bu mesele
nin esası müzakere olunurken müzakereye işti
rak edip burada; süiistimalât vardır, bunu tet-
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kik ediyorum demişlerdi. Biz de diyoruz ki ; bu
nu kim yapmışsa, bu sefalete kim sebebiyet ver-
mişse bunları ibreten lilemsal tecziye edeceğiz. O 
biçarelerin akan göz yaşlarını dindireceğiz. Eğer 
icraî salâhiyetimiz varsa bu hakkımızdır. Yok 
salâhiyetimiz yalnız teşriî ise o vakit vekiller 
kendi şubelerine aidolan mesaili yürütürler ve 
Mecliste böyle bir mesele mevzuubahsolduğu za
man «Efendiler! Ya bana itinıadediniz veyahut 
bu salâhiyeti benden alınız» derler. Bugün öyle 
bir mesele mevzuubahis değildir ve olamaz. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim! 
Bendeniz Kanuni Esasi Mazbata Muharriri sıfa-
tiyle şu kürsü muallâya çıkmadım. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Reis Beyefen
di bunlar hep usul hakkında mı"? 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Şahsıma bir 
taarruz vukubuldu ona cevap vereceğim. (Taar-

* ruz yok, itiraz sadaları) Buraya Kanuni Esasi 
Encümeni Mazbata Muharriri sıfatiyle çıkma
dım. Şahsı âcizanem namına söylüyorum. Mec
lisimiz hiçbir şeye benzemez demek Meclisimiz, 
her hususta keyfemayeşa ve keyfem.ayah.tur hare
ket eder demek değildir. Tabiîdir ki, Meclisimiz, 
Kavaidi Hukukiyeyi, Kavaidi Unıumiyeyi, der
piş eder. Bunun haricine çıkamaz. Vakaa İngiliz 
Parlâmentosu için bir darbı mesel vardır. İngi
liz Parlâmentosu kadını erkek yapmak, erkeği 
kadın yapmaktan başka her şey yaparmış. Şim
di bizim Meclisimiz bunun da fevkindedir. (Han
deler) Onunki yalnız teşriî mahiyeti haizdir. Biz 
her şeyi rüyet edebiliriz. Biz pek büyük bir kuv
veti haiziz. Bununla beraber biz acaba usulleri 
bozabilir miyiz? Bir dâvayı iptida Temiz Mah
kemesi rüyededecektir, ondan sonra istinaf mah
kemesi ve sonra da bidayet mahkemesi rüyed
edecektir diye bir karar ittihaz edebilir miyiz? 
Tabiîdir k i ; bu, Meclisi Âlinin ciddiyeti, kiyase
ti aklı ve mantıki ile kabili tevfik ve telif olma
dığından asla mevzuubahis değldir. Bu da bu
nun gibidir. Evvel beevvel Hükümet tahkikat 
yapar. Ondan sonra teşriî tahkikat yapılır. Kar
şınızda daha geçen gün itimadınıza nail olmuş 
bir Hükümet, bir Heyeti Vekile, varken onun 
tahkikatı ile iktifa edilmeyip daha yüksek bir 
kademeye geçmek olamaz. (Gürültüler) 

REİS — Celâl Nuri Bey, usul hakkında söy
leyiniz ! 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Usul hak
kında söylüyorum. Bizim Meclisimiz, hiçbir Mec-
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lise benzemez demek, diğer mecalisi teşriiyenin 
bir vechi' mütekâmili olan Meclisimizin yapaca
ğı işlerin daha sağlam, daha mantıki daha ilmî 
olması lâzımgelir. Çünkü dünyanın hiçbir tara
fında Hükümet tahkikatını yapmadan parlâ
mento tahkikatı teşriîyeye girişmez. (Gürültü
ler) Binaenaleyh biz Meclisimizi daima yüksek 
görmek istiyoruz, ve murakabesini de daha şü
mullü görmek istiyoruz. Binaenaleyh iptida Hü
kümet tahkikatı yapılır, ondan sonra teşriî tah
kikat yapılır. Nitekim dâva evvelâ bidayeten, 
sonra istinafen daha sonra temyizen görülür. 
Binaenaleyh bunun makûsunu iddia etmek âde
ta Meclisi küçük görmektir ve Meclisin asıl va
zifesi, asıl büyüklüğü bu usulü takibetmesidir. 
Meclisin ulviyeti usul ve kavaidi külliye, man
tık ve ilmi hukuk dairesinde hareket etmesinde
dir. Yoksa «ulûm ve fununu, kavaidi külliyeyi, 
mantığı, riyaziyatı bırakıp da her istediğini ya
par» demek, Meclis için şayanı şeref bir temenni 
değildir. Meclisimiz büyüktür, diğer mecalisi 
teşriîyeden büyüktür, çok büyüktür ve bu sa
yede her türlü kavaidi hukukiyeye riayet eder 
demektir. 

REİS — Usul hakkındaki müzakerenin kifa
yeti teklif ediliyor. Zaten Hamdullah Subhi Be
yin takriri teftiş ve tahkikatın müzakeresini is
tilzam ediyor. Heyeti Aliye ya tahkikata lüzum 
görecek veyahut görmiyecek, vekili aidinin tah
kikat hakkındaki izahatını kâfi görecektir. Bu
nun için usul hakkındaki müzakerenin kifayeti
ni reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görül
müştür. Efendim Hamdullah Subhi Beyin tak
ririni okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul darüleytamlarmm teftiş ve neticei 

tahkikatın Meclise arzı için mebuslardan üç zat
tan mürekkep bir heyetin izamını teklif ederiz. 

