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1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 
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Lâyihalar 
1. — Memurini Dahiliyenin terfih ve 

terakkileriyle nasp ve azillerine dair ka
mın lâyihası (1/214) 

2. — Hapishanelerin ıslahı hakkında 
kanun lâyihası (1/213) 

3. — Âş'ar Vergisinin yüzde ona tenzi
line ve meyankökünden alınmakta olan 
Aşarın "aynı nispete ircama dair kanun lâ
yihası (1/215) 

4. — Tuz Resminin beş kuruşa iblâğı
na dair kanım lâyihası (1/216) 

5. — Müskirat Resminin tadili hakkm-
laki 8 Kânunusani 1336 tarihli Kararna
mede münderiç rüsumun tezyidime ve 
Men'ıi Müskirat Kanununun tadiline dair 
kanun lâyihası (1/217) 

TeMifler 
J. — Çatalca Mebusu Şakir Beyle rüf e-

kasmm, Men'i Müskirat Kanununun tadi
line dair kanun teklifi (2/164) 

2. — Mardin Mebusu Yakup Kadri 
Beyle rüfekasınm, Eleezire İstiklâl Mahke
mesince üç sene 'kalebentliğe mahkûm Mar-
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dinli Kasım Çelebi ve jandarma Abdülha-
lilm'in bakıyei müddeti cezaiyelerinin affı
na dair kanun teklifi (2/165) 
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32 Tezkereler 
1. — Ereğli'nin Karakadir karyesin

den Karabatak Yorgi'nin katlinden dola
yı idama mahkûm Ereğlili Gavriloğlu Ni-
ko hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
(3/120) 32 

2. — Cezayı nakdîlerin beş misline ib
lâğına dair olan 17 Nisan 1338 tarihli Ka
nunun kontrato cezayı nakdîlerine şü
mulü olup olmadığının tefsiren halli hak
kında Adliye Vekâleti tezkeresi (3/122) 32 

3. — Ziraat Bankası Meclisi idaresine 
âza intihabına dair İktisat Vekâleti tezke
resi (3/118) 32:33 

4. — Mülga Ticaret Nezareti tarafın
dan ihzar ve tanzim olunup sabık İstanbul 
Meclisi Mebusanmda mevcudolan iktisadî 
'kanun lâyihalarının celp ve tetkikine dair 
İktisat Vekâleti tezikeresi (3/123 müker
rer) 33 

5. — 1339 senesi ikinci altı aylık avans 
lâyihasında Müdaf aai Milliye Vekâleti için 
kabul edilen on iki milyon küsur lira ahî-
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ren on üç milyon liraya iblâğ edildiğinden 
Muv&zenei Maliye Encümeninde bulunan 
mezkûr lâyiha ile tevhiden müzakeresi 
hakkında icra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi (3/123) 33 

6. — Dört sene müddetle küreğe mah
kûm Serkis kızı Urfalı Topal Meryem'in 
maluliyetine binaen bakıyei müddeti ceza-
iyesinin affına dair îcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi (3/112) 34 

7. — Sirkat maddesinden 4 sene müd
detle küreğe mahkûm Safranbolu'nun Ak-
taş nahiyesinin Kap karyesinden Mustafa-
oğlu Ali'nin bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affı hakkında îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi (3/121) 34 

8. — Rakı nakli maddesinden dört sene , 
küreğe mahkûm edilen Zonguldak'ın Muslu 
karyesinden Mehmedoğlu Hüseyin hakkın
da hatayı adlî vâki olduğundan mücazatı 
mahkûmesinin affı hakkında icra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/117) 34 

9. — Müskirat istimalinden mahkûm 
Hopa'nın A'bıslah karyesinden Durak Me-
miş'in affı hakkında icra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi (3/117) 34 

10. — Men'i Müskirat Kanunu muci
bince mahkûm Kângırı Mal Sandık Emini 
Kadri Efendinin fazla mahkûmiyeti olan 
160 gün hapis cezasının affına dair icra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/115) 34 

11. — Rakı naklinden mahkûm inebolu 
Kayıkçılar Kâtibi Mehmed Efendi mahdu
mu Mehmed hakkında hatayı adlî vâki ol
duğundan cezasının affı hakkında icra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/114) 34 

12. — Rakı naklinden mahkûm Kara-
mursal'ın Tabakhane mahallesinden Hüse-
yinoğlu ibrahim'in affı hakkında icra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/116) 34 

13. — Tetkiki hesabat için maaş tasar-
rufatmdan sarfiyat icrasına mezuniyet 
itasına dair iktisat Vekâleti tezkeresi 
(3/119) 34 

14. — Bursa Sanayi Sergisinin 11 Ey
lülde küşadedildiğine dair iktisat Vekâleti 
tezkeresi 34 
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15. — istihsal ettikleri mezuniyetleri 

bir hafta zarfında istimal etmiyen âzayi 
kiramın mezuniyetlerinin iptali hakkında 
B. M. Meclisi Reisvekdlliği tezkeresi 41 

Mazbatalar 35,36 
. 1. — Geçen Meclisten müdevver lüzum

lu ve lüzumsuz evrak hakkında Umuru 
Tasarrufiye ve Hariciye encümenleri maz
bataları 35:36 

2. — Memurinden mebus olanların te
kaüt ve mazuliyet aidatı hakkında kabul 
edilen takrirde muahhar memurin kelime
sinin Büyük Millet Meclisi âzası meyanm-
da bulunan erkân, ümera ve zâbitana şâ
mil olup olmadığının tefsirine (3/10) ve 
asker olan möbuslarm vaziyeti hukukiye-
lerinin tesbitine dair icra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası (3/43) 36 

3. — istanbul Mebusu Hamdullah Sub-' 
hi Beyle rüfekasmm, Ankara'da bir Şeh
remaneti teşkili hakkındaki kanun teklifi
ne dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/109) 36 

4. — Aydın Mebusu Izzeddin Paşanın, 
şekaveti tahakkuk edenlerin aile ve taal-
lûkatmm ahar mahallere nakli, hanelerinin 
ihrak ve emvali gayrimenkulelerinin zaptı 
ve yataklık edenler hakkında kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/134) 36 

5. T-r Lâzistan (sabık) Mebusu Osman 
Beyin, Memurini dâhiliyenin esbabı idari
ye dolayısiyle azledilmemesine dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/166) 36 

6. — Ardahan (sabık) Mebusu Server 
Beyin, Petrol imtiyazının sureti itası hak
kında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/123) 36 

7. — Kângırı Mebusu Talât Beyle rü
fekasmm, Turku Umumiye ve hususiyede 
amelei mükellefe usulünün tatbiki hak
kında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/135) 36 

8. — Ardahan (sabık) Mebusu Server 
Beyin, Maden ocakları ihracatının tesbiti
ne dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/124) 36 
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9. — Muş (sabık) Mebusu Mahmud 

Said Beyle rüfekasmm, îdam kararlarının 
Meclisçe tasdikine dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/132) ' 37 

10. — Bursa (sabık) Mebusu Operatör 
Emin Beyin, Şûrayı Devlet teşkili hakkın
da kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/126) 37 

11. — Kütahya (sabık) Mebusu Cemil 
Beyin, Bahriye Vekâleti teşkili hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/118) 37 

12. — Canik Mebusu Şükrü Beyin, Na
fıa Vekâletiyle Çester arasında münakit 
Muk'avelenamei müzeyyelenin üçüncü mad
desindeki vazaifin Ziraat Bankasınca ifa
sına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/116) 37 

13. ~ Kütahya (sabık) Mebusu Cemil 
Beyin, Maaşı 600 kuruştan fazla olan Be
lediye rüesasmm ticaret, aşar ve mütaah-
hitlikle meşgul olmalarının memnuiyetine 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/117) ' 37 

14. — Gazianteb (sabık) Mebusu Yasin 
Beyin, Evlâdı şüheda ile fakrü zaruretleri 
tahakkuk eden talebe ve talibatın mekâ-
tibi tâliyeye meccanen kabulleri hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/127) 37 

15. — Kayseri (sabık) Mebusu Âlim 
Efendi ile 111 refikinin, Van'da Medrese-
tüzzehrâ namiyle bir medrese tesisi hak
kında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/119) 37 

16. — Sivas (sabık) Mebusu Rauf Be
yin, Saltanatı şahsiyenin ilgasına müsadif 
Leylei vilâdeti Eisaletipenahi olan 12 Re-
biülevvel gününün lydi Millî addi hak
kında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/130) 37 

17. — Kütahya (sabık) Mebusu Cemil 
Beyin, Müfettişlerin ikamet yevmiyelerine 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/121) 37 

18. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi 
ve refiki Sabit beylerin, Dördüncü Fırka 
Kumandanı Merhum Nâzım Beyin valide-
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sine hidematı vataniyeden maaş tahsisine 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/120) 37 

19. — Denizli Melbusu Yusuf Beyin, Ko
miserlikten müsta'fi ödemişli Hamdi [Be
yin ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/128) 37 

20. — Bolu [Melbusu Şükrü Beyin, Jan
darmanın tezyidi muihassasatı hakkındaki 
Kanuna bir madde ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/129) ,37 

21. — Aydın Mebusu (sabık) Esad 
Efendinin, Isbirdadoluman (mahallerde he
nüz istifa olunmamış vergilerin affına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/125) 37 

22. — Kırşehir (sabık) Mebusu Sadık 
Beyin, Çarşamba kasabasına muttasıl Kör-
ırmak bataklığının imlâsı için tahsisatı 
munzamına itasına dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/1212) 37:38 

23. — Belediye rüsumu Kanununun 
yirmi dördüncü maddesindeki müp'hemi-
yetin tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi ve Kavanini Maliye (En
cümeni mazbatası 38 

24. — ıBozok Mebusu Hamdi Beyin, Affı 
umumi ve müecceliyeti askeriye hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/58) 38 

25. — İçel Mebusu Mehmed lEmin Bey
le rüfekasının, Hizmeti fiiliye ashabından 
maada bakaya ve asker firarilerinin affına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/133) 38 

28. — 'Çorum Mebusu ismail Kemal Be
yin, Oöveri Aşarının, ıgöveri ekilecek tarla
ların dönümünden maktuan istifasına dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/158) 38 

27. — 'Saruhan Mebusu Abidin Beyin, 
Üzümden gayrı şeylerden istihsal edilen 
ispirtoların Türkiye'ye men'i ithaliyle su
reti sarf ve istihlâklerine dair kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası/(2/159) 38 

28.,— Tekirdağ Mebusu Cemil Beyle rü
fekasının, Men'i müskirat (Kanununun Ibi-
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ıinci maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/56) 38 

29. — Altın ve ufaklık para darbı hak
kında İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi ve 
Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 
(3/47) 38 

30. — Oidâli Millîye iştirak etmiyen ve
ya Türkiye'den ayrılan mahallerde muihte-
lif suretlerle 'kalan ve İstanbul'ca kayıtları 
terkin edilen erkân, ümera, zâlbitan ive me
murin ve mensubini askeriyenin terkini ka
yıtları hakkkında kanun lâyihası ve; Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası '(1/2) 38 

•31. — Zonguldak Mebusu Tuııalı Hilmi 
Beyin, Köy idaresi hakkında 'kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2:/5) 38 

32. — El cezire İstiklâl Mahkemesinin, 
Alay 41, Talbur 1 Kumandanı 'Binbaşı Hü
seyin Lûtfi Efendiyi salâhiyeti harici mah
kûm ettiğine dair İcra Vekilleri /Heyeti 
"Riyaseti tezkeresi ıhakkmda Adliye 'Encü
meni mazbatası (3/16) 38 

33. — Müdafaai Hukuk Cemiyetleri rü-
esa ve âzası ve Kuvayı (Milliye kumandan-
lariyle maiyetlerinin aflarına dair kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni maz'batası 38 

34. — ıKam'biyo ve nukut üzerine sipekü-
lâsyonun men'ine dair İkamın lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası (1/14) 39 

35. — Telgraf ve telefon umurunun ten-
sikı hakkında kanun lâyihası ve Posta ve 
Telgraf Encümeni mazbatası (1/11*8) 39 

Takrirler 39 
1. _ urfa Mdbusu Şeyh Saffet Efendi

nin, iMuvazenei umumiyeden maaş alanla -
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rm evlâtlarından leylî talebe olanlardan 
yüzde yirmibeş tenzilât icra edildiği misii-
lii muvazene! hususiye memurları evlâtları
nın da aynı muameleye tâlin tutulmasına 
dair (4/21 mükerrer) 39 

2. —• 'Menteşe Mdbusu E'sad Efendinin, 
Garbi - Trakya'daki Yunan mezalimine bir 
nihayet verilmesine dair takriri (4/21) 39 

3. — İzmir Mebusu Dr. Tevfik ıRüşdü 
Beyin, darüleytamlar tahsisatı 'hakkındaki 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbata
sında sebk eden (mukaddema) kelimesinin 
mezkûr encümence tavzih edilmesi 'hakkın
da takriri (4/22) 40 

4. — Ertuğrul Mebusu Halil ıBeyin, Sö
ğüt kasabasında cari Fcr'lıadpaşa dereci 
mecrasının tamirine dair (4/22 mükerrer) 40 

Muhtelif r.rra!.: 10 
1. •— Sulh Muahedesinin tasdiki müna

sebetiyle Beyrut'ta ayandan Abnıed Malı
lar Bey ve rüfekası tarafından (gönderilen 
tebrik telgrafı 40 

2. —'Söke'nin Kurtuluş ıgünü münasebe
tiyle Müftüden mevrut telgraf 40 

3. — İzmir'in kurtuluş ıgünü münasebe
tiyle yapılan ihtifale dair Ali Fuad Paşa
dan mevrut telgraf 40 

4. — İzmir'in kurtuluş ıgünü münasebe
tiyle (Belediye Riyasetinden mevrut teligraf 40.41 

3. — Azayı kiram muamelâtı 34,36,41 
1. — ıMehuslardan 'bâzılarının intihap/ 

mazbatalarının tasdiki -34:35,36 
2. — Melbıı si ardan bâzılarına mezuni

yet verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 41:42 
4. — Müzakere edilen maddeler 42 

i 1. — Posta kanunu lâyihası ve Posta 
j Telgraf Encümeni mazbatası 42:67 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Kuşat; saat : 1,55 

REÎS — Birinci Reisvekili Mehmed Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Palih Rıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı saibılk hu
lâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Câlse 
İkinci Reisvekili Ism'eıt Beyefendinin tahtı 

Riyasetlerinde küşad edilerek zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ev
rakı varide laidoldukîan mahallere havale 
ve Urfa Mebusluğuna müntaıhap Siverek'li 
Ali Efendinin İkinci Şubeden mevrut mazba
ta! intibabiyesi kıraat ve kabul edildi. Ja
ponya'nın uğradılğı felâket dol'ayısiyle beyanı 
taziyet ©dilmesine dair Zonguldak Mebusu Hil
mi Beyin takriri kıraat ve Divanı Riyasetçe mü
nasip bir tâziyetname tahriri tensibolundu. İs
tanbul Darüleytamınm tefrişi için Meclisten üç 
zattan mürekkep bir heyetin izamına dair tstan-
ibul Mebusu Hamdullah ıSup'hi Beyte rüfekasımn 
ve darüleytamlardaki etfalin aileleri nezdine tev
diine dair Malatya Mebusu Hilmi Beyin takriri 
ruznameye ithal, Amasya Mebusluğuna intihabo-
lunan Osman Beyin istifanamesi kıraat ve tebri-
kâtı mutazammın mevrut telgraflara Divanca 
cevap itası tensibolundu ve tahlif edilmemiş aza
nın tahlifi icra edildikten sonra Posta Kanunu
nun müzakeratıma geçildi. Birinci faslın altıncı 
maddesine ilâvesi teklif edilen fıkra 'hakkunda 
Posta ve Telgraf Encümeninden mevrut zeyil kı
raat ve kabul edildi. İlk fıkrasının tadili için 
Muvazene! Maliye Encümenine verilen ve bu ke
re encümenden gelen on ikinci madde müzakere 
edildikten sonra maddenin ilik fıkrası Ruşen Eş
ref Beyin takriri veçhile kabul ve heyeti umu-
miyesi tâyini esami ile reye vaz'ı ve istihsali ara
yı mütaakıp tenefüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Beyefendinin Riyasetlerinde bilinikat 

on ikinci madde hakkındaki tasnifi âra neticesin

de nisap hâsıl olmadığı ve maddenin içtimai âti
de tekrar reye konmak üzere ruznameye alındığı 
Makamı Riyasetten tebliğ olunduktan sonra İstan
bul Darüleytamının teftişi hakkında Hamdullah 
Subhi Bey ve rüfekasımn takririnin müstacelen 
müzakeresine dair verilen takrir kıraat ve kabul 
edildi. Gerek usul hakkında ve gerek meselenin 
heyeti umumiyesine dair cereyan eden müzakere
den sonra Hamdullah Suphi Beyin takririnin 
reddiyle vekili aidinin tahkikatına intizar edilme
si kabul olundu ve Çarşamba günü öğleden son
ra toplanmak ve Posta Kanununun müzakeresine 
devam edilmek üzere İçtimaa nihayet verildi. 
. Birinci Reisvekili Kâtip 

Sabri Siird 
Mahmud 

Kâtip 
Bolu 

Falih Rıfkı 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa 
var mı efendim? 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Müsaade 
ederseniz bir şey arz edeceğim: «Mebus Osman 
Beyin istifanamesi kıraat edildi.» deniyor. «Kıra
at ve kabul edildi.» dense daha iyi olur. (Hacet 
yok sesleri.) 

REİS — Efendim zaptı sabıkı aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Zaptı sabık aynen 
kabuk'edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey 
ruznameye geçmezden evvel bir iki söz söylemek-
liğime müsaade buyurun efendim! Bendeniz Çar
şamlba günü Yozgad Darülmuallimînin şeddi es
babını bir takrirle Maarif Vekâletine sormuştum. 
Nizamnamenin 110 ncu maddesi mucibince bu 
takrire ikinci celsede cevap vermek zarureti var
dır. Halbuki bugün aradan 'beş, altı gün geçtiği 
'halde Maarif Vekâleti hâlâ cevap vermemiştir. 
Tekrar tebligat ifa edilsin. Rica ederim. Makamı 
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Riyaset emretsin, Maarif Vekili buraya 'gelerek I 
cevap versin. 

KÂZIM B. (Ergani) — Bendenize ait maz-
batai intihabiye de okunduğu ve kabul edildi
ği halde zaptı sabık; hulâsasında bir sarahat 
yoktur. 

REİS — ismi âliniz efendim! 

KÂZIM B. (Ergani) — Ergani Mebusu Kâ
zım. 

REÎS — Peki efendim. 

2. — EVRAKI VÂRÎDE 

REÎS — Efendim evrakı varideye geçiyo
ruz. 

Lâyihalar I 
1. — Memurini Dahiliyenin terfih ve terak

kilerimle nasp ve, azillerine dair kanım la- I 
yihası (1/214) (Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine) I 

2. — Hapsanelerin ıslahı hakkında kanun I 
lâyihası (1/213) (Dahiliye ve Muvazenei Mali- I 
ye encümenlerine) I 

3. — Â§ar Vergisinin yüzde ana tenziline ve I 
meyankökünden alınmakta, olan Aşarın aynı nis- I 
pete ir cama dair kanun lâyihası (1/215) I 

4. — Tuz Resminin beş kuruş\a iblâğına I 
dair kamun lâyihası (1/216) I 

5. — Müskirat Resminin tadili hakkındaki 
8 Kânunusani 1336 tarihli Kararnamede münde- I 
riç Rüsumun tezyidine ve Men'i Müskirat Ka- I 
nununun tadiline dair kanun lâyihası (1/217) I 

REÎS — Bu üç kıta kanun lâyihasını Kava- I 
nin ve Muvazenei Maliye encümenlerine hava- I 
le ediyoruz. I 

Teklifler 
1. — Çatalca Mebusu § eskir Bey ve rüfekası- I 

nın, Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair I 
teklifi kanunisi (2/164) (Lâyiha Encümenine) 

2. —• Mardin Mebusu Yakup Kadri Beyle 
rüfekasının, Elcezire İstiklâl Mahkemesince üç I 
sene kalebentliğe mahkûm Mardinli Kaasım, Çe- I 
lebi ve jandarma Abdülhalim'in bakıyei müd- I 
deti cezaiy elerinin affı hakkında kanun teklifi 
(2/165) (Lâyiha Encümenine) \ 
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Tezkereler 

1. — Ereğli'nin Karakadir karyesinden Ka
rabatak Yorgi'nin katlinden dolayı idama mah
kûm Ereğlili Gavriloğlu Niko hakkındaki evra
kı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi (3/120) (Adliye Encümenine) 

2. — Cezayı nakdîlerin beş misline iblâğına 
dair olan 17 Nisan 1338 tarihli Kanunun kon
trata cezayı nakdîlerine şümulü olup olmadığı-
mn tefsirine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
(3/122) (Adliye, Encümenine) 

3. — Ziraat Bankası Meclisi İdaresine âza 
intihabı hakkında İktisat Vekâleti tezkeresi 
(3/118) 

REÎS — Okuyacağız efendim. 