İstanbul Mebusu Karahisarı Şarki 
Hamdullah Subhi Mehmed Emin 

Sivas Urfa 
Halis Turgud Yahya Kemal 

Antalya Bitlis 
Ahmed Saki # Resul 

Çorum Ergani 
Mustafa Lûtfi Hazım 

Şarki Karahisar Mardin 
Ali Sürurj Necib 
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Karahisar îzmit 

Ruşen Eşref ibrahim. Süreyya 
Kütahya 
Haydar 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Reis 
Bey! Takrir üzerine bir şey arz edeceğim. 

REİS — Rıza Nur Beyefendi, müsaade bu
yurunuz, leh -/e aleyhte bulunanları kaydediyo
rum. 

•HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — 
Takririmi izah etmek hakkımı muhafaza edi
yorum. 

REİS —• Efendim daha başka söz istiyen ar
kadaşımız var mı ? 

Dr. RİZA NUR. B. (Sinob) — Şimdi arz 
edeyim, miisaado buyurursanız. 

FERİDUN l-'İKRİ B. (Dersim) — Bir kere 
Hamdullah Subhi Beyi ve Vekil Beyi dinle
dikten sonra belki söz isteriz. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — 
Reis Beyefendi bir şey arz etmek istiyorum. 
Takrir ile takibettiğimiz maksadı Vekil Bey
efendi anladıktan sonra cevaplarını daha sara
hatle verebilirler. Hangi maksadı talcibediyo-
ruz? Onları anlasınlar, daha iyi cevap verirler. 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Meclisin Hü
kümeti daima teftiş etmek hakkı vardır. 
Âmenna, doğru. Hâkim Meclistir. Hamdullah 
Subhi Beyefendi izahatı verdikten sonra lü
zum görürsem tekrar izahat veririm. Efen
dim bu meselede Sıhhiye Vekâletinin ve Hü
kümetin noktai nazarını arz etmem lâzım. 
Bundan evvel arkadaşımız Necati Beye bir ce
vap vereceğim. Kendileri buyurdular ki Mec
lisin Hükümeti daima teftiş etmeye hakkı var
dır. Amenna, doğrudur; hâkim Meclistir. 
Hükümet yine o Meclisin âzasmdandır. Hü
kümeti teşkil eden arkadaşlarımız yine Mec
lisi Âli tarafından intihabedilerek Meclis, na
mına vazaifi rüyet etmek üzere tevkil edilmiş 
insanlardır. Arkadaşımız buyurdular ki Hükü
meti teftiş ederiz ve daima edeceğiz. Bu doğ
rudur. Şunu öğrenmek isterim. Benim neyimi 
teftiş edecektir? Bir suiidarem mi vardır? Bu
nu öğrenmek isterim. Çok rica ederim arka
daşlarımın benden ufak bir şüphesi varsa Ve
kâletten derhal çekilirim. İstifa ederim. Had-
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i dizatıııda mesele şöyledir ki Meclisi Âlinin 

tavzif ettiği vazaifle meşgul bulunuyorum. 
İki seneye karib bir müddetten beri Sıhhiye 

j Vekâletinde bulunuyorum. Bu müddet zarfın -
I da biri Rusya'da, diğeri Avrupa'da olmak üze

re iki memuriyette bulundum. Birisinde beş 
ay, diğer birisinde dokuz ay kaldım. Yani di
yebilirim ki Sıhhiye Vekâletinde hemen te
şehhüt miktarı kaldım ve sonra mesele öyle bir 
meseledir ki, tahkik edilmek ister. Bulunmadığını 
zamana ait bir meseledir. O halde benim hakkım
da ne tahkikatı yapılacaktır? Ve anket parlman-
terde - bunun türlü tâbirleri vardır. Tâbir nasıl 
olursa olsun, mesele anlaşılsın diye söylüyorum -
Vekilin şahsı mevzuuibah istir. Bu, meclislerin ve
killer hakkında en büyük cezasıdır. Böyle bir şey 
birden bire nasıl tatbik olunabilir? Bunun birçok 
usulleri vardır ki, kademe kademe gider. Bu usul
ler yapılmadan hemen birden bu teklif ediliyor. 
-Şimdi böyle bir tahkik meselesi benim idareme1 

taallûk etmiyor. Hattâ Heyeti Öelilenize arz et
tim. Bn mesele ile, burada bulunduğum az zaman
larda meşgul olmuşumdur. Müfettişler gönder
dim, heyeti taıhkikiyeler teşkil ederek tahkikat 
yaptırdım. Bu tahkikat henüz hitam bulmamıştır. 
Tahkikatı idame ettirelim, yeniden bir heyeti tah-
kikiye teşkil edelim diyorum. Üç dört gündür bu 
mesele ile meşgulüm. O halde tahkikat için vakit 
bırakmak lâzımdır. Mademki beni bu vazifeye 
tevkil buyurmuşsunuz; tahkikat yapılmaktadır 
ve hali tabiisinde cereyan ediyor. Tahkikatı ik
mal için vakit vermek lâzımdır. Şimdi belki bir 
prensip meselesi tevlidedilebiiir. «Meclisi Âli teş
riî ve icrai salâhiyetleri haizdir ve hu işe müda
hale edebilir» denilir, doğrudur, müdahale eder. 
Eakat ,bu meseleye bu tarzda müdahale etmek, 
yine Meclisin vaz'ettiği usule ve kanuna muvafık 
değildir. Çünkü Teşkilâtı Elmasiyemiz ne diyor? 
Meclis icrai ve teşrii salâhiyeti haizdir, fakat icrai 
vazaifi gördürmek için kendi arasından vekiller 

I intilhabeder ve bu vazaifi onlara gördürür diyor. 
I O madde okunursa hemen aynıyla böyledir. O 
I halde demek ki; bu vazaifi bize bırakmak lâzım

dır. 
I Şimdi efendiler bunun şekli ve usulü budur. 

I Bu tahkikat devam eder. Bunun için lâzımgelen 
J vakit veril ir, netice Heyeti Öelilenize arz edildiği 
I zaman Meclisi Âli itminan hâsıl etmezse, hemen 
I kolumdan tutar, beni atarsınız, hakkımda lâzım-
I gelen cezayı tatbik edersiniz. 
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Beyefendiler riea ederim, bir vekil hakkında 

öyle bir şey oluyor ki, bu,usulü daire'sinde olursa 
pek iyi olur'. Ben. Hükümet, mevkiinde olduğum 
halde de söylerim ki, bu memlekette mesuliyet 
münhaldir. Kimse mesuliyet görmemiştir. Beni 
mesul ediniz, vallahi memnun ve bahtiyar olu
rum. (ıBravo sesleri) Bunu yapınız riea ederim; 
memleketin selâmeti bununla kaimdir. (Alkışlar) 

REFİK B. (Konya) — Bir hakikat tecelli edi
yor, bu şekli idame edemiyeceğiz. 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Şimdi me
sele şu şekildedir, yani bendeniz bizzat burada 
bulunmadığım halde - ben zannetmiyorum ki, hie 
kimse şüpheyi benim şahsıma atfetsin. ('Hâşa, ha
yır sesleri) Binaenaleyih mademki beni bu işleri 
görmeye memur ettiniz ve şimdi bu vazife başın
da bulunuyorum; bu vazifeyi görmeye mecburum. 
Şimdi benim talhkikatımı bıraktırır, her ne şekil
de olursa olsun siz tahkikat yaparsanız bu, şu de
mektir ki: Beni âciz addediyorsunuz, bu işi göre
mez addediyorsunuz. Bu, doğrudan doğruya, bu 
mânayı ifade eder. Aynı zamanda bana da itima
dınız yok demektir. 

Efendiler öyle ise şimdi reyinizi izhar buyu
runuz; derhal istifa ederim. Bendeniz bu iki te
lâkkinin karşısında yani bana âciz isnadı ve iti
matsızlık izharı muvacehesinde katiyen yerimde 
duramam. Âciz bir arkadaşınızın kolundan tuta
rak atınız ve benim yerime muktedir, itimadınıza 
lâyık bir arkadaşınızı intihap buyurunuz. Her 
halde bendeniz, bu taihkikatı kabul edemem. Ya 
istifa eder, şimdi çekilirim veyahut beni bırakır
sınız; talhkikatımı icra ederim ve size tahkikatın 
Detay içini arz ederim. Eskiden ne olmuş ve şimdi 
ne yapılıyorsa bildiririm. Beğenmezseniz kolum
dan tutarak atarsınız. (Doğru doğru sesleri) 

RASİH E t (Antalya) — Efendim dünkü 
müzakeratımızda - hepiniz hatırlarsınız - mevzuu-
hahsolan hususlar, Sııhhiye Vekâletinde suiistimal 
vardır, yahut Sıhhiye Vekili Rıza Nur Bey suiis
timalde bulunmuştur şeklinde bir şey movzuubah•• 
şolmamrştır. Bizim eski idareden müdevver İstan
bul'da., Darüleytam namını alan birtakım binalar 
vardır. Bunların içine Türklerin fertlerinden iba
ret olan birçok insanlar doldurulmuş. Bunlara 
birçok talhsisat verilmiş. Bu adamların birçoğu or
tadan kaybolmuş; ismi, ndv'i, cinsi, resmi, hiçbir 
&eysi ortada yok. Sonra bunlardan bir kısmı hasta 
olmuş,, mevcudolan bir kısmı da âtide tutabilecek 
bir iş öğrenememiştir, diye iptida Rıza Nur Bey-
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(fendi arkadaşımız burada bu fecî hali kendileri, 
kendi lisanlariyle tasvir buyurdular. 

Bu müesseselere ait tahsisat mazbatasında da 
Muvazenei Maliye Encümeniniz; şöyle rivayetler 
işitiyoruz diye Meclise if^datta bulundu. Bina
enaleyh Meclis, bu vaziyet karşısında mesele ile 
alâkalanmak ve işe vazıyed etmek zaruretini gör
müştür. 