T.B.M. Meclisi Riyaseti Celilerine 
Zirat Bankası Kanunu mucibince Meclisi 

İdaresine Şûrayı Devlet ve Divanı Muhasebat 
dairelerinden intihabı lâzımgelen birer azanın 
Büyük Millet Meclisince intihabolunacağı ve 
bunlardan birinin meclise riyaset edeceği mez
kûr bankaya ait 9 Zilkade 1340 ve 6 Temmuz 
1338 tarihli Bütçe Kanununun üçüncü maddesi 
iktizasından bulunmasına ve ikinci devrei in
tihabı bilicra Büyük Millet Meclisinin yeniden 
teşekkül etmesine mebni banka Meclisine mü-
ceddeden âza intihabına müsaade ve bu kere 
müteşekkil Divanı Muhasebattan intihabı lâ
zımgelen âzanm divanı mezkûrca mı yoksa yi
ne Büyük Millet Meclisinden mi intihabedile-
ceğinin işar buyurulması rica olunur efendim. 

5 Eylül 1339 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

REİS — Tensibederseniz bu meseleyi Diva
nı Riyasete tevdi edelim. Divanı Riyaset tetkik 
etsin, intihabeclilecek zevatı bildirsin. 

HAKKI B. (Van) — Bundan evvelki aza
ları da Divanı Riyaset intihabetmişti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — O vakit 
Divanı Muhasebat yoktu. 

RECEP B. (Kütahya) — Efendim Divanı 
Riyasetçe tensibedilecek zevat hakkında bir ke
re de Heyeti Umumiyenin reyi alınmak şartiy-
le bu tezkerenin Divanı Riyasete havalesine 
muvafakat ediyorum. 
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ZAMÎR B. (Adana) — Teamül vardır efen- , 

dim. I 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen

dim evvelce Meclisi Âliden Ziraat Bankasına 
gidecek azayı Divan tensip ve intihabeder. 
Sonra Meclisi Âlinin tasdikine iktiran ederdi. 
Şimdi bu tezkere de gitsin, yine orası tensib-
eder, Heyeti Celile de tasvibeyler. 

REİS — Efendim Divanca tetkikini reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. (Kabul edilmedi sesleri) (Anlaşıl
madı sadaları) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim Divanı 
Muhasebat Kanunu henüz Meclisten geçmedi. 
Vekâlet o noktayı da soruyor. 

(SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim Divanı Riyasete havale edilirse orası tet-
kikat yapar, Neticei tahkikatını Heyeti Muh-
teremenize arz eder. Mesele budur. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz tez
kereyi tekrar okuyalım. 

(Tekrar okundu.) 
REÎS — Demek evvelce 1338 tarihli karar 

ile Meclisten intilhabolunmuş!.. 
AHMED MAHÎR Ef. (Kastamonu) — Bü

yük Millet Meclisinden intihalbı lâzımgelir. 
Kanunda sarahat var. 

REÎS — Efendim muvafık görürseniz Di
vanı Riyaset namzetleri tefrik buyursun. 

(SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim Ziraat Bankasında 'bulunacak âza Şûrayı 
Devletten ve bir de Divanı Muhasebattan in-
tJhablunacakmış. Fakat Şûrayı Devlet olma
dığı gibi Divanı Mu'hase'bat da bulunmadığı 
için o zaman âza Meclisi Âliden intihabolunu-
yordu. Ancak inti'haibedilecek azayı Divanı 
Riyaset tensip ve Heyeti Umumiyeye arz edi
yordu. Ondan sonra Heyeti Umumiye muvafık 
görürseler bu azalar Ziraa't Barikasma 'gidi
yorlardı. Halbuki Şûrayı Devlet namına inti-
haoedilecek azayı yine Meclisi Âli intilhab-
eder. Çünkü Memurin Mulhakemat Heyeti âza
sı Meclisi Âlidendir. Şimdi yalız Divanı Muha
sebattan bahsediliyor. Deniyor ki Divanı Mu
hasebattan intihabedilecek âza Meclisten mi 
yoksa müteşekkil olan Divanı Muhasebattan I 
mı intihabedilecektir ? Divanı Muhasebat teş
kil edilmiş, fakat Meclisin t>u teşkilâttan h>a- I 
beri olmamıştır. Zannederim geçen devrede.. I 
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I (Nasıl olur sesleri) Yapılmıştır. Bu teşkilât 

bir emrivaki olmuş ve Meclisi Âliden geçme
miştir. Onun için bu noktanın halli lâzımdır. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim evvelâ 
bu mesele için müzakere açmayı kabul ediyor 
musunuz? Bir kere bunu anlıyalım. Ruzna-
meye alınıp müzakere açıldı ise ona göre söz 
alırız. Yoksa bugün mevzuuhaihsolamaz. 

RE'ÎS — Efendim ruznameye almak muva
fıktır. Tensip buyurulursa evvelâ ruznamey© 
alalım. Gelecek içtimada da müzakere edelim. 
Evvelâ bunu reye vaz'edeyim. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — Mülga Ticaret Nezareti tarafından ih
zar ve tanzim olunup sabık İstanbul Meclisi 
Mebusanında mevcudolan iktisadî kanun lâyi
halarının celp ve tetkikine dair İktisat Vekaleti 
tezkeresi (3/123 mükerrer) 

REÎS — Okuyoruz. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mülga Ticaret Nezareti tarafından mesail 

ve huısusa'tı iktisadiyeye dair ihzar ve tanzim 
olunup iktisabı kanuniyet etmek üzere berayı. 
müzakere sabık İstanbul Meclisi Mebusanma 
tevdi edilerek mezkûr meclisçe encümenlere 
muhavvel bulunan yalhut tetkikatı 'bilikmal sa
bık Meclisi Mebusan Heyeti Umumiyesine ve
rilmiş olan iktisadî kavanin lâyihalarının ve
kâleti âcizice de bir defa tetkik olunarak ıttıla 
husulü ve tadilât ve tashihatı muktazıyenin 
ifasından Sonra iade ve takdim edilmesi zım
nında irsali rica olunur efendim. 

3 Eylül 1339 
İktisat Vekili 
Ma'hmud Esad 

REÎS — Efendim İstanbul Meclisi Mebusa
nında mevcudolan lâyihaların berayı tetkik 
celbim İktisat Vekâleti istiyor, ta'biî tetkik ve 
bundan istifade edeceklerdir. Kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — 1339 senesi ikinci altı aylık tahsisat 
lâyihasında Müdafai Milliye Vekâleti için kabul 
edilen on iki milyon küsur lira ahiren on üç mil
yon liraya iblâğ edildiğinden Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunan mezkûr lâyiha ile tevhi-
den müzakeresi hakkında İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi (3/123) (Muvazenei Maliye 
Encümenine) 
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6. — Dört sene müddetle küreğe mahkûm 

Sergis kızı Urfah Topal Meryem'in maluliyetine 
binaen hakıyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
(3/112) (Adliye Encümenine) 

7. -- Sirkat maddesinden dört sene müddetle 
küreğe mahkûm Safranbolu'nun Aktaş nahiye
sinin. Kap karyesinden Mustafaoğlu, Ali'nin ha
kıyei müddeti cezaiy esinin affı hakkında tcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/121) (Ad
liye Encümenine) 

8. — Rakı nakli maddesinden dört sene kü
reğe mahkûm edilen Zonguldak'ın M uslu karye
sinden Mehmedoğlu Hüseyin hakkında, hatayı 
adil vâki olduğundan mûcezatı mahkûmesinin 
affı hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi (3/117) (Adliye Encümenine) 

!). — Müskirat istimalinden mahkûm Flope'-
nin Âbıslah karyesinden Durak Memis'in affı 
hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi (3/117) (Adliye Encümenine) 

10. — Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm Kânc/ırı Mal Sandık Emini Kadri Efen
dinin fazla mahkûmiyeti olan 160 gün hapis ce
zasının affına dair tcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi (3/115) (Adliye Encümenine) 

11. — Rakı naklinden mahkûm İnebolu Ka
yıkçılar Kâtibi Mehmed Efendi mahdumu Meh-
med hakkında hatayı adil vâki olduğundan af 
suretiyle telâfisi hakkında İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi (Adliye Encümenine) 

12. — Rakı naklinelen mahkûm Karamürsel'in 
Tabakhane mahallesinden Hasanoğlu İbrahim'in 
affı hakkında İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
(3/11.6) (Adliye Encümenine) 

13. ----- Tetkiki hesabat için maaş tasarrufa-
hndem sarfiyat icrasına mezuniyet itasına dair 
İktisat Vekâleti tezkeresi (3/119) (Muvazenei 
Maliye Encümenine) 

14. — Bursa Sanayi Sergisinin 11 Eylülde 
küşadedileceğin e dair İktisat Vekâleti tezkeresi 

REİS — Tensibederseniz okuyalım : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
«Bursa Sanayi Sergisi» mahı halin onbirinci 

Salı günü küşadedileeek ve Teşrinievvel nihaye-
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i tine kadar devam edecektir. İşbu sergide mem

leketimizin mevad ve mamulâtı smaiyesi teşhir 
edilmekte olduğu gibi ecnebilerce de rağbet gös
terilmektedir. Sergide satış da yapılacaktır. Key
fiyet berayı malûmat Meclisi Âliye tebliğ olunur, 
efendim Hazretleri. 

10 . 9 . 1339 
i İktisat Vekili 
j Mahmud Esad 

| REİS — Efendim, Divanı Riyaset münasip 
i bir cevapla muvaffakiyet temenni edecektir. (Mu-
J vafık, sesleri) 
ı 

| 3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarının intihap mazba
talarının tasdiki 

REİS — Ergani livası mebusluklarına inti-
i habolunan İhsan Hâmid, Yusuf Efendizade Kâ

zım, Zonguldak Mutasarrıfı İhsan beylerin şube
den mevrut mazbatai intihabiyeleri vardır. Oku
nacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci Şubeye muhavvel Ergani madeni li

vası Mebusluğuna intihabolunan Belediye Reisi 
İhsan Hâmid, Madenli Yusuf Efendizade Kâzım, 
Zonguldak Mutasarrıfı İhsan beylerin mazbatai 
intihabiyeleri Birinci Şube Heyeti Umumiyesin-
ce bittetkik muvafıkı usul ve kanun olduğu bit-
tasdik lef fen takdim olunur, efendim. 

10 . 9 . 1339 
Birinci Şube Reisi 

Veled Celebi 

REİS — Efendim Birinci Şubeden gelen maz
bata hakmda söz istiyen var mı? (Hayır, sada-
ları) O halde Ergani livası mebusluğuna inti
habolunan İhsan Hâmid Beyin mebusluğunu ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. İhsan Hâmid 
Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

Keza efendim Ergani Mebusluğuna intihab
olunan Madenli Yusuf Efendizade Kâzım Beyin 
âzalığım kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Âzalığa kabul edilmiştir. 

Keza Ergani livası Mebusluğuna intihabolu
nan Zonguklaik Mutasarrıfı İhsan Beyin âzalığı-
m kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. İhsan 
Bey aza'lığa kabul edilmiştir. 
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REİS — Gümüşane Mebusluğuna iritihabolu-

nan Zeki Beyin Beşinci Şubeden gelen mazba-
tasıı: 

9 . 9 . 1339 
Riyaseti Celileye 

Gümüşane Mebusluğuna intihabolunan Ab-
dülkadir Beyzade Zeki Beyin mazbatası Beşinci 
Şube Encümeni Mahsusunda bittetkik muvafıkı 
usul ve kanun olduğu ve her ne kadar talil vâ
ki ise de bir sebebi maddîye istinadetmediğin-
den hüküm ve kuvvetten âri görüldüğü bildi
rilmiş ve Şube Heyeti Umumiyesince de icra 
edilen tetkikat neticesinde dahi Encümeni Mah
susun mütalâası muvafık görülmüş olmakla key
fiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 

Beşinci Şuıbe Reisvekili 
Erzurum 

Raif 

REİS — Efendim, Gümüşane Mebusluğuna 
inltihabolunan Abdülkâdir Beyzade Zeıld Beyin 
mazbatası hakkında söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) O halde Abdülkadir Beyzade Zeki Be
yin mazbatasını kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın, Zeki Bey âzalığa kabul olundu. 

Mazbatalar 
1. — Geçen Meclisten müdevver lüzumlu ve 

lüzummz evrak hakkında Umuru Tasarrufiye 
ve Hariciye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, Encümenlerin geçen Mec
listen muhavvel evrakın lüzumlu ve lüzumsuz 
olanlarını tesbit ve Heyeti Umumiyeye işar et
meleri hakkında evvelce bir karar ittihaz etmiş
tik. Bu kere Umuru Tasarrufiye Encümenin
den böyle bir mazbata gelmiştir. Ve geçen içti-
malarm birisinde yalnız lüzumsuz olanların 
okunması ve bu suretle mazbatanın reye vaz' 
edilmesi tensibolunmuştU; Binaenaleyh lüzum
suz olanlar okunacaktık 

Riyaseti Celileye 
18 . 8 .' 1339 tarihli ve 21/87 tezkere! Aliyei 

Riyasetpenahileri cevabıdır : 
Heyeti Umuımiyece müttahaz karar mucibin

ce sabık Meclisin Umuru Tasarrufiye Encüme
ninde ve Heyeti Umumiyede mevcudolup tevdi 
bu vurulan evrak kararı mebihus dairesinde eıı-
eümenimizce lüzumlu ve (lüzumsuzu tetkik olu
narak merbutan takdim kılman listede irae ki-
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İmdığı veçhile kâffesinin lüzumlu olduğuna ka
rar verilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiye-
ye arz olunur. 

Umuru Tasarrufiye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Mebusu Tokad Mebusu 
Mahir Emin 

Kâtip 
Saruhan Mebusu 

Kemal 
Merbutu.. 

Encümenimizce lüzumlu olduğuna karar ve
rilen evrak. 

1. — Arazi 'Kanununun yirımiüçümcü madde
sinin tadiline ve Tapu semeıdatı 'hakkımdaki Ta
limatnamenin de sekizinci' bendinin1 ilgasına 
dair lâyihai toanuniye (1/597, 598) 

2. — Defteri Hakani idarelerinin teşkilâtı
na ve müstakillen tedviri umur eylemelerine 
dair (4/267, 268) 

3. — Nfevahi Kanununun ellinci maddesine 
ilâve edilmesi lâzımı gelen bâzı/ fıkarat hakkında 
(1/161) 

REÎS — Efendim, Umuru Tasarrufiye Encü
meninin bu mazbatasını kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul olundu. 

Hariciye Encümeninin İde bu hususta bir maz
batası var, okunacaktır : 

5 . 9 . 1339 
Riyaseti Celileye 

18 . 8 . 1339 tarih ve 21/94 numaralı tezke
re! Aiiyeleri cevabıdır : 

5 . 9 . 1339 tarihinde encümenimiz ıbiliçtima 
sabık Meclisten müdevver ve âtide unvanları 
mulharrer evrak ıbittetki'k işbu evrakın lüzumlu 
olduklarının Heyeti Umumiyeye arzı karargir ol
muştur efendim. 

Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Sinob Mebusu İzmir 
Yusuf Kemal 
Kâtip Âza Âza 

Mardin Aydın Erzincan 
Yakub Kadri Zekâi Hamdi 

Aza Âza Âza 
Bolu Tokad Kütahya 

Cevad Abbas Bekir Sami 

< 
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Âza 
Gelibolu 

Celâl Nuri 

t : 17 
Âza 

Maraş 
Midhat 

12.9 

1/481 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metiyle Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Türkis
tan hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları 
arasında 9 Temmuz 1339 tarihinde Tiflis'te akit 
ve imza edilen Demiryolları Mukavelenamesi 

1/489 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti ile Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri - hükümetleri 
arasında 9 Temmuz 1339 tarihinde Tiflis'te akit 
ve imza olunan Konsolosluk Mukavelenamesi 

1/421 Gürcü murahhaslariyle Tiflis'te imza 
edilip hududa civar ahalinin hududu sureti mü-
rurlariye hudutların tarafeynindeki yayalardan 
müteka'bilen istifadesine mütaallik Mukavelename 

REİS — Efendim! söz istiyen var mı? Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim! Genç Mebusluğuna intihabolunan 
Doktor Ali Haydar Beyin Dördüncü Şubeden 
mevrut mazbatai intihabiyesi var, okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Genç Mebusluğuna intihabolunan Doktor Ali 

Haydar Beyin mazbatası şübemizce bittetkik ta-
lili mucip bir gûna esbabı ret ve itirazdan âri 
görülmüş olduğundan mumaileyhin mebusluğu
nun berayı tasdik Heyeti Umumiyeye arzı rica 
olunur. 

Dördüncü Şube Reisi namına 
Kâtip 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

REİS — Doktor Ali Haydar Beyin mazbataî 
intihabiyesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) O halde Ali Haydar Beyin âzalığmı ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ali Haydar 
Bey âzalığa kabul edilmiştir. 

2. — Memurinden mebus olanların tekaüt ve 
mazuliyet aidatı hakkında kabul edilen takrirde 
muharrer memurin kelimesinin Büyük Millet 
Meclisi âzası meyanında bulunan erkân, ümera 
ve zabitana şâmil olup olmadığının tefsirine 
3/10 ve asker olan mebusların vaziyeti hukukı-
yelerinin tesbitine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkereleri (3/43) ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 
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REİS — Türkiye Büyük Millet Meclisine âza 

intihabedilen ve edilecek olan bilûmum mensu-
bini askeriyenin tâbi olacakları şerait hakkında
ki icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresine dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası gelmişti]. 
Müsaade buyurulursa ruznamei müzakereye it
hal edelim. (Hay hay sadaları) Ruznamei mü 
zakereye alınmasını kabul buyuranlar lütfen eî 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Istanbıd Mebusu Hamdıdlah Subhi Bey 
ve rüfekasmın, Ankara'da bir Şehremaneti teş
kiline dair teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/109) 

REİS — Taallûku itibariyle Dahiliye Encü
menine havale ediyoruz. 

4. — Aydın Mebusu îzzeddin Paşanın, Şeka-
veti tahakkuk edenlerin aile ve taallûkatının ahar 
mahallere nakli, hanelerinin ihrak ve emvali 
gayrimenkulelerinin zaptı ve yataklık edenler 
hakkında kanun teklifi (2/134) ve Men'i şekavet 
kanunu lâyihası ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(1/5) (Adliye Encümenine) 

5. — Lâzistan Mebusu sabıkı Osman Be
yin memurini Dahiliyenin sureti azil ve nasbi 
hakkında teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna, dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/166) (Dahiliye Encümenine) 

6. — AMdham, Mebusu sabıkı Server Be
yin petrol imtiyazının sureti itası hakkında 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası (2/123) (ik
tisat Encümenine) 

RASİH Ef. (Antalya) — Ardahan Me
busu Server Bey var mı? (Geçen Meclisten ses
leri.) 

7. —Kângırı Mebusu Talât Bey ve rüfeka
smın Turuku umumiye ve hususiyenin tarzı 
inşası hakkında teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası (2/125) (Nafıa Encümenine) 

8. — Ardahan Mebusu sabıkı Server Be
yin Maden ocakları ihracatının tesbitine dair 
teklifi kanunisinin keza şayanı müzakere gö
rüldüğüne dair Lâyiha Encümeninin mazba
tası (2/124) (İktisat Encümenine) 
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EECEB B. (Kütahya) —• Geçen Meclisten 

müdevver evrakın bu Mecliste tetkiki bir şe
kilden dolayı idi. Yoksa, sabık mebusları, 
lâhik mebuslar gibi yine falan yer mebusu di
ye telâffuz etmek mevcut vaziyetin teamülü
nü kabul etmemektir; bunu telâffuzda tashih 
ederek ya (Mebusu sabık) diye zikredilmeli 
veyahut doğrudan doğruya isim zikretmiyerek 
yalnız encümen mazbatasının ifadesiyle iktifa 
edilmeli ki, iltibas olmasın efendim. 

REİS — «sabık» kaydını ilâve ederiz efen
dim. 

9. — 3hış Mebusu (sabık) Mahmud Said Bey 
ve rüfekasınm idam kararlarına dair teklifi ka
nunisinin şayanı' müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/132) (Adliye En
cümenine) 

10. — Bursa Mebusu sabıkı Operatör Emin 
Beyin; Şûrayı Devlet teşkilâtının icrasına 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/126) (Dahiliye Encümenine) 

11. — Kütahya Mebusu (sabık) Cemil Beyin 
Bahriye Vekâleti ihdasına dair teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/118) (Müdafaai 
Milliye Encümenine) 

12. — Canik Mebusu (sabık) Şükrü Beyin, Na
fıa Vekâletiyle Çester arasında münakit mukave-
lenamei müzeyyeteninin üçüncü maddesindeki 
vazaifin Ziraat Bankasınca ifasına dair olan tek
lifi kanuninin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/116) (Nafıa 
ve Muvazenei Maliye encümenlerine) 

13. — Kütahya Mebusu (sabık) Cemil Be
yin, maaşı altı yüz kuruştan fazla olan bele
diye rüesasının ticaretle iştigali ve aşar ilti
zamı ile • mütaahhitlikten memnuiyetine dair 
olan teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/117) (Dahiliye Encümenine) 

14. — Gazianteb Mebusu (sabık) Yasin Be
yin; evlâdı şüheda ile, fakrü zaruretleri ta
hakkuk eden talebe ve talibatın mekâtibi tâ-
liyeye meccanen kabulleri hakkındaki teklifi 
kanunisi, şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/127) (Maarif 
ve Muvazenei Maliye encümenlerine) 

15. — Karesi Mebusu (sabık) Âlim Efen
di ile 111 refikinin, Van'da (Medresetüzzehra) 
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namiyle bir darülumum inşa ve küşadı hakkın
daki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/119) (Ş&r'iye 
ve Maarif encümenlerine) 

16. — Sivas Mebusu (sabık) Rauf Beyin, 
saltanatı şahsiyenin ilgasına müsadif Leylei 
velâleti Risaletpenahi olan 12 Rebiıdevvel gü
nünün îdi millî addi hakkında kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/130) 

REÎS — Eğer tensip buyurulursa ruzname-
ye alalım. (Hay hay sesleri.) 

EASÎH Ef. (Antalya) — Zaten kabul edil
miştir, yalnız merasim kalmıştır. (Kabul edildi 
sesleri.) 

REİS — Ruznameye alındı efendim. 

17. — Kütahya Mebusu (sabık) Cemil Beyin, 
müfettişlerin ikamet yevmiyelerine dair teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/121) (Dahiliye, 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenlerine) 

IS. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi ve 
Sabit beylerin; Dördüncü Fırka Kumandanı 
Merhum Nâzım Beyin validesine hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna da
ir Lâyiha Encümeni mazbatası (2/120) (Muva
zenei Maliye Encümenine) 

19. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Komiser
likten müstafi Ahmed Hamdi Bey ailesine hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere görüldüğüne 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası (2/128) (Muva
zenei Maliye Encümenine) 

20. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Jandarma 
efradının tezyidi muhassesatı hakkında teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olunduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/129) (Dahiliye En
cümenine) 

21. — Aydın Mebusu (sabık) Esad Efendinin, 
istir dadolunan mahallerde henüz iitifa edilmemiş 
vergilerin affedilmesi hakkında teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/125) (Kavanin ve Muva
zenei Maliye Encümenine) 

22. — Kırşehir Mebusu sabıkı Sadık Bey ve 
rüfekasınm, Çarşamba kasabasına muttasıl kör-
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ırmak bataklığının imlâsı için tahsisatı munzam
ına itasına dair teklifi kanunisinin sayam müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/122) (Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine) 

23. — Belediye Rüsumu Kanununun yirmi 
dördüncü maddesinin müphemiy etinin tefsirine 
ait İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (Dahiliye 
Encümenine) 

24. — liozok Mebusu Ahmet Ilamdi Beyin, 
Affı umumi ve müecceliyeti askeriye hakkında 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olunduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası (2/58) (Ad
liye ve Dahiliye encümenlerine) 

25. — îcel Mebusu Mehmed Emin Bey ve rü-
fekasının hizmeti fiiliye ashabından maada baka
ya ve asker firarilerinin affına dair teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/133) (Müdafaai Milliye 
Encümenine) 

26. — Çorum Mebusu ismail Kemal Beyin, 
güveri aşarının, güveri ekilecek tarlaların dönü
münden maktuan istifasına dair teklifi kanu
nîsinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümem mazbatası (2/158) (Kavanin ve Muva
zenei Maliye encümenlerine) 

27. — Saruhan Mebusu Abidin Bey ve rüfe-
kasının, üzüm müstahsalâtına ve ispirtoların meni 
ithaliyle sureti sarf ve istihlâkine dair teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/159) (Kavanin ve Mu
vazenei Maliye encümenlerine) 

28. — Tekirdağ Mebusu Cemil Bey ve rüfeka-
sının, müskirat imaline ve müskiratın istimcd ve 
hariçten ithali memnuiyetine dair teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/56) (Kavanin ve Muvaze
nei Maliye encümenlerine) 

29. — Altun ve ufaklık para darbı hakkında 
icra VekiUevi Heyeti Riyaseti tezkeresine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (3/41) 
(Kanunu Esasi Encümenine) 

30. — Cidali millîye iştirak etmiyen veya 
Türkiye'den ayrılan mahallerde muhtelif suret
lerle kalan ve Istanbulca kayıtları terkin edilen 
erkân, ümera ve zâbitan, memurin ve mensubîni 
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askeriyenin terkini kayıtları hakkında lâyihai 
kanuniye ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası) (1/2) 

REİS — Tensip buyurulursa ruznaımeye ala
lımı. Ruıznameye ithali kabul 'buyuruyor mu? ('Ta
biî sesleri) Ruznamıeye al indi. 

VEHBÎ B. (Karesi), — Ruzname ilân edilse 
' de neler girdiğini görsek. 
| REİS — Efendim matbaayı ihzar ettilk. Rıız-
! nameler badema tabolunup tevzi edilecektir. 

31. — Zongıdak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, köy idaresine dair teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/5) (Dahiliye Encümenine) 

32. —- Elcezire istiklâl Mahkemesinin 41 nci 
Alay Birinci Tabur Kumandanı Binbaşı Hasan 

I Lûtfi Efendiyi salâhiyet harici mahkûm ettiğine 
\ dair icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve 
i Adliye Encümeni mazbatası (3/15) 
I 
J RE'IS — Tensip buyur ulursa bunu da ruzna-
! meye ala!um. (Muvafık sesleri) Ruznamıeye alın-
! di. 
i 
! 33. — Müdafaa cemiyetleri rüesa ve âzası ve 
I Kuvayi Millîye Kumandanlariyle maiyetlerinin 
| affına dair olan lâyihai kanuniye halikında Adliye 
\ Encümeni mazbatası 
| REİS — Kabul buyurulursa bunu da ruzna-
1 meye alalım. (Muvafık sesleri) Ruznameye 
I alındı. 
| ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
; Efendim müzakere edilecek evrakın ruznameye 
| alınması reye vaz'ölunmaz. Yalnız yevmi müza-
| kerede ihtilâf vâki olursa o vakit reye vaz'olu-
| nur. Reis doğrudan doğruya ruznameye alır, Mce-
j Hsin tensibine hacet yoktur. Yalnız yevmi mü-
ı zaıkere meselesinde reve vaz'olunimaik varittir. 
I 

I (Gürültüler)' 
! VEHBİ B. (Karesi) — Ali Süruri Efendinin 
! fikrine iştirak etmiyoruz. Meclis kendi ruzname-
! sine hâkimdir. 
j REİS — Efendim Nizamname ahkâm ı sarih-

I i t:ir-
i| ALİ iSÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bir 
'< kâğıt ruznameye alınır. Yevmi müzakeresi reye 

vaz'olunmak suretiyle tâyin olunur. Israr etti -
'• ğim nokta budur efendim.. 
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34. — Kambiyo ve nukudlar üzerine spekü- , 

lâsyonun menine dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası (1/1 i) I 

i 

REİS — Tensip buyur ulursa ruznameye ala- ' 
bm. (Hay hay sesleri) Ruznameye alındı, j 

35. — Telgraf ve telefon umurunun tensikı j 
hakkında kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf En
cümeni mazbatası (1/118) ! 

REİS — Alâkası itibariyle Adliye ve Muva- J 
zenei Maliye encümenlerine tevdi ediyoruz. Alel- j 
ı.iisıi'1 o encümenlerde de tetkikatı ikmal edilsin, j 

s 
Takrirler j 

/. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin Mu- j 
vazenei unıumiyeden maaş alanların evlâtların
dan leylî talebe olanlarından yüzde yirmibeş 
(cnzilâl icra edildiği misillû mu vazenei hususiye 
memurları evlâtlarının ela aynı muameleye tabi I 
tutulmasına' dair temenni takriri (1/21 müker
rer) (İcra V ehilleri Hey eli Riyasetine) 

2. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Gar
bi - Trakya'dahi Yunan mezalimine bir nihayet 
verilmesine dair temenni takriri (4/21) (t er a Ve
killeri Heyeti Riyasetine) 

(Olkun.sun. sadaları) 
REİS — Okuyalım efendim. 

Riyaseti Celileye 
Garbi - Trakya'dan ahu an haberler pek feci 

ve elimdir. Yunan/m devam etmekte olan mezali
mi dolayısiyle Garbi - Trakya'daki kardeşlerimi
zin âkibetlcri pek vahimdir. Iskeee'de Yunan Fev
kalâde Divanı Harbince 29 Ağustos 1923 Çarşam
ba «'ünü Trakya ihtilalini tesri tölımetiyle : 

tskeçe'de Bekir Sıdkı, Abdi efendiler, Menlik-
li Raif Bey, Dr. Nazif, Asını, Reşid beyler, Eş
raftan Hilmi Hoca, Pomak Şükrü Efendi, Po
mak Reşid, Basmacı Hâbil, Muallim İbrahim, 
eşraftan Hacı Eşref, keresteci Hacı Osman, Müf-
tüzade Şemseddin, Abdürrahim, Osman efendi
lerden mürekkep onbeş zat idam. 

Şerif Emin Ağa, elbiseci Hüseyin Hüsnü, 
Agâh Bey, Tahir Efendi, Dramalı Mehmed Bey, 
Ayazzadelerden Rahim Ziya Bey, Abdürrahim- I 
zade Rıza, Hafız Ali Galib efendiler, Tayyar Bey, I 
Hacı Yusufzade Abdülhalim efendi, Kartalzade 
Hüseyin Hüsnü, Hafız Mehmed Ali, Tesbihçizâ- I 
de Mehmed efendiler. Arif Efendizade Raif Efen- I 
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di, Hacı İbrahim Efendi, Arab Hüseyin Efendi, 
İmam Hüseyin Efendi, Mehmed Fehmi Bey, Fer
li ad İdris Efendi, Sirozlu Hacı Mehmed Efendi, 
İbrahim Efendi, Servili Hilmi Efendi, Mehmed, 
İsmail efendiler, Hüseyin , Bey, Ferruh Efendi, 
Receb efendilerden mürekkep yirmi sekiz zat 
da onar sene kürek cezasına mahkûm oluyor. Bu 
zevat şehirlerden getirilen, mahkemeden geçmek 
suretiyle güya cezadide olanlardır. Köylerde 
yağma ve imha son derecede hükümferma olu
yor. 

Hidematı vataniyesine medyunu şükran ol
duğumuz Hariciye Vekâleti Celilesinin Garbi -
Trakya hakkında halaskar vaziyet ve harekette 
bulunmasını göz yaşlarımla istirham eylerim 
efendim. 

10 Eylül 1339 
Menteşe Mebusu 

Esad 
f Lanet olsun sesleri) 

ESAD Ef. (Menteşe) — Müslümanlar! Bu
na biı- çareyi âcil bulalım. Bundan Meclis me
suldür. 

İZZET ULVÎ B. (Afyon Ivarahisar) — Bu 
mozalimi durdurmak için mukabele bilmisil 
yapmalıyız. Başka çare yoktur. Hükümet pro
testo etmişdi. Müessir bir surette tekrar protes
to etsin. Aynı zamanda da mukabele edelim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim mazlumla
ra dair birkaç söz söylemekliğime müsaade et
mez misiniz? 

REİS — Müsaade buyurun, efendim, takriri
nizi İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine gönderiyo
ruz. 

İZZET ULVİ B. (Afyon Karahisar) — Efen
dim, ikinci protesto katî bir protesto olmalıdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efendim 
istirham ederiz. Bu takrir üzerine Hariciye Veki
li buraya gelsin ve burada malûmat versin. Ne 
gibi müesir muamele yapılıyorsa izahat versin. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim mazlumla
ra. dair iki kelime söylemekliğime müsaade bu
yu rulmıyacak mı? 

REİS — İcra Vekilleri Riyasetinden gelecek 
cevap üzerine neticeyi Heyeti Muhteremenize arz 
ederiz. O vakit müzakere olunur. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Mazlumlar hakkın
da bana hakkı kelâm vermiyorsunuz. O halde 
mesuliyeti size veriyorum. 
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3. — izmir Mebusu Dr. Tevfik Rü§dü Beyin, 

daraleytamlar tahsisatı hakkındaki Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatasında sebkeden (Mukadde
ma) kelimesini mezkûr encümenin tavzih etmesi 
hakkında takriri (4/22). (Muvazenei Maliye En
cümenine) 

4. — Ertuğrul Mebusu Halil Beyin, Söğüt ka
sabasında câri Ferhad Pa§a deresi mecrasının ta
mirine dair takriri (4/22 mükerrer) (Şer'iye ve 
Evkaf Vekâletine) 

Muhtelif evrak 
1. — Sulh muahedesinin tasdiki müfiasebe-

tiyle Beyrut'ta ayandan Ahmed Mümtaz ve rü-
fekâsı imzalı tebriki mutazammm bir telgrafna-
me 

REİS — Divanı Riyasetçe münasip cevap ya
zılır. (Hangi ayan, sesleri) 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim bu telgraf-
namenin altındaki imzada (sabık) tâbiri var mı
dır? 

REİS — Yoktur. 
RECEB B. (Kütahya) — O halde kendisine 

iade ederiz. Kendisini halâ ayandan addeden ve 
bu sıfat ile telgraf yazan bir zata katiyen cevap 
verilemez. Hattâ bunu Mecliste bile okumak lâ-
zrm,gelmez. Kendisini ayandan addedenlere ve 
Ibu imza ile telgraf çekenlere cevap vermekten 
Meclis katiyen müstağnidir. (Çok doğru sesleri) 

RASİH El'. (Antalya) — 'Hattâ mülga ayarı 
bile denilemez. 

ALİ ISAJÎB B. (Kozan) — Efendim, mesele 
yanlış anlaşılıyor. Beyrut'ta eşrafa, ayan derler. 
Yoksa tonlar sabık Meclisi Ayana mensup değil
dirler. 

REİS — Mesele tavazzuh etmiştir. Divanı Ri
yasetçe münasip cevap yazılacaktır efendim. 

2. — Söke'nin kurtuluş günü münasebetiyle 
mahalli müftülüğü ve sair eden mevrut telgraf-
name 

REİS — 'Münasip görürseniz Divanı Riyaset
ten münasip bir cevap yazılır. (Münasip sesleri, 

3. — İzmir'in kurtuluş günü münasebetiyle 
yapılan ihtifale dair Ali Fuad Paşadan mevrut 
telgraf 

REİS — Efendim izmir'in kurtuluş günü 
münasebetiyle yapılan ıhtifalâta iştirak etmek 
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üzere Heyeti Mulhteremeniz tarafından Ali Fuad 
Paşa Hazretlerinin Riyaseti altında (bir heyet 
.gönderilmişti. Bu bapta Ali Fuad Paşa Hazret
lerinden bir telgraf gelmiştir. Müsaade buyurur
sanız okuyalım. (Okunsun, sesleri) 

T. ıB. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
iöüzel izmir'imizin 'kurtuluş bayramı cok par

lak ve heyecanlı tezahürlerle tesidedilmiş ve bu 
mesut günde Meclisi Âliniz namına 'hazır bulun
makla mübahi olan Heyeti Mahsusa bütün sınıf 
halk ile memurin ve (heyeti askeriye tarafından 
pek kıymetli merbutiyet ve muhabbetle karşılan
mıştır. İzmirlilerin Ibu münasebetle Meclisi Âli
niz ve Muhterem Reisimiz (hakkında izhar ettik -
lenii şükran ve merbutiyet İnsilerinin cidden pek 
'ka'lbî ve samimî olduğunu mıaalihtiram arz ey
lerim efendim. 

10 . 9 . 1339 

Türkiye JBüyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Ali Fuad 

4. — izmir'in kurtuluş günü münasebetiyle 
Belediye Riyasetinden mevrut telgraf 

REİS — Efendim keza İzmir 'Belediye Riya
setinden bir telgraf ıgelmiştir. Bunu da okuya
lım : 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
ıCelilesine 

(Mevcudiyetiyle mevcudiyetimizi kurtaran Bü
yük Millet Meclisimizin Heyeti Mühtercmcsii!.! 
aralarında (gören ve kurtuluş bayramını yapan 
İzmir'imiz ve İzmirliler derin minnet ve şükran 
içinde halaskarı âlilerini hürmetle selâmlar ve 
açılan sıılllı yolunda yine Meclisi Âlilerini en bü
yük rehakâr bilir. 

İzmir Belediye Reisi 
Şükrü Kaya 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim hakiki (halaskar, evvelemirde Cenabı Hak'tır. 
Badehu ulu gaziler, badehu ulu şehitlerdir. On
ları takdisen ve tebcilen ayağa kalkalım ve birer 
fatiha okuyalım. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Hilmi Beyin tek
lifini reye koyunuz. (Reye resleri) 

REİS — Hilmi ıBeyin teklifini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, 
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RECBB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi söz 

istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
RECEB B. (Kütahya)— Efendim (bendeniz 

Şükrü Kaya Bey arkadaşımızı Menteşe Melbusu 
olarak biliyorum. Aynı imza ile bize İz
mir Belediye Reisi olarak telgrafı geliyor. 
Malûmuâliniz hem Meclis âzalığı, kem bele
diye riyaseti olamaz. Meclisi Âli âzalığı 
hiçjbir zaman memuriyetle kabili telif de
ğildir. Nisabı Müzakere Kanununda bu 'bapta sa
rahati , katiye vardır. Şükrü Kaya Bey arkadaşı
mız mebus inti'habolunmazdan evvel İzmir Bele
diye Reisi idi. Eğer halen kendisini İzmir Bele
diye Reisi addediyorsa aynı zamanda Meclisimiz 
âzasından olamaz. Kendisi Menteşe mebusudur. 
Menteşe Mebusluğundan istifa etmiş olması lâ
zımdır. Bunu Makamı Riyaset kendisine ihtar' et
sin. 

REİS — Efendim Makamı Riyaset bu hususu 
nazarı itibara aldı ve İzmir'e telgraf yazdı. Bu 
suretle mesele hallolunmuştur. 

15. — İstihsal ettikleri mezuniyetleri bir haf
ta zarfında istimal etmiyen azayı kiramın mezu
niyetlerinin iptali hakkında Büyük Millet Mec
lisi Reisvekilliği tezkeresi 

REİS — Efendim mezuniyet almış olan arka
daşlarımız kakkmda Divanı Riyasetin bir tezke
resi vardır. Müsaadenizle okuyalım. 