Arkadaşlar! Sizin bundan bir, iki, üç sene ev
velki tarihlere atfı nazar buyurmanızı rica ede
rim. Arkadaşlar, Harbi Umumiden ve mütareke
den sonra memleketi kurtarmak için Anadolu*da 
bir idare vücuda getirilmişti. Bu idare teşkil 
ettiği Mecliste hem teşriî, hem icrai salâhiyeti ka
bul ve bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetini tesis etti. Bu Meclis memlekette 
Hükümet makinasını kendisine vekâleten tedvir 
İçin içinden bir heyet tefrik ve intihabetti ve fa
kat aynı zamanda bu arkadaşlarına tevdi ettiği 
umurdan icabeden kısmını bizzat görmek salâhi
yetini de kendisinde muhafaza etti ve her zaman 
bu salâhiyetini fiilen, beş altı defa tatbik etmiş
tir ve hiçbir zaman istizah mevzuubahsolmamış-
tır. Meclis bu hususta kararlar verdiği zaman, 
heyetler gönderip tahkikat yapmış ve fiilen Mec
lis tarafından görülen bu işlerden dolayı aidoldu-
ğu vekâlet «bu benim için bir adermitimathr» 
dememiştir. Onun için ortada itimat, ademiiti-
mat meselesi mevzuübalhis değildir. Doğrudan 
doğruya bugün bizim Hükümetimizin şekli, Mec
lisin istediği mesaiıle, istediği şekilde vazıyed 
edebilmesidir. O işi gerekirse kendisi görür, ge
rekirse vekâlete gördürür, isterse vekâletten in-
-ti'habedeceği zevata gördürür. Vani Meclis istedi
ğini yapar. Her suretle işe vaz'ıyed edebilir. 
Onun için bugün ortada Sıhhiye Vekâleti mevzu-
ubahis değildir. Sı<h!hiye Vekili de mevzuubahis 
değildir. Birçok müessese var. Bu müesseseler 
hakkında doğrudan doğruya SıMiiye' Vekili Rız& 
Nur Beyefendinin burada verdiği izahat üzerine, 
Meclis, bu işi .kendisi tetkik etmek hususunu ka
bul etmiştir. Dünkü müzakereden bendenizin 
intibaım budur. Meclis, doğrudan doğruya bu 
işle alâ kal anmayı, bu işi neticelendirmeyi düşün
dü. Mevzuubahsolan yalnız teftiş değildir. Bu 
müesseseler bu şekliyle kalacak mıdır? Bu mües
seseler nasıl bir şekil alacak? Bu müesseselerdeki 
evlâdı vatan, bu vatana nâfi olmak üzere ne su
retle yetiştirilmelidir? Meclis bunları da mevzu-
ubalhsetmiş. Binaenaleyh Meclis, bu hususta ken-
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dişinden intihabedeceği bir encümenle bu mües
seselerin daha riâfi bir şekle ifrağını ve bu mües
sesenin tanzimini ve bu müesseseler üzerinde Ve
kil Beyin buyurduğu hususatm niçin vukua gel
diğini, bizim devir ^e tesellüm etmediğimiz zama
na ait hususatı teftiş ettirmek hakkını, hiçbir va
kit eski usul ve eski Kanunu Esasilerdeki «Parl-
manterizm» esasına feda edemez. (Hay hay sesle
ri) ve feda edememesi yüzündendir ki, bu millet, 
bu mücadelede kazanmıştır ve icabettiği vakit 
tahkikat yaptırması bu işi yürütmüştür. Yoksa 
yine birtakım usul ile, merasim, ile meseleyi bıra
kırsak beş yüz tane daha müfettiş gitse yine ora
da on bin tane evlâdı şüheda bakımsız kalır. Onun 
için Meclis, bu işe vaz'ıyed etmiştir ve bu işi teşriî 
sıfatiyle değil icrai sıfatiyle tetkik edecektir ve 
ibu işi tanzim ettirecektir. Bu müesseselere bir 
şekil verecektir. Bunu kendisi yapacaktır, onun 
için Vekile itimat, ademiitimat meselesi mevzuu-
bahsolamaz. Tamamen vekile itimat ve hürmeti
miz vardır. 

REFİK B. (Konya) — İştirak ederiz. 
RASÎİH Bf: (Devamla) — Onun için bende

niz teftiş ile beraber bu müesseselerin tanzimini, 
bu müesseselerin daha nâ'fi bir şekilde memlekete 
evlât yetiştirmesini temin etmek için düşünüp, 
tahkikatı yapıp bizi bir raporla tatmin edecek 
içimizden beş kişilik bir encümenin intihabım tek
lif ediyorum. 

'HAMDULLAH S'U'BHİ B. (istanbul) — Ar
kadaşlar! Tetkik ettirmek istediğimiz meselenin 
bir itimat meselesi şekline konmaisı benim için 
son derecede şayanı teessüftür. Birçok hâdiselerle 
dolu olan Meclisi Âlinizin bir mazisi vardır. Mec
lisi Âli buna müinasil mesailde çok mühim ve da
ha çok vazifeler ifa eden vekâletleri doğrudan 
doğruya teşkil ettiği tahkik heyetleriyle muraka
be altına almıştır. Sivas'ta Merkez Ordusu Ku
mandanlığı üzerinde tahkikat yapmak istediğiniz 
vakit Müdafaai Milliye Vekili buraya gelerek 

. (Ben bunu izzetinefis meselesi telâkki ederim, 
tahkikat yaparsanız istifa ederim.) demedi ar
kadaşlar. Memleketimizde adliyeniz vardır, mü
cadeleyi idame etmek lâzrmigeldiği vakit büyük 
seleflerinim MeclM Âlinizin çok şerefli olan eski 
azalarından mürekkep İstiklâl mahkemeleri teş
kil etti. Adliye bir tarafa durdu, onlar adliye 
vazifesini gördü ve bu mahkemeler çok müfidol-
du. Diyarbekir Cephesinde tahkikat lâzımgel-
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diği vakit Müdafaai Milliye Vekâleti kargımıza 
çıkıp da oradaki hatiati görmekten bizi men-
etmedi. İçimizden heyetler gönderdik, tahki
kat yaptırdık/ Sakarya Muharebesinde harb 
eden ordunun başında yine lâzımgelen tahki
katı Meclisi Âli yaptı, heyet gönderdi ve bu
rada heyetin tahkikatını, tetkikatmı dinledi. 
Bu vekâletlerden alâkadar olanlar bizini karşı
mıza çıkıp da buna bakmıyacaksınız, o bizim 
salâhiyetimize teceviizdür demedi efendiler. 
Çünkü o vekâletler tamaımiyle kaani idiler ki, 
biz hu hareketleri yaptığımız vakit vekillerin 
şahıslarımı tevcih edilmiş itirazlarla, takbih
lerle mücehhez olarak hareket etmiyoruz. Bi
lâkis vazifelerini ikmal etmek için gayret edi
yoruz. Vukua gelen hataları tamir için lâzım
gelen vesaitle, kendi hizmetimizle onlara yar
dım etmek istiyoruz. Bugünkü vaziyet bunun 
tekerrüründen başka bir şey değildir. Bende
niz e e mesele Sıhhiye Vekâleti meselesinin çok 
fevkındedir. Eğer bu hakikaten doğrudan doğ
ruya bir Sıhhiye Vekâleti .meselesi olsaydı, 
ufak - tefek bir mesele olsaydı beîn çok hür
met ettiğim, her şüphenin fevkinde gördüğüm 
ve şahsına karşı en mutlak bir itimatla müte
hassis olduğum arkadaşıma karşı derhal bu tek
lifi geri alırdım. 

Fakat arkadaşlar! Bu teklifim karşısında 
bendenizi yalnız bırakmıyorsunuz. İstanbul da-
rüleytamları mevzuubahistir. Fakat bunun et
rafında bütün darüleytaııılar vardır. Darütey-
tamlarımıza henüz kabul edemediğimiz 180 - 200 
bin babasız kalmış çocuğumuz, yetimimiz vwr-
dır. Vekâlete hangi suali sordunuz da size ce
vap verebildi arkadaşlar! Erkanı sordunuz 
aded verdi mi? Suiidareden 'bahsetti? Madde 
tasrih etti mi? Hangi rakamları size zikretti-. 
ler? O kadar suallere karşı hangi noktayı tev
hit edebildiler? Ne sordularsa bize cevap verebil
diler mi arkadaşlar Ne sorduksa cevap ala
madık. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. — 
Cevap verdim efendim, bendeniz mutlak ola
rak... 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Devanda) — 
Onun için efendiler! Bendeniz de Muhterem 
arkadaşımızdan istirham ediyorum, biz şahsı 
hedef ittihaz etmiyoruz ve üçüncü defa tekrar 
ediyorum. Rıza Nur Beyefendinin şahsına 
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karşı mutlak olarak emniyetimiz vardır. Ve biz 
.ona bu meselenin on kere daha fevkinde ehem
miyeti haiz olan bir meselede, memleketi müdafaa 
(itmek meselesinde emniyetimizi göstermişizdir 
ve Rıza Nur Beyefendiye Meclisi Âlinin bür-
drieti pek büyüktür. Fakat bir mesele vardır. Da-
rüleytamlar meselesi iyi gitmiyor, acaba burada 
en feci misalleri kim söyledi efendiler? Bizzat 
Muhterem Vekil kendisi söyledi. Kaybolan beş 
bin yetimden biz mi bahsettik efendiler? Mese
leyi bu kadar karanlık ve korkunç olarak or
taya attıktan sonra bizim vazifemiz geri çekil
mek mi? Çocuklarımız, istikbaliyle, hayatiyle 
alâkadar olduğumuz yüz binlerce evlâdımız 
hakkında sarih bir fikir edinmek için tahkikat 
yaparsak bundan vekil Beyefendi rencide mi 
olacaktır ve rencide olmanın esbabı kâfiyesi 
var mıdır? Yoktur, arkadaşlar. Onun için ben
deniz diyorum ki ; diğer birçok misalleri oldu
ğu gibi darüleytamlarm teşkil ettiği meseleyi 
bütün şümuliyle beraber nazarı dikkate alarak 
kendi aramızdan bir heyet göndersek... Efendi
ler bize öyle sözler söylediler k i ; şahıslar ve 
heyetlerin namusları mevzuubahistir. Bize Öyle 
sözler söylediler ki, efendiler eğer bunlar ta
hakkuk ederse - ki zannetmiyorum - belki yüz, 
yüz elli kişi rezil olarak ortaya çıkacaktır. Ar
kadaşlar o kadar mühim, o kadar feci şeyler 
burada mevzuubahsoldu. Tahkikat istiyen heyet
lerden biri doğrudan doğruya Muvazenei Ma
liye Encümenidir. Muvazenei Maliye Encümeni 
tahkikata lüzum görüyor. Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatasında diyor" k i ; tahkikata 
lüzum vardır. Acaba Muhterem Vekil Beyefen
diye sorsam, bu işte kullanacakları adamlara 
karşı mutlak emniyetleri var mı? Acaba tah
kikat yine noksan kalmıyaeak mı? Acaba ken
dimizi tenvir etmek için aradan iki, üç ay geç
tikten sonra icabeder de yine tahkikata başlı-
yacak olursak çok gecikmiş olmıyacak mıyız? 
Çocuklar kadar nazik olan, çocaklar kadar has
sas olan, müteessir olan ve bütün ümidi çocuk
larında olan bir milletin bu zavallı evlâtları 
mahvolurken bu kadar mühim bir işi millet 
mümessilleri ihmal edebilir mi ve bu kadar va
kit verilebilir mi? Bit işde bu kadar teahhür 
gösterilebilir mi arkadaşlar? Vekilin Muhterem 
şahsını bir tarafa bıraktıktan sonra rica ederim. 
yolumuzu kapamasınlar, meselenin üzerinde biz 
de gideceğiz, göreceğiz, anlıyacağız ve kencli-
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lerine yardım edeceğiz. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ALİ 
FETHİ B. (İstanbul) — Muhterem efendiler. 
İki günden beri mevzuu münakaşa olan hu 
meseleyi tetkik edecek olursak görürüz ki; da
rüleytamlarm, bilhassa bizim idaremize geç
mezden evvelki idaresinde fenalılklar zuhur et
miştir. Bunu evvelâ nazarı dikkatinize arz 
eden Muvazenei Maliye Encümeninin mazhata-
sıdıı*. Filvaki encümen âzasından hâzıları Is-
'tanibıü'dalki devir ve teftişleri esnasında hu 
darüleytamı)arın idaresinde 'bâzı fenalıklar gör
düklerini söylemişlerdir. Dün Ali Oenani Be
yin ifadesi de bunu teyidediyordu. Diğer ta
raftan Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti hu darüleytamlar idaresinden müştekidir. 
Grerek program itibariyle, gerek idare itibariy
le hüsııüi'dare edilmediğinden müştekidir ve 
vekâlet heyeti nmhteremenize gayet sarili a la 
rak beyanatta ibuluumuştur. Şimdi mesele hu 
süiidarenin müisehbiplerini meydana çıkarmak 
ve bunları lâyık oldukları derecede tecziye et
mek meselesidir. Bu süiidarenin anü&ehhipleri-
ni meydana çıkarma'k içlin doğrudan doğruya 
Meclisi Âli mi tahkik heyeti gönderecektir? 
Yoksa esasen bu işi öteden beri takihetmiş olan 
ve süiidarenin vücuduna, kaan'i olan ve behe
mehal 'bunları (bir an evvel meydana çıkararak 