Heyeti Umumiyeye 
Her ıhangi sebep ve suretle olursa olsun He

yeti Umumiyeden istihsal ettikleri mezuniyetleri 
Heyeti Umumiye kararı lâ'hik olduğu tarihten iti
baren bir ıhafta zarfında istimal etmiyen azayı 
kiramın mezuniyetlerinin ve tezkerelerinin iptali 
Divanı Riyasetin 11 . 9 .1339 tarihli Dördüncü 
içtimamda tensibedilmiış olmakla Heyeti Uınumi-
yenin nazarı tasvilbine arz olunur efendim. 

11 . O . 1339 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi 

Birinci Reisvekili 
Mehmed (Sa'bri 

(Bir kafta çok azdır sesleri) 
REİS — Müsaade (buyurunuz efendim. Ma

lûmu ihsanınız arkadaşlarımızdan ekserisinin pek 
:mİMfcapel iğleri oluyor. .Halbuki müzakerenin de-
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I vamı için muayyen olan hadden aşağı, arkadaş

lar izne tabi olamıyor. Bâzı arkadaşlarımız mezu-, 
niyet aldıkları halde istimal etmiyorlar. Onlar 
mezun göründükleri için Divan başka arkadaş
lara mezuniyet veremiyor. Binaenaleyh; Divanı 
Riyaset bu gibi mezuniyet almış olan arkadaşla
rın nihayet bir hafta zarfında mezuniyetlerini 
istimal etmeleri lüzumunu ve bir kafta zarfında 
mezuniyetlerini istimal etmiyenlerin mezuniyet
lerinin ve tezkerelerinin iptalini kararlaştırmış
tır. (Gürültüler) (Bir hafta azdır sesleri) 

Efendim Divanı Riyasetin ibu tezkeresini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Ka'bul edilmiştir. 

2. — Mebuslardan bâzılarına mezuniyet veril
mesine dair Divanı Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Ahvali sıhhiye ve mazereti meşrualarma bi

naen âtide isimleri muharrer zevata isimleri hi
zasında muharrer miktarda mezuniyet itası Di
vanı Riyasetin 1 1 . 9 .1339 tarihli Dördüncü İç
timamda tensibedilmekle Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

1 1 . 9.1339 
T. B. M. Meclisi 
Birinci Reisvekili 

Mehmed Sabri 

İhsan Hâmid Bey (Ergani) birbuçuk ay ta-
ıbip raporuna müsteniden, 

Niyazi Bey (Mersin) birbuçuk ay, 
Mehmed Kemal Bey (Adana) bir ay, 
Şefik Bey (Trabzon)^ bir ay, 
Kılıç Ali Bey (G-azianteb) birbuçuk ay, 
İhsan Bey (Cebelibereket) birlbuçuk ay, 
Ali Rıza Bey (Kırşehir) yirmi gün, 
REİS — Efendim, Divanın bu kararını re

yi âlinize vaz'ediyorum. Divanı Riyasetten- gel
miş olan bu tezkerede mezuniyet verilmiş olan 

; arkadaşların mezuniyetini kalbul edenler.. 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Ayrı 
ayrı reye vaz'ediniz, usulümüz (böyledir. 

REİS — Tekrarlamaya hacet yoktur,.zanne
derim. Fakat madem ki, istiyorsunuz- &yvı ayrı 

• reye koyayım. 

İhsan Hamdi Bey (Ergani) nin (birbu
çuk ay mezuniyetini kabul edenler, l&tfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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Niyazi Bey (Mersin) in bir buçuk ay mezu

niyetini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir; 

Mehmed Kemal Bey (Adana) nm bir ay me
zuniyetini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Şefik Bey (Trabzon) un bir ay mezuniyeti
ni kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Kılıç Ali Bey (Gazianteb) in birbuçuk ay 
mezuniyetini kabul edenler, lütfen ol kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

1339 C : 2 
İhsan Bey (Cebelibereket) in birbuçuk ay 

mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Ali Rıza B. (Kırşehir) in yirmi gün mezu
niyetini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

REİS — Efendim, ruznamei ımüzakeratımız-
da posta Lâyihai kanuniyesi vardır. Eğer tensip 
buyurursanız on beş dakika teneffüs edelim. 
(Muvafık sesleri) Onbeş dakika teneffüs etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat: 2,45 

Î K . t N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat: 3,15 

REİS — İkinci Reisvekili İsmet Beyefendi 

KÂTİPLER: Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Mahmud Bey (Siird) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Posta kanunu lâyihası ve Posta ve Tel

graf Encümeni mazbatası 

REİS —• Celseyi açıyorum. Ruznamede Pos
ta 'kanunu lâyihası vardır, müzakeresine devam 
edeceğiz. Posta kanunu lâyihasının onikinei 
maddesi, Ruşen Beyin kabul edilen takriri ile 
tadil edilip evvelce tâyini esami suretiyle reyi 
âlilerine vaz'edilmîşj fakat msâbı müzakere hâ
sıl olmadığından celsei âtiyede yeniden reye 
vaz'edilmek üzere ruznameye alınmıştı. On ikin
ci maddeyi tekrar reyi âlilerine vaz'edeceğim. 
Fakat bu maddeye mütaallik olmak üzere Trab
zon Mebusu Nebizade Hamdi Bey ve rüfekası-

. nm bir takriri vardır. Bu maddeye bir fıkra 
ilâvesini teklif ediyorlar. 

İZZET ULVİ B. (Karahisan SaMb) — Ben
denizin de bir takririm var. 

REİS — Takriri okuyacağım. 

Riyaseti Celileye 
"Fıkrai âtiyenin 12 nci maddeye z^ylolarak 

âlâ.vBsini teklif eylerte;, 

Fıkra: (Evrakı matbuadan mektep kitapla-
riyie cüzlerinden dahi istisnaen beher elli gram 
ve küsurundan bir kuruş istifa olunur. 

Trabzon 
Melbizade Hamdi 

Ankara 
İhsan 

Konya 
Naim Hazım 

İsparta 
Hafız İbrahim 

Ardahan 
Talât 

İstanbul 
Hamdullah Sufahi 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Zonguldak 
Halil 
Aydın 

Mazhar 

Kângırı 
Talât 

Karahisan Şarki 
İsmail 

Kırşehir 
Mahbub 

Bolu 
Şükrü 

Mardin 
Yakup Kadri 

Karahisan Şarki 
Mehmed Emin 

Antalya 
Rasih 

Zonguldak 
Tun alı Hilmi 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REÎS — Malûmuâliniz onikinei maddenin 
müzakeresi foitam bulduğu içiaı 'bügüa- nrüz/akö-
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re açılmamıştır. Altıncı maddenin kabulünden 
sonra vuku'bulan teklifleri zeylolarak ilâve et
mek üzere, encümenler istemiş ve altıncı mad
deye zeylolarak ilâve etmiştir. Nebizade Hamdi 
Bey okuduğumuz fıkranın onikinci maddeye 
zeylolarak ilâvesini teklif ediyorlar. Bu takri
ri Posta ve Telgraf Encümeniyle Muvazenei 
Maliye encümenlerine tevdi ediyoruz, geldiği 
zaman müzakere edeceğiz. Bu onikinci madde
yi yoklama suretiyle tâyini esami ile reyi âli
lerine vaz'ediyorum. (Zeyil geldikten sonra 
sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bu zeyil 
aynı maddeye taallûk ediyor. Binaenaleyh bir 
an evvel onun müzakere ve intacı lâzımdır. 

REİS — Nizamname gayet sarihtir. Nısab-
olmadığı zaman içtimai mütaakıp de bir mesele 
tâyini esami ile tekrar reye vaz'edilir, 'binaen
aleyh onikinci maddeyi bugünkü celsede reye 
vaz'etmeye mecburuz. Bu madde Posta ve Mu
vazenei Maliye encümenlerinden gelir ve zaten 
encümenleree Ruşen Eşref Beyin takriri kabul 
edilmişti. Encümene gitmesi şekli, tes'bit etmek
ten ibarettir, onikinci maddenin talikine bir 
sebep yoktur. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Doğrudur. 

İZZET ULVÎ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bendenizin de bir takririm vardır. O da bu
nunla birleştirilsin. 

REÎS — Birleştiriyoruz efendim. 
, MAZHAR MÜFlD B. (Denizli) — Efendim 

mütalâatınız çok doğrudur. Fakat onikinci 
. madde reddedilirse zeyil kalmaz. Şimdi buyur
duğunuz zeyli encümenlere havale edelim. Fa
kat onikinci. madde ka'bul edilmezse nasıl 
olur? 

REÎS — Efendim, müsaade 'buyurunuz. Ge
çen celse neticesinde istihsali arada kabul ni
sabı mevcuttur. Nisabı müzakere mevcut de
ğildir. Bugün yalnız nisabın istihsali için tek
rar reye vaz'ediyoruz. Hattâ aranın .neticesi 
nasıl olursa olsun ka'bul edilmiş olduğunu teb
liğ etmek mecburiyetindeyiz. 

RECEP, B. (Kütahya) — Yoklamaya lüzum 
yoktur, vakit zayi etmiyelim. 

REÎS — Rica ederim. Yoklama keyfiyetini 
zabıt kaydetmiştir. Bu külfeti' ihtiyar buyuru-
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nuz. Tâyini esami ile reye vaz'ediyorum. Ka
bul edenler beyaz, etnıiyenler kırmızı rey isti
mal buyursun. (Reyler toplandı) istihsali âra 
hitam bulmuştur. Netice! tasnife kadar onse-
kizinci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

Efendim on sekizinci madde nazarı mütalâ
aya alman takrirlerle beraber Muvazenei Ma
liye Encümenine gönderilmişti. Şimdi Muva
zenei Maliye Encümeninin tadil ettiği şekil 
okunacaktır. 

Onsekizinci maddenin şekli muadeli : 
MADDE 18. — Her bir kıymeti mukadde

r d i mektuptan peşin olarak; 
Evvelâ : Mekâtip ücreti âdiyesi, 
Saniyen : Taahhüt ücreti maktuası, 
Salisen : Kıymeti mukadderesinin üçyüz 

kuruşuna kadar üç ve ondan fazlası için beher 
yüz kuruş ve küsurundan bir kuruş ücreti te-
miniye alınır. Tekrar sevk veya mahreçlerine 
iade olunan kıymeti mukadderdi mekâtipten 
yalnız ücuratı teminiye istifa olunur. 

t 

REÎS — Efendim Muvazenei Maliye En
cümeninin teklif ettiği şekli muaddel hakkın
da söz istiyen var mı? Söz istiyen yok, binaen
aleyh Muvazenei Maliye Encümeninim muaddel 
onsekizinci maddesini reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Aynen şekli muaddeli kahul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Yirmibi-
rinci maddenin müzakeresine 'başlıyoruz. 

MADDE 21. — Mürsillerden peşin istifa 
olunmak üzere posta paketleri ücuratı 'berveçhi 
âtidir : 

Evvelâ vesaiti nakliyesi vapur veya şimen
difer olan paketler: 

.1. a) Bir deniz sahilinde veya 'bir kol 
şimendifer üzerinde vâki postaneler arasında 
teati olunacak paketler için beher beş kilo ve
ya kesrinden 20 kuruş 

b) iki demiz sahilinde veya iki kol şimen
difer üzerinde vâki postaneler arasında teati 
olunacak paketler için beher beş kilo veya kes
rinden 80 kuruş 

c) Bir deniz sahiliyle bir kol şimendifer 
üzerinde vâki postaneler arasında teati oluna
cak paketler için beher beş kilo veya kesrin
den 30 kuruş. 
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d) îki deniz sahiliyle iki şimendifer üzerin

de vâki postaneler arasında teati olunacak pa
ketler için beher beş kilo veya kesrinden 30 ku
ruş. 

2. a) Karadeniz ve Akdeniz bir mmtaka 
teşkil eder. «Marmara ancak kendi savahilinde-
ki postaneler arasındaki nakliyat için bir deniz 
addolunup Karadeniz veya Akdeniz savahilinde-
ki postanelerle olacak nakliyat için ayrıca bir 
deniz itibar edilmez.» 

b) İkiden fazla demiryol kolu iki koJ addo
lunur. 

c) Sahilden veya demiryolu istasyonundan 
on kilometre dâhilde bulunan mevaki sahilde 
veya demiryolu güzergâhında addolunur. 

d) Berveçhi âti hudut birer kol demiryolu 
ad ve itibar olunur : 

İstanbul - Edirne arasi (Alpullu - Kırkkilise 
şubesi dâhil olduğu halde) 

Haydarpaşa - Konya arası (Adapazarı - Ari-
fiye; Eskişehir - Ankara ; Alayund -Kütahya şu
beleri dâhil olduğu halde) 

Konya - Meydanıcık'bez arası (Mersin ve Ye
nice ve Payas Şubesi dâhil olduğu halde) 

Meydani'ekbez - Nusaybin arası; İzmir - Ka-
rahisar arası (Manisa - Bandırma şubesi dâhil 
olduğu halde) 

İzmir - Eğridir arası (Torbalı, Bandırma, 
ödemiş, Tire, Reşadiye, Söke, Sultanhisar, De
nizli, Sütlâç,', Çivril şubeleri dâhil olduğu halde) 

Erzurum - Sarrkaımuş - Kızrl'çakçak 'arası, 
Bursa - Mudanya arası 
Memlekette bilâhara inşa olunacak demiryol

larının her bir kolu posta şebekesine nazaran 
posta idaresince tâyin olunur. 

Saniyen : Vesaiti nakl iyesi sürücü postala
rından ibaret olan posta paketleri : 

(Bir liva dahilindeki merakiz anasında teati 
olunacak paketler için böher kilo veya kesrin
den 10 kuruş* 

Salisen : Vesaiti nakliyesi demiryolu, vapur 
ve sürücüden ibaret olan posta paketleri : 

a) Ne mevridi ve ne de mahreci sahilde ve
ya demiryolu güzergâhında olmıyan iki mevki 
arasında teati olunacak paketler şimendifer veya 
vapurla nakliyattan istifade dahi etse yine mev-
:rit ve mahrecinin vaziyetine nazaran; saniyen fık-
j'asmda güdü len ; ü^r'elte tâbidir. 
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b) Mevrit veya mahreçten biri sahilde ve

ya şimendifer güzergâhında bulunup nakliya
tında şimendifer veya vapurdan istifade eden 
posta paketleri için güzergâha nazaran şimendi
fer ve deniz ücretleriyle kara ücretinin mec
muu hilhesap istifa olunur. 

Kıymetli posta paketlerinden beherinin bin 
kuruş veya kesrinden siyyanen on kuruş ücreti 
teminiye alınacaktır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Bursa Mudanya'
dan sonra kerre içerisinde (İstanbul - Mudan
ya - Bursa bir kol addolunur) diye ilâve edil
mişti. Basılmamıştır. Sonra saniyen fıkrası için 
bir takririmiz var; çünkü pek yanlış basılmıştır. 

REİS — Encümen namına mı söylüyor su
nuz? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Evet encümen 
nammadır. 

REİS — Bu okuduğumuz şekil Muvazenei 
Maliye Encümeninin bittetkik tadil ederek tek
lif ettiği şekildir. Binaenaleyh fıkaratı bittabi 
müzakerat hitamında ayrı ayrı reye vaz'edece-
ğim. Tadilât hakkında izahat istiyen var mı? 
Varsa Muvazenei Maliye Encümeni izahat ver
sin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evvelen 
posta memurlarına izah etsinler ki, iyi anlasın
lar. 

SABRI B. (Saruhan) — Posta Encümenince 
Muvazenei Maliye Encümeninin taadilâtı aynen 
kabul ediliyor. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninden tadilât hakkında izahat talep Duyu
ruluyor mu? (Hayır sesleri) 

MUHTAR B. (Trabzon) — Reis Bey! Encü
men «şimendifer» tâbirlerini «demiryolu» şeklin
de tadil etmişti. Bu maddenin yarısı tadil olun
muş, yarısı olmamış; tashih edilsin. 

REİS — Fıkra fıkra reye vaz'edelim. Fık
ralar -okundukça 'tashih edelim. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, 
lâyihai kanuniyede madde gayet kısa ve karı-

' r.ık yatzılmı§itır. Biz de tashihat yaptık. Bâzıları 
I 'biraz fahiş ıgösterilmiş. Encümeniniz; her ne 

kadar mufassal oluyorsa da ayrıca nizamname
de sarahat yapılmak iktiza ettiğinden kanunun 
•metnine fazla sarahat ve vuzuh koydu. Muay
yen noktalar arasında alınacak fiyatı tes'bit etti 

I ve fevmlso* ,igia mtıtjedil- • fiyatlar gös*&pdi- Jâteta* 
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en aleyh bendenizden ayrıca bir izahat talebedi-
lirse vereyim. Fakat bunlar hakkında fazla iza
hata lüzum görmüyorum. Çünkü madde gayet 
sarih yazılmış. Eğer tadil teklif eden olursa 
onun üzerine mütalâamızı beyan ederiz. 

VEHBÎ Ef. (Karesi) — Efendim bir şey 
soracağım. îzmir - Karahisar (Manisa - Bandır
ma şubesi dâhil olduğu halde) îzmir - Eğridir 
(Torbalı, Bandırma, Ödemiş - Tire., ilâh..) de
niyor. Bandırma acaba iki tane mi? 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Bayındır
dır o, Muhtar Bey tarafından tashih ettirilmiş
tir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Halk 
hâkimiyetinin ilânı üzerine evvelemirde Maliye
ce hâkimiyet, Maliyece müsavat temin edilmeli
dir. Arkadaşlar istibdat devrinden hatırlıyorum 
ki tâ îskodra'dan bir mektup Basra'ya kadar 
yirmi paraya giderdi. Çünkü vapurla ıgiderdi 
veyahut îstanlbul'dan Edirne'ye giden bir mek
tup yine yirmi paraya giderdi. Çünkü şimendi
fer vardır. Vapurlar işliyen sahil ahalisi ile 
şimendifer işliyen dâhil ahalisi bu suhulet ve 
mesudiyete mazhardır. Çünkü vesaiti nakliyece 
her halde kendilerini bahtiyarlık karşısında bu
luyorlar. Fakat zavallı o hücra yerler, imar
dan, gözden ve gönülden ırak yerlerdeki o bi
çarelerden o vakitler mektup ücreti olarak ıkırk 
para almıyordu. Halbuki bence onların bu bed
bahtlıklarına, bu mahrumiyetlerine karşı Ibelki 
aksine yapılmak, yani sahiller ve' şimendifer 
bulunan -mahaller için ıkırk para alınmak ve di
ğer yerler için de yirmişer para alınmak lâzım-
geliyordu. Maalesef istibdat devrinden beri 
sürüklenip gelen ve bugün Meclise arz edilen 
bir lâyihada bile onun izlerini görüyorum. (Al
lah Allah, sesleri) îstanlbul'a gidip geliyorum. 
Şöyle Bilecik tarafından geçerken üzerinde kay
makta olduğumuz demiryolunun altında giden 
bir yol; diğer tarafta alelade bir araba yolu, 
daha öte tarafta bir keçi yolu bulunuyordu. Bu
gün arkadaşlar kolipostallar için yirmi kuruş 
olmak üzere ücret takdir ediyoruz. Lâkin bura
dan ayrılırsanız, şöyle Haymana ve daha içeri
ye doğru giderseniz, demiryolu ve araba yolun
dan vazgeçtik zavallı kağnıların bile geçeceği 
yolları bulunmıyan o zavallı hücra köylerden 
bugün kolipostal ücreti olarak on kuruş alıyo
ruz. Bu mudur, Maarife olacak hizmetimiz? (Ma
arifle ne alâkası var? Sesleri) 
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Evet efendiler Kolipostaları ben ekseriyet

le kitap olarak kabul ediyorum. Eğer iktisadi 
olarak düşünürseniz beis yok. Evet geçenlerde 
söylediğim gibi, kolipostalı, günde milyonlar 
kazanan bir tüccarın ilân varakaları zannedi
yorum. Yahut o tüccarın numune çıkınları ola
rak kabul ediyorum. Varsın o tüccar milyonlar 
kazansın. Tek onun ticareti, variyeti sayesinde 
memlekete zenginlik serpilsin. Lâkin biz vesaiti 
nakliyeyi, bilhassa resmî vesaiti nakliyeyi pos
tayı Ibu gibi birtakım sınıflara tefrik ederek 
hem de maatteessüf betbaht yerleri mahrum 
edercesine başka zihniyetle bu projeyi kabul 
edersek zannediyorum (bu iş Meclisi Âlinin şe
refiyle mütenasibolmaz. (Gürültüler) Arkadaş
lar Posta Dairesi deme/k bir kumpanya demek
tir. Şimdi faraza Çankaya ve Etlik taraflarına 
doğru birer tramvay kolu uzatan bir kumpan
ya, Etlik tarafına da, Çankaya tarafına da yev
miye biner kuruş sarf ediyor. Lâkin Çankaya 
taafmdan on bin kuruş ve Etlik tarafından beş 
yüz kuruş alıyor. Yani buradan beş yüz kuruş 
zarar ediyor. Fakat akşam hesabatma baktığı
mız zaman yine kârı, iki bin kuruş tenzil edil
dikten sonra, sekiz bin heş yüz kuruştur. De
mek oluyor ki, Çankaya'ya işliyecek olana çok 
müşteri ve diğer tarafa işliyecek <olana az müş
teri vardır. Bundan dolayı Çankaya'nın ücreti
ni fazla, diğer tarafın ücretini noksan yapmak 
zannımca doğru değildir. Çünkü burasının nü
fusu daha ziyade ve bahusus Çankaya oraya nis-
betle daha müterakkidir. Ahalisi kesretli oldu
ğu gibi ahalisinin refahı dahi fazladır. Ve nü
fusunun kesreti ise burasının terakkisine ha
dimdir. Binaenaleyh, ben Etlik tarafının ücre
tini yükseltmeye değil, bilâkis Etlik tarafını da
ha ziyade terakki ettirmeye uğraşırım. Binaen
aleyh, Çankaya tarafına on para alınırsa yirmi 
para almalıyım ki, diğer taraf şenlensin. Şu 
halde arkadaşlar istirham ediyorum, eğer en
cümen, şu verdiğim izahat neticesinde müsavat-
perveılik gibi bir hisle mütehassis olmıyarak bu 
maddeyi tadil veya istirdadetmiyeeek olursa, 
Heyeti Celileden rica ederim, bu teklifi lütfen 
encümene iade buyurunuz! Encümen bu kadar 
çok uzun olan bu maddeyi muhtasar bir hale 
koysun. Yani eğer beş kiloda yirmi, otuz kuruş 
almak az ise onu elliye iblâğ etsin ve her yer 
alesseviye elli kuruş olsun. 