I şiddetli hir cezaya çarpın alk için Heyeti Aliye-
niz 'huzurunda katı vaitlerde (bulunmuş olan 
Vekil Beyefendiyi mi tavzif ermek lâzımdır. 
Mesele bundan ibarettir. Arkadaşlarımızdan 
Muhterem Antalya Mebusu Hoca Rahîls Efendi 
liyorlar *ki: Meseli ede Vekil Beyefendinin şa
hıslarına karşı itimat ve ademilitimat meselem 
mevzırahahis değildir. Kendilerine sön derece
de itimadımız vardır. Şöyledir, böyledir. Fakat 
nihayetinde ilâveten diyorlar k i efendiler, eğer 
biz bu ise derhal va/Jiyedetimiyecek olursak 
500 müfettiş daha gidecektir. Ve on hin yetim 
ölecektir. Ve neticede Ihiejbir şey olmıyacaktır. 
Bu netice ile ilk ifadeler arasında zannaderim 
büyük bir tenakuz vardır. Eğer hakikaten Vc-
Ikil Beyefendimi! şahıslarına karşı itimatları 
varsa daha, heş yüz müfettişin 'gönderilmiyece-
ğine de itimatları olması lâzım'gelir. Binaen
aleyh böyle hir ifadede 'bulunmamaları icab-
ederdii. Hiç şüphe yoktur ki Rıza Nur Bey efen-
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di Meclisin intühabedeoeği âza kadar ve daha 
ziyade bu işi takip ve tahkik edecek ve neti
cesini Meclisi Âliye arz edecektir. Ve İbranın 
böyle olmıyacağını ve Ibeş yüz müfettişin bir
birinin arkasına gideceğini ve İbunlann İhidbir 
is göreıniyeceklerini ve tahkikatın neticeye ik
tiran etraiyeceğini tahmin etmdk... Zannederim 
ki 'bir vekile bundan daha ziyade itJmazsızlık 
olamaz. Böyle Ibir itimatsızlık için ise elimizde 
hiçbir sebep mevcut değildir. Bilâkis bütün He
yeti Muhtereme, (bütün ruf ek a Rıza Nur Beyin 
hu işi 'kemali ciddiyet']e ta'kilbedeceğinden ve 
neticesini Me'clisii Âliye arz edeceğinden ümit-
vardır. Ye şüphesi yoktur. (Hay hay sesleri) 
Muhterem refikimiz Hamdullah Sulblhi Bey bu 
tahkikatı teşriîye .meselesini, bu meseleyi ge
çen seneler Merkez Ordusu Kumandanlığı hak
kında Meclis tarafından yapılmış tahkikat ile 
mezcetmişlerdir. Bu iki mesele arasında azim 
fark vardır. Malûmuâliniz o vakit (bir (Koçıgiri 
İsyanı Hâdisesi) vardı. Bu hâdise dolayısiyle 
bircdk köyler yakılmış, yıkılmış, ibirçidk kim
seler nefyediltm'işlti. Bu isyan hakiki 'bir isyan 
mı idi? Hakikaten bir fesat mı idi"? Yoksa me
murini askeriyenin lüzumsuz Ibir hareketinden 
ileri gelmiş •bir isyan mı idi? Bunu da iddia 
edenler vardı. Bunu tahkik etmek, sonra bu 
isyan yüzünden duçarı zaruret olan ibıı .ahaliyi 
yerleştirmek, bunlara muavenet etmek, (bunlara 
erzak dağıtmak için Meclis lüzum görmüştü. 
Tahkikat ydpnmk için beş kişilik bir heyet tef
rik etmiş ve Sivas'a izanı etmişti. O zaman Mü-
dafaai Milliye Vekili bunu hiçbir zaman 
kendi vazifesine ve İken di haysiyetine karşı 
tecavüz suretinde veyahut şahsına karşı bir 
ademiitimat suretinde telâkki etmemişti. Çün
kü mesele azîm 'bir mesele, 'bir memleket 'me
selesi olduğu için o da Meclisi ÂH Heyeti Muh-
tereımösi gibi bu meselle hakkında tamamiyle 
kanaatlbahş h'ir fikir edinmesini arzu etmişti. 
Fakat hu diğer mesele ile mezcedilemcz. Bina
enaleyh bu darüleytamlarda yapılan suiis-
timalât darühvvt anıların bizim idaremize geç
meden evvelki zamana aittir. Ondan sonra 
pek çok ıslahat yapılmış, idare intizam altına 
alınmıştır. Fakat ondan evvelki suluda reden 
doO'ayı şimdiki üdareyi hiçbir 'suretle suizan al
tında tutmak 'doğru. değildir. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — 
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j Beyefendi! Darül'eytamın halinin fecî olduğu. 

mı; halen nizam altına alınamadığım Vekil Bey
efendi kendisi söylemiştir. 

| Dr. RIZA NUR B. — Hayır, hayır öyle söy-
| lemedim. Demiştim ki : Bugünkü idare mucibi 

memnuiyet denilemez. Fakat eski idare gibi de 
| değildir. Çok ıslahat görmüştür dedim. 