S5ABRÎ B. (Sanıhan) — Efendiler, malûmu 
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ve bu itibarla uzak yerlerde bulunanlara Posta 
idaresi, bu kanunu yaparken bu serd olunan 
bütün mütalâatı nazarı itibara alarak Meclise 
cidden güzel bir kanun getirmiştir. Ne onlara 
kendi işlerinin icabettirdiği külfeti ihtiyar et
tirmiştir, ne de vesaiti medeniyeden müstefidolan 
vatandaşlara yüklemiştir. Ve ne de bir tarafı 
tezyidetmiş, ne de Öteki tarafı tenzil etmiştir. 
İkisinin arasında bir muvazene vücuda getire
rek bu kanunu meydana getirmiştir. Bence eğer 
bu uzaklıklar nazarı itibara alınırsa iki noktai 
nazardan düşünmek lâzımgelir. Bunu ne yapar
sak yapıp yollardan ve şimendiferlerden mah
rum olan adamların ihtiyacına göre temin et
mek lâzımdır. Postada tarifeyi kaldırıp demeli 
ki; alelûmum ücretler beş kuruştur. Fakat mu
kabil olarak daima kendilerinin meşakkatinden 
bahsettiğimiz köylülere varidattan bir kısmını 
yükletmek lâzımdır. 
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ihsanınız posta tarifeleri bâzı ahkâm ve şeraiti 
kanuniye tahtında yazılmıştır. Bu ahkâm ve 
şerait bazan şairane olan ve zahiren güzel gö
rünen hissiyata tetabuk edemez. Fakat bunun 
mesuliyeti o düstur ve kavanini iktisadiye ve 
idariyeye tâbi olanlarda değil; maatteessüf mu-
hittadır. 

Efendiler, her iki tarife tetkik edilirse bi
rinci tarifede tenzilât yapılmış olduğu görülür. 
Bu tenzilât memleketin çok lehine olduğu gibi 
idarenin de şüphesiz aleyhinedir. Fakat Muva-
zenei Maliye Encümeni memleketin ahvalini na
zarı itibara almış ve bu tenzilâtı yapmıştır. Bi
zim de bu tenzilâta muvafakat ettiğimizi arz 
etmiştim. Buyuruluyor ki, memleketin her ta
rafı müsavata tâbi olsun. Müsavat demek tah
mil olunan mukabil vazifeyi ifa etmek demek
tir. Eğer müsavatı mantıkiye nazarı itibara alı
nacak olursa idareye tahmil edilen külfetin mu
kabilinin verilmesi icabeder. Binaenaleyh, İs
tanbul'dan Van'a kadar bir şey göndermek kül
fetini Posta idaresine tahmil eden bir adamın 
Posta İdaresinin İstanbul'dan Van'a kadar mâ
ruz kaldığı külfete tâbi olması icabeder. Bina
enaleyh, eğer her yerde tarifeyi ayni yapacak 
olursanız efradın bir kısmının aleyhine olarak 
ücreti dört misline iblâğ etmiş olursunuz. Ge
çen günkü müzakerede de mevzuubahsolmuş-
tur. Memleketin bir ucundan öbür ucuna kadar 
bir koli hemen iki yüz elli kuruşa mal oluyor. 
İdare ne düşünmüştür?. Eğer idare bu düstûra 
tâbi olacak olursa sureti mutlakada memleke
timizin efradına öyle bir külfet tahmil edecek
tir ki, hakikaten gayrikabili tahammüldür. Pos
ta idaresi buna mukabil ne yapmıştır? Bir man 
tiki diğer mantık takibetmiştir. Bu zararı di
ğer menfaatler mukabili olarak tevzi etmiştir. 
Sahillerden müstefidolanlara kendilerinin icab
ettirdiği külfetin tahmili biraz fazla olduğun
dan tahfif edilmiştir. Zannedilmesin ki tarife 
muktazasmca şimendifer güzergâhında yahut sc-
vahilde bulunan ahali veyahut ki deniz kena
rında bulunanlar bundan masun kalmıştır. Ha
yır efendiler kendilerinden uzak olan mahal
ler için fazla ücret tahmil edilmiştir. Burada, 
her hangi esbaptan mütevellit bir yolsuzluğun 
idareye vermiş olduğu külfetin bir kısmı onla
ra tahmil edilmiştir. Menfaatleri müşterek oldu
ğundan dolayı bu ciheti nazarı itibara alalını 

Çünkü malûmya meşhur darbı mesel var . 
«Ya bu deve güdüülür, ya bu diyardan gidilir.» 
Posta işliyecek ise bunun ihtiyacı olan varidatı 
temin etmek lâzımdır ve posta için iki şey var
dır. Ya postaya paydos demek veyahut posta
ya icabeden parayı varidatı umumiyeden temin 
etmek lâzımdır. Fakat bilemem ki varidatı umu
miyeden mukabili olan posta ücretini tefrik 
edip bunu köylülerin üzerine tahmil ile posta
dan istifade edilir ümidiyle köylünün sırtına 
bir Resim daha yüklemek ne dereceye kadar mu
vafık olur? Bu hale rağmen mutedil ve cidden 
tenzilâtlı olan Muvazene Encümeninin teklifini 
kabul buyururlar. İnşallah önümüzde hâdisat 
inkişaf eder, iktisadiyat inkişaf eder, paramız 
daha ziyade kıymetlenir. Müdiriyeti Umumiye 
beş altı ay sonra yeni, tenzilâtlı bir tarife ile 
Meclisi Âlinize gelerek Posta İdaresini daha 
ziyade müstefideder. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) 

Birinci fıkrayı tekrar okuyoruz : 
1. a) Bir deniz sahilinde veya bir kol şi

mendifer üzerinde vâki postaneler arasında te
ati olunacak paketler için beher beş kilo veya 
kesrinden 20 kuruş. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — «Şimendi
fer üzerinde» «demiryolu üzerinde» diye tashih 
edildi. 

REİS — Efendim! Okuduktan sonra tashih 
edeceğiz. 
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BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Reis 

Beyefendi! Burada bir hata vardır. Deniz sahili 
deniyor. İşte Arapça kullanmanın belâsı! (Deniz 
kenarı) demelidir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, oku
duktan sonra tashih edilecek kelimeler varsa o 
zaman tashih olunur. 

b) İki deniz sahilinde veya iki kol şimendi
fer üzerinde vâki postaneler arasında teati olu
nacak paketler için beher beş kilo veya kesrin
den otuz kuruş. 

c) Bir deniz sahiliyle bir kol şimendifer üze
rinde vâki pastaneler arasında teati olunacak 
paketler için beher beş kilo veya kesrinden otuz 
kuruş. 

d) İki deniz sahiliyle iki kol şimendifer üze
rinde vâki postaneler arasında teati olunacak pa
ketler için beher beş kilo veya kesrinden otuz 
kuruş. 
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paketler için beher beş kilo veya kesrinden otuz 
kuruş. 

2. — a) Karadeniz ve Akdeniz birer mmta-
ka teşkil eder. «Marmara ancak kendi kıyıla
rındaki postaneler arasındaki nakliyat için 
bir deniz addolunup Karadeniz veya Akdeniz 
kıyılarında postanelerle olacak nakliyat için 
ayrıca bir deniz itibar edilmez.» 

b) İkiden fazla demiryol kolu iki kol addo
lunur. 

e) Deniz kıyısından veya demiryolu istas
yonundan on kilometre dâhilinde bulunan meva-
ki kıyıda veya demiryolu güzergâhında addo
lunur. 

d) Berveçhi âti hutut birer kol demiryolu 
ad ve itibar olunur. 

İstanbul - Edirne arası (Alpullu - Kırkkilise 
şubesi dâhil olduğu halde) 

Haydarpaşa - Konya arası (Adapazarı - Ari-
fiye; Eskişehir - Ankara; Alavund - Kütahya 
şubeleri dâhil olduğu halde) 

Konya - Meydanıekbez arası (Mersin, Yenice 
ve Payas şubesi dâhil olduğu halde) 

Meydanıekbez - Nusaybin arası. 
İzmir - Karahisar arası (Manisa - Bandırma 

şubesi dâhil olduğu halde) 
İzmir - Ereğli arası (Torbalı - Bayındır, öde

miş, Tire, Reşadiye - Söke; Sultanhisar, Denizli, 
•Sütlâç, Çivril şubeleri dâhil olduğu halde) 

Erzurum - Sarıkamış - Kızılçakçak. 
Bursa - Mudanya arası (İstanbul - Mudan

ya - Bursa bir kol addolunur) 
Memlekette bilâhara inşa olunacak demir

yollarının her bir kolu posta şubesine nazaran 
posta idaresince tâyin olunur. 

REİS —• Birinci fıkrayı tashih veçhile reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

1 Saniyen : Vesaiti nakliyesi sürücü postala
rından ibaret olan posta paketlen : 

Bir liva dahilindeki merakiz arasında teati 
olunacak posta paketlen için beher kilo veya 
küsurundan 10 kuruş. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, ikinci 
fıkra için bir takrir vermiştik. İbare yanlış 
basılmıştır, onun tashihi hakkındadır. 

REİS — Efendim, Muhtar Beyefendinin 
takrirleri vardır. 

REİS — Bu fıkralar hakkında encümenin 
bir tashihatı varsa lütfen tasrih etsin! 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
«deniz sahili, deniz kenarı ve şimendifer; demir
yolu» olarak tashih olunacak ve her kısımda o 
suretle tashihat yapılacaktır. 

REİS — Sahili, kenar ve şimendiferi de de
miryolu olarak tashih edeceğiz. 

ALİ RIZA B. (Kırşehir) — (Kenar) da ha
risidir. (Kıyı olsun sadaları) 

REİS — Efendim, «Kenar» yerine (kıyı) 
teklif ediyorlar. (Pekâlâ sadaları) O halde de
niz kıyısında diyoruz. Bu fıkranın şekli musah-
hahını tekrar okuyoruz. 

Evvelen : Veisaiti nakliyesi vapur veya de
miryolu olan paketler : 

1. — a) Bir deniz kıyısında veya bü
kül demiryolu üzerinde vâki postaneler arasın
da teati olunacak paketler için beher beş kilo 
veya kesrinden 20 kuruş. 

b) İki deniz kıyısında veya iki kol demir
yolu üzerinde vâki postaneler arasında teati 
olunacak paketler için beher beş kilo veya kes 
rinden 30 kuruş. 

c) Bir deniz kıyısı ile (kol demiryol üzerin
de vâki postaneler arasında teati olunacak pa
ketler için beher beş kilo veya kesrinden 30 ku
ruş. 

d) İki deniz kıyısı ile iki kol demiryolu 
üzerinde vâki postaneler arasında t er.t i olunacak" j 
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Riyaseti Celileye 

Vesaiti nakliyesi sürücü postalarından iba
ret olan posta paketleri : 

Bir liva dâhilinde merakiz arasında teati 
olunacak paketler için beher kilo veya küsu
rundan on kuruş ücret alınır ve mütaakıp her 
liva için beş kuruş zammolunur. 

Trabzon Mebusu Trabzon Mebusu 
Muhtar Şefik 

REİS — Efendim bu tadil şekle aittir. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın; kabul edil
miştir. O halde fıkra şöyle oluyor. 

Saniyen : Vesaiti nakliyesi sürücü postala
rından ibaret olan posta paketleri. 

Bir liva dahilindeki merakiz arasında teati 
olunacak paketler için beher kilo veya küsurun
dan on kuruş ücret alınır ve mütaakıp her liva 
için beş kuruş zammolunur. 

REİS — Efendim ikinci fıkrayı tadil veç
hile reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın : Kabul edilmiştir. 

Salisen : Vesaiti nakliyesi demiryolu, va
pur ve sürücüden ibaret olan posta paketleri : 

1. Ne mevlidi ve ne mahreci «ah il do veya 
demiryolu güzergâhında olmıyan iki mevki 
arasında teati olunacak paketler demiryolu 
veya vapurla nakliyattan istifade dahi etse yi
ne mevrit ve mahrecinin vaziyetine nazaran 
saniyen fıkrasında gösterilen ücrete tâbidir. 

b) Mevrit veya mahreçten biri deniz kı
yısında veya demiryolu güzergâhında bulu
nup nakliyatında demiryolu veya vapurdan 
istifade eden posta paketleri için güzergâha 
nazaran demiryolu ve deniz ücretleri ile kara 
ücretinin mecmuu bilhesap istifa olunur. Kıy
metli posta paketlerinin beher bin kuruş ve- . 
ya ^kesrinden siyyanıen on kuruş ücreti te-
miniye alınır. Deniz kıyısı ve demiryolu gü
zergâhında bulunan postanalerle dâhilde kâin 
olup demiryol ve vapur bulunmıyan mahaller 
arasında teati olunacak posta paketleri için 
ancak balâdaki ikinci tarife tatbik olunur. 

REİS — Efendim üçüncü fıkrayı da reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Her abone kutusundan senevi 
peşin ollarak birinci sınıf merakiz için beş yüz 
ikinci sınıf merakiz için üç yüz ve üçüncü sınıf 
merakiz için iki yüz kuruş alınır. Abonman 
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şehrî olursa birinci sınıf için elli, ikinci sınıf 
için otuz, üçüncü sınıf için dahi yirmi ku
ruş istifa olunur. Senelik veya şehrî olmı
yan abonmanların müddetleri ne olursa ol
sun ücretleri şehrî abonman ücuratı deracatma 
göre bilhesap tâyin ve tesbit olunur. 

REİS — Yirmi ikinci madde hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri.) O halde yirmi 
ikinci maddeyi aynen reyi âlilerine arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. 

MADDE 23. — Cerait ve resaili mevkute 
abonman muamelesi için; 

Evvelen : Posta ücreti âdiyesi, 
Saniyen : Abonman bedelinin yüzde beşi, 
Ve salisen : Bedelin irsaline ait posta ha

valenamesi ücreti peşin olarak alınır. 
REİS —• Efendim! Yirmi üçüncü maddeyi 

Muvazenei Maliye Encümeni aynen kabul et
miştir. Binaenaleyh söz istiyen var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Maddeyi anlıyama-
dık. Postane mi abone yapacaktır? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Evet ga
zete abonmanı yapacaktır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Parasını peşin almı-
yacak demek. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Nasıl al-
mıyacak? Alacaktır. Yüzde beş komisyon ala-
çaktır. 

RİFAT B. (Kângırı) — Muht'enem arka
daşlar, bendeniz burada posta idaresinin fay
dasını nazarı dikkate alarak birkaç söz söyli-
yeceğim. Abonman kaydi hakkında yukarda 
bir madde geçti. Binaenaleyh burada bu 
abonman usulünü kabul etmeye mecburuz. An
cak yüz de beş kadar bir ücreti Posta Müdü
riyeti Umumiyesinin posta idaresinin zararı
na görüyorum. Çünkü her şahıs gazete idare
sine parasını göndererek gazetesini getirte
bilir. Posta idarelerine abonman kaydolmak
tan maksat, gazetelerin daha muntazam gel
mesi içindir. Gönderilen gazeteler de tabiî 
daha muntazam gelecektir. Binaenaleyh bun
da posta için büyük bir menfaat mutasavver 
değildir. Buna hemen kimse abonman kay-
dolunmıyacaktır. Bu ücreti yüz de bir derece
sine indirirse bu suretle abone ikaydolanla-
rın miktarı bir dereceye kadar tezayüddeder 
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ve bundan da posta idaresi müstefid olur. Yok
sa bu yüzde beş ücret zannederi m ki posta ; 
idaresinin aleyhindedir. i 

POSTA MÜDÜRt UMUMİSÎ VEKİLİ ! 
FAHRİ B. — Cerait ve resaile abonman kay
dedilmesi için beyefendi yüz de birle iktifa 
edilmesini teklif buyuruyorlar. Halbuki bu va
zifeyi yapmak için evvelemirde posta idaresi 
hususi defterler tutmak, gazetelere numara 
koymak ve bunların gitmesini teinin etmek 
mecburiyetindedir. Bunu yüzde birle yapmak 
kaabil olsa meselâ gazete abonmanı bin olsa 
bunun yüzde biri on kuruş eder. Bu kadar 
bir miktarla; posta idaresi tabiatiyle çalışamaz, 
ondan maada bunun her sefer için gönde
rilip gönderilmediğini tetkik etmek, murakabe 
etmek mecburiyetindedirler. Böyle murakabe 
tahtında gazetelerinin muntazaman gelmesini 
istiyenler böyle bir ücret verebilirler. (Muva-
'frk efendim, reye sesleri.) 

REİS —• Efendim başka söz istiyen var 
mı?.. Başka söz isteyen yok. Binaenaleyh 23 
ncü maddeyi reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim 21 nei maddenin Muvazenei Maliye 
Encümenince tadil şekli tab edilmiştir, tevzi 
edilmiştir. 21 nci maddenin encümence tadil 
edilmiyen diğer fıkraları kalmıştır. Encüme
nin, bu fıkraların tadilâtını tamamen tabı ve 
tevzi ettirmesi lâzımgelirken bir kısmı tabedil
miş, bir kısmı tabedilmemiştir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi 
anteb) — Encümen yapmadı beyefendi. Encü
men, müdiriyete teslim etmiştir. Orası, tab s 
ve tevzi »ettlirmıişıLlr. 

REİS — Bunda bir sehiv vâki olmuştur. 
Bundan dolayı 21 nei maddenin son fıkraları
nı dahi reyi âlilerinize vaz'edeceğimi. Bu, tabı 
ve tevzi edilen tadilâtın kısmen tabedilip kıs
men kalmasından mütevellittir. Efendim üçün
cü fıkra reyi âlinize vaz'edilip kabul olunduk
tan sonra Posta ve Telgraf Encümeni teklifi
nin diğer bir fıkrasını aynen kabul etmişler 
şimdi o fıkralar kalıyor. Aynen okuyacağız : 

Kıymetli ve kıymetsiz posta, paketleri ih 
bamıamelerim tebliği ve postrestant olanla IT. 
dahi vüruıtları tarihlerinin ferdasından itiıba-
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ren yedi gün hitamında mürselünileyhleri tara
fından teslim edilmezse mürur edecek her gün 
için paket başına iki kuruş ardiye ücreti isti
la olunur. Ücreti mezkûre her bir kıymetli 
paket için kıymeti mukadderesinıin nısfı ve her 
bir kıymetsiz paket için dahi elli kuruşu te
cavüz edemez. 

REİS — Efendiım! Son fıkra hakkında sû': 
söylemek istiyen var mı ? 

ALÎ ŞEVKET Ef. (Giresun) — Bu mad
denin sonunda, kıymetli, kıymetsiz her han
gi bir paket mürselünileyh tarafından tesellüm 
edilmezse ücreti ardiye olarak iki kuruş alı
nacağı gösterilmektedir. Zannı âciziye göre 
bu maddenin burası şayanı tetkiktir. Sure
ti mahsusada mazereti meşruası olanlarla ol-
mıyanla.r hakkındaki ahkâm, yekdiğerindeu 
farklıdır. Binaenaleyh mazereti meşruası ol
madığı halde, bu şeyini almıyanlardan bu üc
retin alınması muvafıksa da mazereti meşru-
asına binaen bu kabîl kolisini almaya muvaf
fak olamıyanl arın nazarı itibara alınması lâ
zımdır ve aynı zamanda postanenin de hu
kukunu mahfuz tutmak üzere bu ücretin nıs
fına. tenzilini muvafık görüyorum. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendiler. 
ardiye ücreti verecek olan en ziyade köylü
lerdir. Şehirliler, gelen ilmühaberi aldıktan 
sonra geMp paketini almam azlık yapmaz. Bu
rada mevzuubahsolam köylülerdir. Ya bu üc
retin tayymı veyahut da yirmi paraya ten
zilini teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozrak) — Kırk pa
ra muvafıktır. 

REİS — Efendim müdüriyetin sözü var mı? 
POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMÎ-

Sî VEKİLİ FAHRÎ B. — Fıkrada gösterildiği 
T'eçhile ihba.ma.rnenin verildiği günden iti-
bancın yedi gün müddet vardır. Yanii koli gel
diği gün sahibine malûmat gönderilir ve ih
barname imza ettirilir. Binaenaleyh bir ko
linin kendisini beklediğini bilir. Yedi gün zar
fında gelip gelmemesi de vârid değildir. Şu 
'itibarla malûmatı aldıktan •sonra gelecektir. 
Eğer k en dişlinin bir mazereti varna fa:r iVr'"1-
haberle başkasına ciro ederek, başka hin'si-
ni göndererek de alabilir. İki kuruş çok de
lildir. Çünkü İstanbul gibi büyük yerlerde, 
depo, antrepo parası vermektense, postane-
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lerde aylarca bekleniyorlar. Bir- .ardiye '.alin
miş olsa oraya büyük kira vermeleri icabede-
oek. 13u kadar parayı vermektense, posta
nenin depolarında, yalına da gıhmdlMedrde 
beklatroevıi tercih ediyorlar. Ihına, mahal bı-
rakmıyarak bekletmiyenlerden iki 'kuruş alın
ması tercih ediliyor. Zaten esbabı mesalih. 
paket .saıhalbleri böyle bir kolimin vusulünden 
haberdar olur olmaz, derhal gelirler, paket
lerini 'alırlar. Bu iki kuruş, anemik büyük 
tüccara ve paketi erini mahza, postanede bek
lettirerek kira, vermek isitenıiyenleı^ ımahsus 
olmak üzere konmuştur. Çok bir şey değildi•*, 
ucuzdur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
Müdürü Umumi Beyefendinin buyurdukları, şe
hirler için varittir. Faikat kendilerine böyle bir 
ihbarname tebliğ edildiği halde, muayyen olan 
müddet zarfında, emanetlerini almıy anlar, ekse
riyetle köylülerdir. Köylü, evvelemirde kendisi
ne tebliğ ettirilen ihbarnameyi ciro ettirecek, yaz
dıracak bir kimse, bulamaz. Köyde müstacel ve 
mühim bir işi olur, harman zamanı olur. Bir haf
tada değil, iki haftada bile gelemez. Köylünün 
hakkını muhafaza ve sıyanet için «Köy halkı bu 
ücretin nısfını verir» diye buraya bir fıkranın 
ilâvesini teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim Muvazenei Mailiye Encüme
ninin bir mütalâası var mı? 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALI CENANI B. (Gazian
tep) — Muvazenei Maliye Encümeni, aynen ka
bulünü teklif ediyor. 

RElS — Başka söz istiyen var mı? Tadilname 
de yok. Dördüncü fıkrayı aynen reyi âlinize vaz'-
ediyoruHi. Kabul edenler, lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

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

RElS — Söz istiyen var mı? 24 ncü madde
yi aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Bedeli tahsil olunan senedat 
veya evrakın beheri için, âtideki ücurat istifa 
olunur : 

Evvelen : Beş kuruş ücreti talısiliye 
Saniyen: Bedeli tahsil olunmak üzere medyu

na ibraz olunup da tahsil olunamıyan senedat ve
ya evrakın beheri için üç kuruş ibraz ücreti, 
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Salisen: Ücreti nıüstahsalanın irsaline ait pos

ta havalenamesi ücreti. 
REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü

meni, bu yirmi beşinci maddeyi de aynen kabul 
etmiştir. Mütalâa var mı? 

VEHBİ B. (Karasi) — «Bedeli tahsil olunan 
senadat veya evrakın beheri için, beş kuruş ücre
ti talısiliye alınacaktır.» deniliyor. Acaba yüz li
ralık olsa da beş liralık olsa da beş kuruş mu üc
ret alınacaktır? Hepsi için beş kuruş, nisbet yok 
ki. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Postane pa
rayı naklettiği zaman, paranın üzerinden havale 
ücreti alınacaktır. 

RE IS — Efendim 25 nci maddeyi reyi âlile
rine vazediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bir şehrin ancak dairei tev-
ziiyesi dahilî için şali mahsus ile mürselünileyhle-
rine teslim olunmak üzere tevdi olunacak her bir 
maddenin posta ücreti âdiyesinden başkaca mür-
sillerinden berveçhi peşin kırk kuruş istifa olu^ 
nur. 

REİS — Efendim 26 ncı maddei muaddeleyi 
Muvazenei Maliye Encümeni, aynen kabul etmiş
tir. Mütalâa var mı? 

ALI ŞEVKET Ef. (Giresun) — Şehir tâbiri 
kazalara da şâ.mil mi? 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Tabiî her 
tarafa şâmildir. 

VEHBl B. (Karasi) — Dairei tevziiye ne de
mektir? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ
Sİ VEKİLİ FAHRİ B. — Efendim, dairei tev
ziiye bir şehirin belediyesinin tâyin ettiği hu
duttur. Meselâ, Ankara'yı nazarı itibara alır
sak, Çankaya dairei tevziiyeden değildir. Yahut 
Ziraat Mektebi dairei tevziiyeden değildir. Şe
hir tâbiri budur. Dairei tevziiye, şehirin, mes
kenlerin bulunduğu hudut dairesidir. Ve bele
diyenin tâyin ettiği huduttur. Bunların dâhi
linde olursa kırk kuruş ücrete tabidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Buradaki ücret dâ
hil için mi alınacak? 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ FAHRİ B. — 
O şehrin dairesinde alınacaktır. Harice yoktur. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Bâzı sancaklarımız 
vardır ki, merkez kasabaya yarım saat mesafe-
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de mahallâtı vardır. Üç çeyrek saat mesafesi 
olanları da vardır. O mahalleler, kasabadan ad
dedilmiştir. Bunlar da şehir tâbirine dâhil mi
dir? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ VEKlLÎ FAHRÎ B. — 
Eğer o mahalleler, kasabadan addedilmişse dairei 
tevziiyedendir, değilse dairei tevziiyeden değil
dir. 

REÎS -— Efendim, başka mütalâa yoktur. 
Yirmialtmcı maddeyi aynen reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırı
şın. Kabul edilmiştir. 

BÎR MEBUS BEY — Anlaşılmadı. 
REÎS — Madde izah ve kabul edildi. 
MADDE 27. — Mürsil taahhütlü mevad ile 

kıymeti mukaddereli mekâtibin Ve posta paket
lerinin teslimini ve havalenamelerin tediyesini 
müş'ir, bulunanların hiyni tevdilerinde ilmühaber 
talebettiği takdirde, kendisinden peşin olarak 
beş kuruş ve bilâhara talebolunan iade ilmüha
beri için dahi on kuruş ücret alınır. Âdi ve taahhüt
lü müraselât hakkında vukubulacak müstediyat 
için dahi on kuruş ücret istifa olunur. 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim! 
Yukardaki beş, aşağıdaki on kuruş olacaktır. 
Buradaki yedibuçuk kuruşu Muvazenei Maliye 
Encümeni, beş kuruş olarak tadil etmiştir. «Âdi 
ve taahhütlü müraselât hakkında muahharan 
vukubulacak müstediyat» yerine «muahharan 
talebedilecek malûmat» diyeceğiz. 

REÎS '•— Muvazenei Maliye Encümeni tashih 
edivor. «Muahharan talebedilecek malûmat» diye 
tashih olunuyor. Efendim : Yirmiyedinci madde 
hakkında başka mütalâa var mı? 

ÎZZED ULVÎ B. (Karahisarı Sahib) — Ma
dem ki, kelimeler tashih olunuyor. Şu halde 
«mekâtibin» yerine (mektupların) denmesi da
ha doğru olmaz mı? 

REÎS — Efendim, diğer maddelerde mekâ-
tip olarak kabul edilmiştir. Binaenaleyh, insi
camı muhafaza edelim. 

ÎZZET ULVÎ B. (Karahisarı Sahib) — Ba
kalım bu tâbirler kaç sene daha kalır? 

REÎS — 27 nci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yok. Maddeyi tashihi veç
hile kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Mürsiller tarafından istir-
dadolunan her nevi müraselâtın posta ücreti red
dedilmez. 
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REÎS — Efendim! Yirmisekizinci maddeyi 

Muvazenei Maliye Encümeni aynen kabul edi
yor. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Encümen, (ret) 
yerine (iade) yazmış. 

REÎS — Evet efendim, encümen (ret) keli
mesi yerine (iade) yazıyor. 

Kabul buyuruyorlar mı? (Kabul sesleri) 
Yirmisekizinci madde hakkında sö zistiyen yok
tur. Maddeyi bu şekilde kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Posta paketleri ile onsekizin-
ci maddede ücreti teminiyesi tekrar istifa oluna
cağı gösterilen kıymeti mukaddereli mekâtibten 
maada müraselâtın mürsillerine iadesi veya mür-
selünileylerine tekrar sevkı yeniden ücret istifa
sını icabettirmez. Asker ve jandarma efradı 
namlarına olan posta paketlerinden tekrar sevk 
ve iade ve ardiye ücretleri alınmaz. 

REÎS — Efendim! Muvazenei Maliye Encü
meni (yalnız) kelimesini zait görmüş kaldır
mıştır. Diğer fıkaratı aynen kabul etmiştir. 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
bendeniz asker ve jandarma efradına, asker ve 
jandarma küçük zâbitanınm da ilâvesini teklif 
ediyorum. Onlar da efrat gibidir. Onların da al
dıkları fazla bir para değildir. Onları da bura
ya dâhil etmelidir. 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Silâhendaz-
lar dâhildir. 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Ayrıca 
(silâhendaz) diyelim. Yoksa orduda küçük zâ-
bitan, efrattan addedilmez. Ayrıca zikredilmez-
se küçük zâbitan, efrattan hariç kalır. Onun 
için «silâhendaz» kelimesi zapta geçsin, posta 
idaresi de bunu böyle anlasın. 

REÎS —• Ali Cenani Bey! Bu hususta Muva
zenei Maliye Encümeninin bir mütalâası var mı 1 

ALÎ CENANÎ B. (Gaziantep) — Zaten baş
çavuşa kadar olanlar dâhildir. 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Posta ida
resinin arzusuna muallâk kalmasın, tavzih olun
sun. 

REÎS — Efendim müdür beyefendi bura
daki kelimelerin mânasını izah buyursunlar. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ VEKİLİ FAHRİ 
B. — Efendim esasen faslı sâliste - bundan 
bir sayfa sonra gelecek - muafiyet faslında, mü-
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raselâtı askeriye, neferden başçavuşa kadar ka- I 
bul edilmiştir. Bunda başçavuş da dâhildir. Ta
biî baaşçavuş da küçük zabit demektir. Binaen
aleyh tabiatiyle küçük zâbitanm bunda dâhil ol
ması icabeder. 

REİS — Efendim bu izahat kâfi midir? (Kâ
fi sesleri) 29 ncu madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Tashih veçhile reyi âlilerine vaz'ediyo-
rum. Tashih veçhile kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Posta İdaresinin işbu kanun
la kabulüne mezun olduğu envai müreselâtm ev
saf ve ebadına ve mahiyetlerine ve hususatı sai-
relerine ait şerait ve ifasına salâhiyettar olduğu 
bilcümle muamelâtın suveri icraiyesi Posta Ni- ' 
zamnamesinde tâyin olunur. 

REÎS — Efendim burada (Posta Nizamna
mesi) tâbiri vardır. Bu, kanunun heyeti umumi- I 
yesinin suveri icraiyesine dair bir maddedir. 
Bunu kanunun 54 ve 55 nci maddelerinin arası
na almak lâzımgelir. Binaenaleyh bu maddeyi 
aynen oraya naklediyoruz. (Çok muvafık sesle-
rî) 

FERİDUN FIKRl B. (Dersim) — Bendeniz 
de onu teklif edecektim. 

REÎS —• Efendim faslı salise geçiyoruz. | 

Muafiyeti ücurat 
MADDE 31. — Evvelen: Büyük Millet Mec- | 

lisi Riyaseti ile İcra Vekâletleri tarafından hu- j 
susi adreslere gönderilen umuru Hükümete mü- i 
taallik resmî mekâtip, j 

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

Salisen: Bilcümle mekâtibi askeriye ve da-
rüleytamlar talebesi ile neferden başçavuşa ka
dar (Başçavuş dâhil) olan asker ve jandarma 
efradının kendi usul ve füruuna veya zevcesi
ne veya birader veya hemşiresine veya bunların 
evlâdına veyahut peder ve maderinin birader 
ve hemşerisine yazacakları ve bu akrabanın 
mezkûr talebeye ve efrada gönderecekleri me
kâtip, 

Râbian: Fukarayı sıbyana bilâbedel tevzi 
edilmek üzere şuabatı Hükümetçe isal olunacak 
kütüb ve resail, 
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Hâmisen: Türkiye Devletinin sefaret ve ikoıi-

solosanelerine posta ücretinden muafiyet bahşe
den düveli ecnelbiye isefaret ve konsoloshaneleri 
tarafından muafiyeti mezkûre hududu dâhilinde 
tevdi olunacak evrakı muhabere posta ücretin
den muaftır. 

KÂZIM B. (Ergani) — Efendim! Buradaki 
(mekâtib) kelimesi (y) siz yazılmak icabeder. 

REİS — Efendim (Askerî mektebler) şeklin
de tasıhih edeceğiz. 

KÂZIM B. (Devamla) — Sonra efendim; 
bendeniz daima şehitlerimizi töbcil etmek ta
raftarı olduğum için bunun şühedanın eytam 
ve eramiline de teşmilini teklif ederim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim Muva-
zenei Maliye Encümeninde - bendeniz ekalliyet
te kalmak üzere - hâmisen fıkrasındaki muafi
yetten, Hilâliahmer Cemiyeti ile İtibarı Millî 
Bankası mahrum edilmiştir. Biliyorsunuz ki, Hi
lâlıahmer Cemiyeti Harbi Umumide büyük hiz
metleri sebk etmiş bir müessesedir. Şimdiye ka
dar bunun bütün mürasalâtı posta ücretinden 
muaf iken şimdi Hilâliahmer Cemiyeti bu mua
fiyetten mahrum ediliyor. Bendeniz bunu doğ
ru bulmuyorum, Hilâliahmer Cemiyetinin içeri
sinde bulunan bâzı zevatın ufak - tefek kusuru 
olabilir. Fakat umumi olarak yaptığı hizmeti 
burada teakâr etmeyi kendime bir borç bili
rim. Sonra İtibarı Millî Bankasının kanunen 
muayyen biır muafiyet vardır. Gerçi encümen, 
böyle bir banka için nasıl muafiyet olabilir tar
zında düşünmüş ve İtibarı Millî Bankasının 
muafiyetini istem emiştir. Düşünmeli ki, İtibarı 
Millî Bankası ahaliye karşı Hükümetin bir ta
ahhüdüdür. Hükümet sırf Türk ve Müslüman 
ahaliden nama muharrer olmak üzere para top
lamış ve bir banka tesis etmiştir ve tesis eder
ken, şu salâhiyet ve muafiyeti olacağına dair de 
taahhüdü vardır. İtibarı Millî Bankası bir ec
nebi 'bankası değildir. Bütün sermayesi Türk 
sermayesidir ve nâma muharrerdir. Geçenlerde 
bir köye uğradım, o köyde bendenize, «Bizim, 
Itiıbarı Millî Bankasında'birçok şeylerimiz var
dır. Bu banka ne oldu? Hükümet bize bunun 
hisselerini cebrî bir surette tevzi etmişti, hu his
seler mahıv mı oldu?» diye sordular. Bütün 
köylüler bununla alâkadardır. Bu bankanın mu
afiyetlerini elinden almak İngilizlerle bir olmak 
demektir.- (öyle şeyleri söyleme, sesleri) Müsa-
de buyurunuz efendim! Ben, encümen bu> fikir-
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le yapmıştır, demiyorum. İngilizler istanbul'a 
geldikleri vakit de ilk işleri itibari Millî Ban
kasına vazxyed etmek: oldu. «Bankı Osm ani Mil
lî bir banka olduğu halde böyle bir muafiyeti 
yokken itibarı Millî Bankası neden böyle bir 
muafiyetten istifade ediyor? Bu muafiyeti kal
dırıyoruz ve şimdiye kadar ettiği istifadenin 
tazmini lâzımgelir» diye bizi icbar ettiler ve bu 
millî bankanın içerisine yüz ingiliz lirası maaş
la bir adam oturttular. Türk müessesesi mah-
volsun diye bir ingiliz memuruna "yüz lira üc
ret vererek bu bankanın muamelâtını sektedar 
etmek için çok uğraştılar, ingilizler bu muafi
yeti refettiler. Esasen bu muafiyet ne için kon
muştur? Efendiler her memlekette ve her Dev
lette bir himaye usulü vardır. Bizim memleket
te bankalar yoktur. Güya Türkiye'nin Millî Ban
kası olarak Osmanlı Bankası vardır. Bunun mil
lîliği de vaktiyle. (Buşo) Efendinin, «Ben Os
manlı Bankası kadar Osmanlıyım.» dediği gibi
dir. Osmanlı Bankası da Buşo Efendi gibi millî 
bir bankadır. Halbuki, Türkiye itibarı Millî 
Bankası, sırf Millî bir bankadır. On para ec
nebi sermayesi yoktur. Sermayesinin diğer ban
kalar sermayelerine karşı muharebe edebilmesi 
maksadı ile bu muafiyet verilmiştir. Bugün bu 
muafiyeti kaldırmak, Türk sermayesine bir dar
be vurmak demektir. Buraya para koyan Türk 
fukarasıdır. Zaten tahvilâtı 40 - 45 kuruşa in
miştir. Böyle olursa kıymeti bütün bütün sıfıra 
inecektir. Bizim memleketimizde bankacılık o 
kadar ilmî bir surette yapılamıyor. Tabiî bilâ-
hara diğerlerine rekabet yapabilecektir. Bu mu
afiyeti kaldıracak olursak bu iki milyonluk re
kabet kalkmış olcaktır. Bendenizee bankanın 
bu muafiyetini kaldırmak, onu mahvetmek de
mektir, Ben eminim ki, bu bankayı biz milliyet
çiler tesis etmiş olsaydık, iki kat muafiyet ve
rirdik. Halbuki biz yapmadık diye onu ihmal 
ederiz. Eslâfm eseri iyi olduğu zaman onu hi-
maya edelim ve dört elle ona sarılalım. Onu da
ha, ziyade muhafaza edelim çok istirham edi
yorum, gerek i t ibarı Millî Bankasının ve gerek 
Hilâliahmerin - ki memlekete (büyük bir hizme
ti olmuştur - (Himâyeyietfali unutmayınız, ses
leri) evet; bendeniz Hîmayeietfıalm de dâhil 
edilmesini teklif -ederim. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Efendim, müsaade 
• Üpjfapm musunuz? Boa*» muaddeli bize veril-
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memiş lütfen okunsun, bunları da ona göre ta
dil edelim. 