| İCRA VEKİLLERİ HEYETİ R KİŞİ. ALİ 
j FKTHÎ B. — Sonra efendiler, muhterem ıvl'i-
j kimiz Hamdullah Subhi Beyefendi Elcezire Cep-

besi Kumandam hakkında yapılmış olan tahki-
i kattan bahsettiler. Bendenizin hatırımda kaldı-
j gına nazaran cephe kumandanlığı hakkında 
I doğrudan doğruya yapılmış bir tahkikat yoktur. 
j İhtimal kendileri hâtıralarında aldanıyorlar. 
j Filvaki bu cephe kumandanlığı hakkında Mec-
| lise sual ve istizah takrirleri verilmiş idi. Bu isti 
I zah ve sual takrirleri için de lâzımgelen cevaplar 

verilmiş ve lâzımgelen. tedbirler alınmıştı. Niha-
İ yette bu cephe kumandanının muhakemesi için 
i hakkında bir muamele yapılmak lâzım ise mua

melenin İÇKISI için dairei »idesine, yani Müda-
faai Milliye Vekâletine havale edilmişti. Yoksa 
doğrudan doğruya Meclis tarafından cephe ku
mandanlığı hakkında .yapılmış tahkikat yoktur. 
Binaenaleyh efendiler1! Hamdullah Subhi Bey 

| gayet beliğ bir surette geıfck kendisinin ve gerek-
i se Meclisi Âlinin Rıza Nur Bey hakkındaki üima-
İ dini meydana koydular. (O muhakkak sesleri) 

Diğer taraftan dediler ki, (Hangi sualimize karşı 
İ sarih, bir cevap aldık, hangi erkanıı bize bildirdi-
i 1er? Suiidareden bahsettiler, derecesini tâyin etme-
j diler. Şûrasını böyle dediler, tarif etmediler.) Bu 
j suretle de bu itimadın pek'de mutlak olmadığını, 
i meşrut olduğunu ifade ettiler, ettiler. Halbuki 

hakikaten meşruttur. Vekil Bey sizden .zaman ta-
| lebediyor müfettiş göndereceğim, tahkikat yaptı-
I racağım diyorlar. (Vö az zaman zarfında size bu 
j işi neticelendirip burada aı}z edeceğim diyor. 
j Mukni olmadığı takdirde her türlü muameleyi 
j yapmaya serbestsiniz) diyorlar. Binaenaleyh 

Şimdi bu cevaba bu müddete intizar etmeden ye-
I niden doğrudan doğruya ademiitimadı tazammuıiı 

eden böyle bir tahkikatı tesri etmek doğru değil-
| dir. Meclisi Âlinizin bu hususta nazarı dikka-
j tini celbetmek isterim. Mademki bilcümle hatipler 

bu hususta Rıza Nur Beyin şahsına karşı olan 
I itimatlarından bahsettiler; bu itimadı bir müddet 
ı daha devam ettirsinler ve neticeye intizar etsin-
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ler. Şayet kendilerinin intizar ettikleri . şey 
hilâfında bir neticei tahkikat görülecek olursa 
elinizde sual takriri, istizah takriri vardır. 
G-ayet kuvvetli silâhlar vardır. Onlarla ve
killeri mesul etmek kolaydır. Her suretle 
kendilerini tecziye etmeye hak ve salâhiyetle
riniz vardır.. Binaenaleyh kendilerini müdafaa 
edebilmeleri ve mesuliyetlerini bihakkın idrak 
ederek işlerini serbest görebilmeleri için ken
dilerine biraz müddet vermenizi rica ederim. 

(Müzakere kâfi sesleri.) • 
RAHMÎ » B. (Sivas) — Şahsımıza taallûk 

eder bir mesele vardır. 
MUSTAFA NEC ATÎ B. (izmir) — Fethi 

Beyefendiye bir sual soracağım. Dünkü gün 
Rıza Nur Bey Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekili sıfatiyle beyanatta bulunurken bütün 
bu mühim fenalıkların olduğunu kendileri söy
lemişler ve Meclisi Âliye demişlerdi ki ; efen
diler, şimdiye kadar yapılan tahkikattan müs
mir netice elde edemedim. Birçokları hakkın
daki tahkikat evrakını tetkik ederek neticede 
mahkemelere verdim. Yine cevazı istihdam 
kararı aldılar ve netice itibariyle hiçbiri tec
ziye edilemedi. Hiçbir zamanda dâvamı ka
zanamadım dediler. Binaenaleyh size sorarım 
bir Vekil ki şimdiye kadar doğrudan doğruya 
yaptığı tahkikatta muvaffak olamamıştır ve on 
ayda orduları denize döken bir milletin evlât
larını bu suretle feci bir halden kurtarama-
mıştır; bunda doğrudan doğruya Vekâletin 
kabahati yok mudur? Ama Rıza Nur Bey bu
rada bulunmamıştır. Şahıslarına hürmetimiz 
vardır. Fakat on ay zarfında yapılan tahki
katın hiçbirisinden bir netice elde edilememiştir 
diye kendileri de söylemiştir. Hükümetin if
lâs ettiğini söylemiştir. Bu memlekette Adliye 
yok mu Beyefendi? 

İCRA VEKILLERI HEYET! REISI ALÎ 
FETHİ B. — Bendeniz bu müzakerede buluna
madığım için Rıza Nur Beyefendinin bu ifa
deleri hakkında katı bir şey söyliyemiyece-
ğim. Fakat zannedersem arada bir suitefehhüm 
vardır. Hiçbir zaman Rıza Nur Bey bu me
sele hakkında yaptığı tahkikattan bir netice 
hâsıl olmadığını söylememiştir. Her halde Rıza 
Nur Beyefendi zamanı vekâletinde bâzı yer
lerde müteaddit memurlar hakkında yapılan 
şikâyetleri tetkik ve icabeden memurları tec
ziye ettirmek istemişse de, bunun netice-
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sinde maatteessüf tecziye ettiremeyip mahke
meler bunların kısmı âzamim beraet ettirmiş
tir, demek istemiştir. Fakat bu meselede ken
disi suiidareye kaani olduktan sonra tahkik 
memurlarının tahkikatı neticesinde cürmü te-
beyyün edenler beraet etmiştir, kurtulmuş
tur, diye bir ifadede bulunamaz. Çünkü man-
tıka muvafık değildir ve kabil değildir, böy
le bir ifadede bulunmuş olsun, bir suitefehhüm 
vardır. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA B. (Sinob) 
—• Muhterem Fethi > Beyefendinin buyurduk
ları tamamiyle doğrudur. Bendeniz bu husus
ta izahat verdiğim zaman hiçbir vakitte bu 
meselede böyle yaptım da beraet ettiler deme
dim. Başka meselelerde söyledim ve hiçbir 
vakitte Hükümetin iflâs ettiğini söylemedim. 

MUSTAFA NECATI B. (izmir) — Öyle 
demek efendim. 

Dr RIZA NUR (Devamla) — Hayır efen
dim; hiç de öyle değildir. Ben dedim ki : Es
kiden öyle şeyler olurdu. Bunları ıslah et
mek için tedbir alınmıştır, düşünülmüştür. Ma
ruzatımda böyle söylemişimdir. Bunları ya
pacağız. Yapmazsak zaten durmamıza lüzum 
yoktur. Tamamiyle böyledir. (Doğru sesleri.) 
Bu meselede vekâlet tahkikat yapmadı deme
dim. Böyle bir şey söylemedim. Bilâkis dedim 
ki birçok raporlar vardır, vesaiki resmiye vardır. 
Müfettiş göndermişimdir. Onun raporu var
dır, sonra bir heyeti tahkikıye teşkil etmişim
dir. Onun da raporu vardır. Fakat demişim
dir ki : Bu tahkikat kâfi değildir. Lehinde de 
söyliyenler vardır. Yeniden bir tahkikata gi-
rişmişimdir ve bir tahkik heyeti tesbit etmi
şimdir, birkaç günden beri bunu yaptım de
mişimdir ve yakında bu yeni heyet gidecek
tir, yeniden tetkikat yapacaktır demişim
dir ve demişimdir ki ; bizzat ben de gidece
ğim tahkikat yapacağım ve alacağım neticeyi 
doğrudan doğruya Meclisi Âliye arz edece
ğim. Netice, o vakit aşikâr olacaktır. Yapaca
ğınızı o vakit yaparsınız. (Müzakere kâfi ses
leri), (Reye sesleri.) 

RASIH Ef. (Antalya) — Söz istiyorum. 
REtS — iki kifayeti müzakere takriri var

dır. Binaenaleyh kifayeti müzakere aleyhin
de bir kişiye söz verebilirim. Kifayeti müza
kere hakkında söyliyecekseniz buyurun! 

2 5 -



î : 16 9.9.1339 C : 1 
UASİİI El'. (Antalya) — Bendeniz Fethi 

Bey eteneliye cevap vereceğini. 
REİS — Hayır etendim, kifayeti müzakere 

takririni reye vaz'ettikten sonra, müzakere kâfi 
görülmezse sözünüz mahfuzdur. Müzakerenin 
kifayeti 'hakkındaki takriri reye vaz 'etmek 
mecburiyetindeyim. (Reye sesleri) Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın, muza kere 
kâfi görülmüştür efendim. Efendim, müzakere
nin hulâsası şundan ibarettir. Darül ey tamlar 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeninin işaret 
ettiği suiistimalât ha'kkında Vekilin tıalhkikatına 
intizar edilmesi veyahut doğrudan doğruya 
Meclisten bir Tahkik Heyetinin intihabı... Ham
dullah Subhi Beyin teklifi, doğrudan doğruya bu 
meseleye Meclisi Âlinin vaziyed etmesi ve tah
kik heyeti teşkilidir. Binaenaleyh Hamdullah 
Subhi Beyin bu teklifini reyi âlilerine vaz'edi
yorum. (Gürültüler) Rica ederim, gürültü ı.l-
m ey iniz. (Kabul, ret sesleri) Bu takriri 'kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil- i 
mnnişt.ir efendim. Vekil Beyin tahkikatı neti- ! 
c esin e intizar edilecektir. Rasih Efendinin bir ; 
takriri vardır. Esas kabul edilmediği için reye ' 
vaz'etmiyorum. (Gürültüler) i 

Müsaade buyurun efendim'; Celseyi tatil et
medim. Bii' takrir vardır. Onu ve ruznameyi arz 
edeceğim. 

7. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, da-
rüley tanılarla sanayi mekteplerinin tevhidi husu
sunda bir encümence bir kanun lâyihası yapılma
sına dair takriri. 

REİS — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, 
da-rüleytanılarla sanayi mekteplerinin tevhidi 
hususunda bir kanun teklifi ihzarı için Dahiliye. 
Maarif ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye en-
cümciTİleritnden bir temenni takriri vardır. Hal
buki mebuslar teklifi kanuni yaparlar, encü
menlere temenni takriri vermezler. Binaenaleyh 
bu takririn mevkii oilmadığmdan veye vaz'etmi
yorum. 

föf eridim, vaktimiz gecikmiştir. Oa rşamba 
günü öğleden sonra saat 'birde içtima ve Posta 
Kanununun bakıyei müzakeratına devam etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,15 