RElS — Bu okunan şekil Muvazenei Mali
ye Encümeninin tadilidir. Birinci fıkrayı otuz 
ikinci madde olarak ayırmıştır, ikinci fıkradan 
(Evvelen) diye başlıyor. Şimdi tekrar okutu
yoruz. 

(Encümenin şekli muaddeli tekrar okundu.) 
(Encümeninkinde resmî kelimesi var mı? 

Sadası) 

MUVAZENEİ MALlYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALI CENANI B. (Gazi-
anteb) — Umuru Devlete mütaal'lik mekâtîp 
demek kâfidir. 

VEHBl B. (Karesi) — Umuru Devlete mü-
taallik olur da resmî olmaz olur mu Reis Bey? 

REÎS — Yani tavzih için konulmuş bir şey 
var mı? Demek istiyorlar. 

HAKKI B. (Van) — (Anasına, babasına) 
kelimesini yazınız. 

RElS — Müsaade buyurunuz, şimdi mad
deyi okuyoruz. Okuduktan sonra teklif edersi
niz, tashih ederiz. Zaten efendim Muvazenei 
Maliye Encümeni resmî kelimesini kaldırmıştır. 
Müsaade buyurursanız fıkra, fıkra müzakere 
edelim. Yani fıkralar üzerinde müzakere ede
lim ve diğer fıkralar hakkında mütalâa yoksa 
reyi âlilerine vaz'ederim. 

VEHBÎ B. (Karasi) — Heyeti umümiyesi 
hakkında bir fükir edinmek için tasrihatı biti

relim. Diğer maddelerde tashihat var mıdır? 
RElS — Yalnız beşinci fıkrasında olan, 

«Türkiye Büyük Millet Meclisinin» tâbiri yeri
ne Türkiye Devletinin kelimesini Muvazenei 
Mâlive Encümeni ilâve etmiştir. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Efendim altıncı 
fıkrada tashihat- yok mudur? «Fıkrayı sıbya-
na bilâbedel... ilâh» buraya bir şey ilâve edil
miş midir? 

REÎS — Efendim otuzbirinci maddenin bi
rinci fıkrası (Büyük Millet Meclisi Riyaseti ile 
îcpa Vekâletleri tarafından.) diye tashih oluna
cak. Tekrar-okuyoruz. 

Evvelen- : Büyük Millet Meclisi Riyaseti ile 
îcra Vekâletleri tarafından hususi adreslere 
gönderilen" umuru Hükümete müteallik resmî 
mekâtib. 

REÎS — Bu fıkra hakkında söz is t iym var 
mı? 
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NURÎ B. (Kütahya) — îcra Vekilleri Reisi I 

ile icra Vekâletleri tarafından hususi adresle- I 
re gönderilen mektupların umuru Hükümete I 
mütaallik olduğu nereden belli olacak? I 

REİS — Efendim zannediyorum, kanunun j 
sureti icrasına dair olan nizamname veya tali- I 
matname bunu tâyin edecektir, isterseniz iza- I 
hat verilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Sansür 
muayene edecek. 

POSTA VE TELGARAF MÜDÜRÜ UMU
MİSÎ VEKÎLl FAHRÎ B. — Sansür muayene 
edecek değildir. Yalnız böyle resmî muharrerat 
her hangi bir daireden çıkacak olursa oranın 
mührü resmîsi ile temhir edilmiş bulunur. Zar
fın üzerinde icra Vekilleri Riyaseti veyahut 
Dahilive Vekâleti diye bir şey vardır. Onun 
üzerinde böyle bir damga bulunnduktan sonra I 
muhteviyatının da resmî ve gayriresmî oldu
ğunu postane bilmez. Bu, doğrudan doğruya 
vekâletin yapacağı bir şeydir. I 

REÎS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
Söz istiven vok, tadilname de yoktur. 31 nci 
maddenin birinci fıkrasını encümenin tadili 
veçhile reyiâlinize vaz'edivonım. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümeninin 31 nci mad
desinin ikinci fıkrası : 

Saniven : Makamatı resmi ve arasında, teati 
olunan umuru Devlete mütaallik mevaddı mu
habere ile kıvrımti mukadderdi m.«kâtip ve kıv-
metli VR kıymetsiz -posta paketleri 

REÎS — Bu fıkra hakkında söz istiven var 
mı? Muvazenei Malive Encümeninin tadili veç
hile bu fıkravı reyiâlinize vaz'edivonım. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir, 

Salisen : Bilcümle mekâtibi askeriye ve da-
rülevtamlar talebesi ile neferden başçavuşa 
kadar (başçavuş dâhil) olan asker ve jandar
ma efradının kendi usul ve füruuna veya zevce
sine veva birader ve hemşiresine veya bunla
rın evlâdına veyahut peder ve nıaderînin bira- | 
der ve hemşiresine yazacakları ve bu akraba
nın mezkûr talebece ve efrada, gönderecekleri 
mekâtîr). 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Reis B. yal
nız bir şey soracağım. Darüleytamlar deniyor. I 
Darül eytamlar mevanmda Darüşşafaka da dâ
hil midir, değil midir? 
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Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Bendenizin de 

buna dair bir sualim vardır. 
RElS — Ali Cenani Bey ne diyorsunuz f 
ABDULLAH B. (Trabzon) — Darülcytam-

lar ve Darüşşafaka diyelim olmaz mı? 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Efendim ben
deniz daha evvel sual soracağım dedim. Beye 
müsaade ettinniz Bey söyledi. Bendeniz de sual 
soracağım. 

REÎS — Teklifi Muvazenei Maliye Encüme
ni kabul etti. Tashih ediyoruz. Tashihten son
ra sualinizi sorarsınız. 

Fuad Bey buyurun efendim. 
Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Efendim (Ye

tim yuvalan) namı altında bulunan hususi ye
tim mektepleri de vardır. Bunların istifade 
edip etmiyeceğinin de zapta geçmesini rica 
ederim. Bunlar istifade edecek mi? 

MAZBATA MUHARRİRİ ALÎ CENANÎ B. 
(Cfaziante'b) — Encümenin bundan maksadı 
resmî darüleytamlardır. Şurada, burada açıl
mış olan ve mahiyetinin şimdiden tesbiti müm
kün olmıyan müessesatm mektuplannı posta 
meccanen nakletmeye mecbur değildir. Encü
men buna taraftar değildir. 

KÂZIM B. (Ergani) — Efendiler madem 
ki vatanımızı muhafaza edenlerin zihayat olan-
lanna yani askerlere karşı bu müsaadeyi bahş
ediyoruz. Binaenaleyh onlardan âlemi rahmete 
intikal etmiş olan şühedanın bize terk ettiği 
masum yavrulara ve bu yadigârlara karşı da 
bu muafiyeti teşmil etmeyi münasip görüp bir 
tadilname teklif ediyorum. Yalnız hatıra gele
bilir ki bu, müşkilâtı dâi olacaktır. Ancak bu
nu belediye ve heyeti ihtiyariyeden hüviyetleri
ni tahkik etmek suretiyle yapmak mümkün 
olur ve bu suretle şüheda ailesi de müstefidol-
muş olur. Buna dair bir takrir veriyorum.. 

SABRI B. (Saruhan) — Efendim e.*er (Ev
lâdı şüheda) diye tevsi edecek olursak bir ke
re muamelenin içinden nasıl çıkacağız? Nasıl 
bu kayıt altına girebiliriz? Memleketim'izi. gö
zünüzün önüne getirerek tasavvur. bu;firrun. 
Kanun gayet güzeldir. En mübrem olan ihtiya-
catı derahte etmiştir ve zannederim ki bu ka-
daıı kâfidir. Darüleytamm mektupları gönde
riliyor. Onlardan ücret alınmamaktadır. Yalnız 
Beyefendi hazretlerinin >* Imyurdugu, bir Daarüş-
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şefaka vardır ki onun da ilâve ve tasrihi bende-
nizce de lâzımdır. Encümence de ilâve buyuru-
lursa bu kadar tashihat kâfidir. Evlâdı şüheda
nın zaten böyle muhtacı muavenet olanları d;ı-
rüleytamlara dâhil olurlar. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Efendim burada 
nazarı hayretle görülen bir mesele var. Yalnız 
bütün mektepler ve darüleytamlardan bahs-
olunduğu halde Hilâlıahmer Cemiyeti.. (O aşa
ğıda sesleri) Efendim kamilen silinmiştir. Hiç. 
yoktur. 

REÎS — Efendim Posta ve Telgraf Encü
meni ile Muvazenei Maliye Encümeninin tek
liflerini 'ayrı ayrı müzakere edeceğiz. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Pekâla sözüm mah
fuzdur. 

REİS — Pekâla, üçüncü fıkra hakkında 
sonra söylersiniz. Buyurun Vehbi Bey. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim geçen gün 
burada darüleytamlar meselesi müzakere edi
lirken memlekette yeniden bir millet doğura
cak kadar çok olan ikiyüz bin şehit yavrusun
dan bahsedildi ve ancak bunun üç dört bin ta
nesinin resmî darüleytamlarda olduğu anlaşıl
dı. Diğerlerini Hükümet elinden 'gelirse terbi
ye edecek, talim edecek, okutacak, olmazsa bu 
milletin 'arasında 'babasını kaybetmiş 'olan o ço
cuklar için şurada, burada memleketin ıh er 
hangi bir yerinde bir sahibi hayır tarafından 
bir mektep açılacak, o mahallin yetimleri 
bundan istifade edecek. Buna mukabil siz niçin 
bunları okutuyorsunuz? Siz bunları niçin ta
lim ve terbiye ediyorsunuz diye o sahibi 'ha
yırdan para alınacak. Esasen muavenetle ya
pılan bir şeye Hükümetin yardım etmesi lâzım--
gelirken oraya toplanmış olan gehit çocukların
dan para almak doğru değildir» Bilaistisna ol
malıdır. Kasıl darüleytamlar talebesi denili
yorsa bunlarda tasrih edilmeli ve o suretle zab
ta geçmeli. Maddeyi tashihe hacet yoktur. Da-
rüleytam denince bu ihepsine şâmildir. Hükü
metin yapması ioabeder. Yapamamış, Hükü
metin açması iâzımgelirken onu mahalli .daı-o 
etmiş veyahut salıKbi hayırdan 'birisi açmış. 'Bu
nu kabul etmek gayet tabiî ve ^ifıD.tikidir. Onu 
himaye Meclisin borcudur zannederim. 

İkincisini burada görmüyorum. Bu şehit ço
cuklarından bir kısmı yine Meclisi Âlinizin ve 
daha evvelki ®iden Meclisin verdiği karar muci-

ı. 1339 C : 2 
; bince meccanen mekteblere alınmıştır. Darüs-
! smaalara alınmıştır. Böyle leyli meccani olan 
i mektepler vardır. Mekâtibi resmiyenin leylî 
j meccani kısımları da bundan istifade etmelidir. 

Bu bir neticei mantıkiyedir. Bunu teklif ediyo
rum. 

SABRÎ B. (Sarühan) — Efendiler darüley
tamlar mutlaktır. Eğer böyle hususi bir mem
leketin ahalisi toplanır da yetimleri hususi bir 
müessesede cemederlerse onlar hiç şüphesiz mek
tebin ismini darüleytam olarak tesmiye ederler. 
Darüleytamm umuru idaresinin Hükümet tara
fından veya ahar tarafından olması mevzuubahis 
değildir. Esas darüleytamlardır zannederim, 
bunun hiç tadiline lüzum yoktur. Madde her 
türlü ihtiyacı tekeffül eder. Sonra mekteplere 
gelince : Zaten Hükümet kendisi bu mektepleri 
açmıştır. Bir çocuk yetim çocuk mudur, değil 
midir Bunun tahkikini nâkabili tahammül 
olan bu işi postalara verirseniz posta idaresi 
bunun içinden çıkamaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Mektep idaresi tasdik 
edecek. 

SABRÎ B. (Saru'han) — Sonra iş o şekle gi
riyor ki efendiler, postaneye, tekmil mektupları 
meccanen sevk edin demekten ibaret oluyor. 
(Doğru sesleri) Bu kadar tevsi edersek işin 
içinden çıkılmaz. 

CAVİD Pş. (Canik) — Efendim, 31 nci mad
denin üçüncü fıkrasında «neferden başçavuşa 
kadar olan asakiri Hükümet ve jandarma efra
dının kendi usul ve furuuna» böyle uzun ibare 
yerine burada (akraba ve taallûkat) olarak deni
lirse umumu bunun içerisine dâhil olur 

REİS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
Efendim üçüncü fıkranın müzakeresi hitam 

bulmuştur. Takrirler okunacaktır. Evvelâ 
şekle ait bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Otuz birinci maddenin (salisen...) fıkrasın

daki (peder ve maderinin) cümlesi yerine- baba-
sının, anasının suretinde tadilini teklif ederkn>. 

Van Mebusu 
Hakkı 

REÎS — Efendim peder ve mader yerine ba
ba ve anasının suretinde teklif ediliyor. Kabul 
edenler lütfen el (kaldırsın, Kabul edilmiştir. 
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Riyaseti Celileye 

Üçüncü fıkradaki akraba aıasında kayın pe
der ve validenin dahi zikir ve tadadı ile (veya
hut peder ve maderinin birader ve hemşiresine) 
denildikten sonra (veya 'kayın peder ve valide
sinin) ilâvesini teklif ederim. 

Çorum Mebusu 
Münir 

Riyaseti Celileye 
Otuzuncu maddenin üçüncü fıkrasına ibarei 

âtiyenin ilâvesini teklif ederim. 
(Belediye ve kura heyeti ihtiyariyelerinden 

tasdik edilmek şartı ile şüheda eytam ve erami-
line ait mekâtîp) 

Ergani Mebusu 
Kâzım Vehbi 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Muhtar
lar ücret alırlar. 

Riyaseti Celileye 
30 ncu maddenin üçüncü fıkrasındaki (askerî 

mektepler ve darüleytamlar talebesi) mey anma 
diğer mekteplerdeki fakir ve şehit çocuklarının 
da, ithalini teklif eylerim. 

Kângırı Mebusu 
Talât 

Riyaseti Celileye 
30 ncu maddenin üçüncü fıkrasında darüley

tamlar fıkrasından sonra darüsşafaka ibaresinin 
ilâvesini teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Abdullah 

Riyaseti Celileye 
Mekâtibi resmiyenin leylî meccani talebesinin 

de mektuplarının ücretten istisnasını teklif eyle
rim. 

Karesi Mebusu 
Mehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 
1. Mektep, talebe denilince arada hiçbir 

fark tasavvur edilemez. Binaenaleyh, askerî mek
tepleri ve darüleytam talebesi misillû diğer sul
tanî ve darülmuallimîn ve bilûmum mekâtip ta
lebesinin de işbu maddeden istifadelerini teklif 
ederim. 

Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 
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TALÂT B. (Ardahan) — Çok doğrudur. 

Askerî mekteplerinin sebebi istisnaiyetj nedir? 
Demin söz istedim, vermediniz; onun için söylü
yorum. 

REÎS —• Evet efendim zühul oldu. Şimdi 
efendim başka takrir kalmadı. Takrirleri reyi
nize vaz'edeceğim. 

Trabzon Mebusu Abdullah Beyin takririni 
tekrar okuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim, bu takriri kabul edenler 

İ 

lütfen ellerini kaldırsın, kabul edilmiştir. Da
rüsşafaka fıkrasını ilâve ediyoruz. 

Efendim, Çorum Mebusu Münir Beyin tak
ririni tekrar okuyorum. 

(Münir Beyin takriri tekrar okundu.) 
AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Ka-

yinpeder ve kayinvalide, baba ve ana gibidir. 
Teklif doğrudur. 

REÎS — Münir Beyefendi teklifinizi izah 
eder misiniz? 

MÜNÎR B. (Çorum) — Efendim, mekâtip 
talebesi ile akrabaları arasında cereyan edecek 
muhaberat için muafiyet... (İşitilmiyor, sesleri) 
Efendim maksadım, bunlara da istisnai bir mua
mele yapılmasıdır. Binaenaleyh, bendeniz zan
nediyorum ki, bu muafiyeti lüzumu sabit olan 
kimselerden kaym peder ve kayın validelerin de 
muhabereye ihtiyaçları şedittir. Binaenaleyh ak
raba meyamna kavın peder ve kavın valide ilâ
ve edilmemiştir, ilâve edilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, «birader ve hömşire» cüm
lesinden sonra «kaym peder ve kayın valide» 
cümlesinin ilâvesini teklif buvuruyorsunuz değil 
mî efendim? 

MÜNÎR B. (Çorum) — Evet, 
REÎS —• Bu suretle kabul buyuranlar lütfen 

el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. (Bira
der ve hemşire) den sonra «kaym peder ve ka
ym valide» cümlesini ilâve ediyoruz. 

Efendim Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin 
takririni tekrar okuyoruz. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REÎS —• Efendim bu takriri nazarı mütalâya 

alanlar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir 
efendilin. 

Efendim Kângırı Mebusu Talât Beyin, takri
rini tekrar okuyoruz, . . . . • • - . - . 

Kfi 



(Takrir tekrar okundu.) 
BEİS — Efendim bu takriri nazarı mütalâa

ya alanlar lütfen el kaldırsın... Talât Beyin tak
riri nazarı itibara alınmamıştır efendim. 

Efendim şimdi Konya Mebusu Mustafa Feyzi 
Efendinin takririni tekrar okuyoruz. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — Efendim bu takrirde şekil tesbit bu-

yurmamışlar. Binaenaleyh bu takriri nazarı mü
talâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı; mü
talâaya alınmamıştır efendim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Leylî ve meccani ta
lebe hakkında bendenizin de bir takririm vardı. 

REÎS — Evet efendim zatı âlinizin takririni 
de tekrar okuyoruz. 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar 
okundu.)! 

REÎS — Efendim Vehbi Beyin takririni ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul edil
memiştir efendim. 

Efendim, üçüncü fıkranın şekli muaddeli şöy
le oluyor : 

/Salisen: Bilcümle askerî mektepler, darüley-
tamlar ve darüşşefakalar talebesi ile neferden baş
çavuşa kadar (Başçavuş dâhil) dan asker ve jan
darma efradının kendi usul ve füruuna veya zev
cesine veya birader ve hemşiresine veya bunların 
evlâdına veyahut baba ve 'anasının birader ve 
hemşiresine veya kayın peder ve kayın validesi
ne yazacakları ve bu akrabanın mezkûr talebeye 
ve efrada gönderecekleri mekâtîp. 

REÎS — Efendim bu fıkra bu şekilde tesbit 
edilmiştir. Şeklin tebdilini iarzu buyurursanız 
yeni şeklini tesbit edersiniz. 

VEHBÎ B. (-Karesi) — Efendini Posta Telg
raf Encümeni Reisi Muhteremi Sabri Beyefendi 
tekmil darüleytamların muafiyetini kabul ettiler. 
Muvazenei Maliye de muvafakat etti ise zapta geç
sin, o surette malûm olsun. 

REÎS — Efendim fıkrada sarahat mevcuttur. 
îzahatı lâzime de verilmiştir. Binaenaleyh üçün
cü fıkrayı tadil veçhile araya vaz'ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

Efendim! Dördüneü fıkrayı okuyoruz. 
Râbian : Hilâliahmer Cemiyetinin ve î t iban 

Millî Bankasının merkezi umumisi ile şuabatı ve
yahut işbu şuabatm yekdiğeri arasında teati olu-
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nacak evrak muhaberesi ve kıymeti mukadderdi 
mekâtîp ve kıymetli ve kıymetsiz posta paketle
ri. 

REÎS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni bu fıkrayı tayyetmiştir. Binaenaleyh tay-
ym leh ve aleyhinde söz istiyen var mı? (îzah et
sinler sesleri )ı 

VEHBÎ B. (Karasi) — Efendim, evvelâ en
cümen, tayyın sebebini izah etsinler. 

Dr, FUAD B. (Kırkkilise) — Efendim ben
deniz tayyın aleyhinde söyliyeeeğim. 

REÎS — Buyurun! 
FUAD B. (Kırkkilise) — Efendiler malû-

muâliniz memleketimiz pek çok masaibe mâruz 
kalmış, pek çok felâketler geçirmiştir. Bu felâ
ketleri telâfi edebilmekliğimiz için Hükümetin 
müzaheretine nail olacak cemiyeti hayriyeler lâ
zımdır. Bu cemiyeti hayriyeler ki, halkın tama-
miyle şefkat ve muhabbetine sahne olmaktadır. 
Şimdiye kadar memleketimizde taazzuv etmiş 
olan cemiyetler maalesef diyebilirim ki, Hilâli
ahmer ve Himayeietfâl cemiyetleridir. Bunlar
dan efendiler Hilâliahmer Cemiyetinin bu mem
lekete yapmış olduğu ve yapmakta bulunduğu 
hizmetleri hepimizin nazarı şükranımız önünde
dir. Bilhassa önümüzde bulunan büyük bir mü
badele meselesinde Hilâlıahmerin ettiği yardım
ları ve hattâ maddî ve müspet olarak yüzbinler-
ce liralık emval ve eşyasını bu uğurda vaz'etti
ğini nazarı dikkate alacak olursak Hilâliahmere' 
bizim de elimizden geldiği kadar yardım etmek-
liğimiz vazifemiz olduğunu takdir ederiz. 

Efendiler Hilâliahmer olsun, Himayeietfâl ol
sun halkın teşkilâtıdır, halkın müessesesidir. 
Bunlar doğrudan doğruya Hükümetin yapaca
ğı vazifeleri kendi üzerlerine almışlardır. Yani 
halk Hükümete zahir bir vaziyette, muavin bir 
vaziyettedir. Değil memleketimizde, hattâ en 
zengin memleketlerde dahi cemiyetlere lâzım ol
duğu kadar müzaheret, suhulet gösterilir. Ben
deniz teklif ediyorum, Hilâliahmer Cemiyetiyle 
evlâdı şühedanın refah ve saadetini temin etmek 
için teşekkül etmiş olan Himayeietfâl Cemiyeti
nin dahi posta ve telgraf ücretinden affı ile on
lara lâzımgelen teslihat gösterilmiş olsun ve Hü
kümet de onların bu hizmetlerine mukabil hiç 
olmazsa bu suretle bu iki cemiyete zahir olsun. 
Dikkat edilecek olursa bu cemiyetlere bahşedi
len bu müsaadat halkın cebinden çıkıyor demek-
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tir. Bunu kabul etmekle yani Himayeietfâl Ce
miyetinin posta ücretinden affını temin etmekle 
senede belki 20, 3ü, 50 ve belki yüz çocuğun 
refahını temin etmiş olacaksınız. Onun için tek
lif ediyorum, Himayeietfâl ve Hilâliahmer ce
miyetleri kem akan posta ücretlerinden istisna 
edilsin. Bu posta ücretine verecekleri tahsisat
la hiç olmazsa elli, yüz çocuğun refahını temin 
suretiyle daha çok iyilik yapmaya çalışabilirler. 
Bu hususta tadil takriri veriyorum. 

VEHBÎ B. (Karası) — Efendim bizde maa
lesef cemiyatı hayriye doğar, 'bir feryattır gi
der, parlar parlar, nihayet birden sönmeye baş
lar, söndürürüz. Müdafaai Milliye Cemiyeti te
şekkül etti söndürdük, Donanma Cemiyeti te
şekkül etti, milyonlar meydana getirdi ve bel
ki de hakikaten nâfi hizmetleri sebk etti, sön
dürdük. (Biz söndürmedik sesleri) Söndürenler 
yine bu memleketin efradından idi. Rica ede
rim onları vatandaşlıktan sildik, tebrie ettik, çok 
iyi, fakat şimdi de elimizde bir tane Hilâliahmer 
Cemiyetimiz kaldı. Bir de çocuklara bakan, on
ları büyüten, adı gibi çocukları himaye eden ve 
çocuk halinde bulunan, büyültülmesi lâzımgelen 
bir Himayeietfâl Cemiyeti var. Bunlardan da 
muavenet ve müzaheretimizi esirgemek istiyo
ruz. 

Esasen bu, gibi cemiyetlerin ilerletilmesi Hü
kümetin yardım iyle, bütçesiyle olamıyacağı gün 
gibi aşikârdır. Binaenaleyh bu gibi cemiyetleri 
yalnız teşci ve teşvik etmek lâzıımgelirken, ön
lerine. engel koymakta mâna yok. Zaten mev-
cudolan bir muafiyeti niçin bugün rePediyo-
ruz? Sonra İtibarı Millî Bankası. Tek bir seli
mim yoktur. Olsaydı da karşınıza çıksaydım ve 
deseydinı ki : Efendiler, sizden evvel bu mil
letin mümessili olanlar bir kanun neşrettiler ve 
bu kanunda dediler ki; bu bankanın şu, şu 
masarifi vardır, şu imtiyazı vardır, millî bir 
bankadır. Efendiler, bu memleketin 'bankaya 
ihtiyacı vardır ve halen de var, her gün bağı
rıp duruyoruz köylülerin, fukara ve ağniyanm, 
eşrafın, kadınların parasını toplamışız, bir ban
ka vücuda getimişiz. Şimdi bunu yürütmek ve 
daha ziyade ilerletmek lâzmıgelirken vaktiyle 
kanunla verdiğimiz bir şeyi bugün diğer bir ka
nunla güp diye atıp çıkarmak doğru bir şey 
değildir. Bir eline ver, öbür' elinden al. Bu, 
doğru bir şey değildir, gayet yanlış bir şey-
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dir. Bu, hakkı müktesepleridir. Çünkü vaktiy
le öyle ilân ederek o tahvilâtları bu suretle 
sattınız, şimdi ne hakla onu kaldırıyorsunuz1? 
Efendiler mahkemeye gitse, sizden dâva etse, 
bu hakkın karşısında ne diyecekisiniz efendi
ler? Binaenaleyh bu çok yanlış bir muameledir. 
Bu ipka edilmelidir. Bilâkis Himayeietfâl Ce
miyeti de himaye edilmelidir. Bari müspet ola
rak hizmet etmiyoruz, hiç olmazsa menfi ola
rak hizmet etmiyelim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim encümen 
izahat versin. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Demim) — Bendeniz 
de encümenin izahatından sonra söz istiyorum. 
Bu İtibarı Millî Bankası hakkında izahat ver
sinler. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendiler, 
memleket içerisinde bir maksadı hayırla veya
hut millî iktisadiyatı yükseltmek için tesis edi
len her müesseseye yardım etmek düşünüldüğü 
zaımaıı başta iki mesele nazarı dikkate alınır. 
Birisi posta ve telgraf ücretinden istisna, ikin
cisi rüsumattan, Gümrük Resminden istisna. 
.Efendiler; uzun müddettenberi bendeniz Muva-
zenei Maliye Encümeninde bulunuyorum. Mec
lisi Mebusanm ilk .teşkili gününden 'beri orada 
bulunuyorum. Her geçen müzakerede aynı me
selelerle temas ettik. Cemiyatı hayriyeye yar
dım etmek lâzımdır. Bunun lüzumuna bendeniz 
de kaaniim. Fakat, Devletin bir umurunu ifa 
eden bir müesseseye veyahut Devletin bir rü
sumunu cibayet eden bir daireye tahmil- olu
nan vazifeyi aynı zamanda nazarı dikkate almak 
icabeder. Bugün Posta ve Telgraf İdaresini 
muntazam bir şekle koymak için uzun zaman
ların tetebbuları ile tetkikleri ile vücuda gel
miş bir kanunu müzakere ediyoruz. Yarın bu 
kanunun mütemmimi olan Telgraf Kanununu 
da müzakere edeceğiz. Efendiler; Posta. Tel
graf İdaresi muafiyet ve istisnaiyet yüzünden 
bu müessesenin efrada karşı ifa etmesi icab-
eden vazifesini de ğöremiyecek bir hale gelmiş
tir. Bugün cümlemiz şikâyet ediyoruz. Hususi 
mektuplarımız, hususi telgraflarımız vaktiyle 
mahallerine yetişemiyor. Çünkü hususi muame
lâttan haricolarak kendisine tahmil olunan bâr, 
diğer ciheti ihmal etmesini mııeiboluyor. Geçen 
sene Fuad Beyin teklifi üzerine Himayeietfa-
lin mektup ve telgraf ücretinden istisnası için 
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encümene bir takrir gelmişti. O takriri muza- I 
kere ettik ve o takrir münasebetiyle aynı me
seleyi mevzuubahsetmiştik. Hilâliahmer ve sair 
müessesatı hayriyei milliyenin de istisna ve 
muafiyetine dair bir fıkra vardı. Onu da tay-
yetmiştik. Bunların muvacehesinde bizim dü
şündüğümüz, millet bu müessesata yardım ede
cekse bu yardımı açık ve bariz bir şekilde yap
sın. Fakat kendi idaresini müşkilâta uğratacak 
bir muafiyet yapmasın. Hilâliahmer Cemiyeti 
muhaberatı için senevi ne kadar masraf lâzım
dır? Meselâ iki bin lira lızım. bunu muvazene!" 
umumiyeden verelim. 

Himayeietfal için ne lâzım? Üçyüz, beşyüz 
lira lâzım. Onu da Muvazene! Umumiyeden ve
relim. Fakat Posta ve Telgraf İdaresini böyle 
muafiyet yükü altında bulundurmayalım. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Açık söyle açık! 
ALÎ CENANI B. (Devamla) — Açık söyli-

yeyim. Müessesatı hayriye veya milliye bir ye
re mektup gönderdiği zaman 'bunların hepsi
nin maksadı hayırla gönderildiğini teftiş etmek, 
kontrol etmek, muayene etmek, bizim için müm
kün değildir. Bu maddede kıymetli paketler ve 
kıymetsiz paketler vardır. Sonra yarın Meclisi
nize gelecek Telgraf Kanununda telgraf ücreti
nin de istisnası teklif edilecek. Peki efendiler,» 
posta paketlerini, kıymetli paketleri bu cemi
yetlerin hep maksadı hayırla gönderdiğini kon
trol ve muayene edecek bir teşkilât var mıdır? 
Buna Posta İdaresi imkân bulabilecek midir? 
Bu baştan aşağı sayılan muafiyet böyle olacağı
na diyelim ki; Posta İdaresi herkesin mektubu
nu meccanen nakleder. Ondan sonra Muvazenei 
Umumiyeye beşyüz 'bin lira tahmil edelim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — O kadar izam et
meyin. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — îzâm etmek 
değildir beyefendi. Koli muamelâtında yapıl
mış suiistimaller vardır, bunu burada söylemek 
istemiyorum ve lüzumlu görmüyorum. 

İBRAHİM SÜREYYA B. (İzmit) — Çok 
rica ederim, söyleyiniz de biz de anlıyalım. 

ALİ CENANİ (Devamla) — Gümrük mua
fiyetinden dolayı yapılmak istenilen birçok sui-
istimalât olmuştur. Bunu da söylemek istemiyo
rum. Muavenet yapmak istediğiniz müessesata 
fiilî muavenet yapınız-, nakdî muavenet yapınız. 
Fakat böyle muafiyet şeklinde, mahiyeti ne ol-
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duğunu bilmediğimiz hususatta dikkatli bulu
nalım. Muvazenei Maliye Encümeninin maksa-

I di bunlara muavenet etmemek değildir. Muafi
yet vaz'etmiyelim, para verelim. Efendiler bu
gün Hilâliaıhmere beşyüz lira, bin lira verelim. 
Müraselâtmı ifa etmek için (500) lira da Hima-
yeietfale verelim. Diğer müessesatı iktisadiyeye 
de verelim, fakat Muvazenei Umumiyeden mik
tarını tâyin ederek verelim, muhatberatı ona 'gö
re yapsınlar. Posta İdaresini de böyle vaziyette 

j bırakmıyalım. Muayene, kontrol, teftişi mümkün 
olmıyan müraselâtı meccanen yaptırmıyalım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Birinci Mec
listen beri encümende bulunduğunuza göre bu 
İtibarı Millî Bankası için çıkan kanunun nazarı 
tasvibi âlilerinden de geçmiş olması icabederdi. 
Halka ne suretle diyeceksiniz ki : Bu muafiyeti 
size verdik, fakat şimdi kaldırdık. Bendeniz 
alâkadar olmadığım için soruyorum. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Zatıâliniz 
İktisadı Millî Bankasında alâkadar değilim bu
yurdunuz. Halbuki bendeniz alâkadarım. Fa
kat istemem ki ben alâkadarım diye Devletin 
varidatına zarar irâs edeyim. Bendeniz şahsan 
alâkadar olduğum halde onun aleyhindeyim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim bendeniz 
Ali Cenani Beyin müphem olan izahatından bîr 
şey anlıyamadım. Pek müphem ifadatta bulun
dular. Daha Türkçesi bunun altında bir suiisti
mal merkezi olduğunu anlatmak istediler. Eğer 
noktai nazarlarını açık ve 'bariz surette Heyeti 
Umumiyeye 'bildirmiş olsalardı biz de lâzım olan 
nıkatı arz ederdik. Eğer Hilâliahmer Merkezi 
Umumisinde böyle bir suiistimal varsa milletin 
bunu açık olarak bilmesi lâzımdır. Yoksa mü
essesenin, birtakım şahsiyetlerin leke altında 
kalmasını Heyeti Umumiye tecviz buyurmazlar 
zannederim. Hilâliahmer ne yapmıştır? Zanne
derim ki 'bu memleketin acıklı ve elemli zaman
larında bu memlekete elinden geldiği kadar 
hizmet etmiştir. Evet, 'birtakım mubayaatta bu
lunmuştur. Birçok' sevkiyatta bulunmuştur. 

Milletin her duytgusuyla, her hissiyle mü
tehassis olmuştur ve elinden geldiği kadar her 
tarafa bir parça yardım etmiştir. Bunları unut-
mıyalım. Zannederim ki Hilâlıalhmeri aramak 
için bir harb felâketini' görmek istiyoruz. Harb 
biter bitmez Hil'âlıa'hmerin yapmış olduğu bir-

I çok iyilikleri, 'hizmetleri unutmayalım bey-
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ler! Alellrusus arkadaşların 'buyurdukları gibi, 
yarın başlamak üzere olan mübadele meselesin
de zannediyorum ki o 'biçareleri, fakirleri Hil'â-
liahmer 'bizden ziyade düşünüyor. 

Sonra banka , meselesi var orta yerde. Ha
yatı iktisadiyede yükselmek istiyen bir milletin 
;bankasma bu ağır darbeyi vurursak ne olur? 
Sonra bağırıyoruz; iktisadımız bozuldu, ban
kalarımız yoktur. Geçengün Sabri Bey buyur
dular k i : Havale meselesinde ne vakit banka
lar, ticaret postalan memleketin her tarafında. 
açılacak olursa biz daha ziyade ciddiyetle pa
rayı sevk edebiliriz. Milletin gözbebeği maka
mında olan hıir müessesenin 'bir yerden diğer 
'bir yere nakletmek istediği mektuplarını ve 
eşyasını sevk etmek için senevi 'beşyüz lira 'ka- , 
dar (bir muhassasatı 'kesersek zannederim bu 
muamele Meclisin mevkii ile de mütenasibol-
maz. Ali Cenani 'Bey; Hllâliahmere defaten pa
ra verelim, şa'hsî olarak mekâtibini, eşyasını ; 
meccanen sevk etmiyelim de muvazene! umu-
miyedee para verelim buyurdular. Bu açıktan 
açığa onlara itimatsızlıktır, eğer bizim onlara 
itimadımız yoksa, müessesede bozukluk varsa 
müesseseyi ıslallı etmek bizim vazifemiz dâM-
lindedir. 

Binaenaleyh; pek rica ederim bu maddeyi 
kabul edelim. 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Efendi
ler bendeniz Muvazenei Maliye Encümenini 
tebrik edeceğim. Çünkü yeni 'Türkiye bütün 
muamelâtında hissiyattan tecerüdederek doğ
rudan doğruya fennî iktisadin, esasatı iktisa-
diyenin, esasatı maliyenin bize emrettiği usul
ler dairesinde iha.reke't etmeli. 

Efendiler Heyeti Ce'lile Posta, Telgraf ve 
Telefon idaresi tarafından verilmiş «olan lâyi-
hai kanuniyenin esbabı mucibesi, mahsulü te-
cariptir. Tamamiyle ihayatı ameliye sahası için
de 'bulunan bir 'heyetin tecrübesinin mahsulü
dür. Bakınız orada ne diyor: «Hususa ki mem
lekette vesaiti nakliyenin lüzumu derecede 
mütevessi olmamasından naşi tahriratla muha
berenin müstelzim olduğu zamandan da istifa
de için hemen her maddenin telgrafa tahmil 
edilmekte olması ve başlıca âmil ve saik ola
rak itiyatla beraber muhaberatı resmiye için 
gerek ücret, gerek tarzı ifade ve salâhiyet gi- t 
T)i bir kaydı sahih ye mazbut bulunmam'ası, ' 
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resmî muhaberatta âdeta bir suiistimal vücu-, 
da getirmiştir. Bunların taksiri â'dâd ve ke-
limatı için vâki tebligatı mükerrere ve mura-
kâbei daime de matlup tesiri hâsıl edememiş 
ve uzun senelerin tecaribine göre bunun önü
ne ancak mnlhaheratı resmiyenin de ücrete tâ
bi tutulması ile geçmek kalbil olacağı tebeyyün 
etmiştir.» 

'Efendiler bu mıadderiîn üçüncü fıkrasının 
müzakeresinde! dışardaydım, itiraz edeceğim. 
Hattâ makamatı âliye arasında teati olunan 
mektuplar bile, bütçede bunlara ayrı bir fasıl 
açarak, ücrete tâbi tutulmalıdır. Çünkü biz 
bugün muntazam bir posta, idaresi vücuda 'ge
tiriyoruz. Posta idaresi bir irihisardir. Gerçi biz 
'buna Hükümet idaresi namını veriyoruz. Fa
kat 'bu bir şahsiyeti iktisadiyedir. Hukukî bir 
şahsiyeti iktisadiyedir. Malhakim nazarında 
şahsiyeti hukukiyesi vardır. Öyle olduğu gibi! 
de ayrıca !bir «"monopol» dır. inhisardır, nir 
şirkettir. Böyle olduğu halde biz tüttük. Bir
çok kişileri bundan muaf addettik. 

Karşımıza şimdi itibari Millî Bankası gibi 
bir nuıesseseii iktisadiye, bir müessesei mali
ye çıkıyor. Biz müessesaıtı maliyeyi koruya
lım derken kurmakta olduğumuz diğer bir 
müessıeseli maliyeyi çiğnemeye, zedelemeye 
çalışıyoruz. Bendeniz de itibari Millî Banka
sının kuvvetli olmasını ve onun bir Devlet 
Bankası haline getiriimesinli arzu ederim. BYı-
kat itibari Millî Bankasının da vaziyetini na
zarı dikkate almialk ioalbeder. Eğer İtibari Mil
lî Bankasını himaye etmek istiyorsıak bütçe
ye bir para koruz ve dıeriz ki : Iıtriıbari Milî.î 
Bankasına şu kadar para verilecektir. Eğer 
bunu Muvazeneli Maliye Encümeninin teklifi 
gibi bli'r şekilde yaparsak suiistimale de mahal 
kaim az ve o vakit İtibari Millî Bankasını ne
vama Muvazeneli Maliye Encümeninin ve He
yetli Gelilenin kontrolü altınıa almış oluruz. 
Şu suretle 'efendiler; vücuda getirmekte ol
duğumuz bir ınüessiesei •mıalıiyeyli - ki bir mü-
essıesdi iktisadiyedir, müessese! inhiisıa riy edir 
İnhlisar yaptık. Monopoldür - bunun bugün şu 
suretle hukukunu gaısıp ve yarın şu suretle hu
kukunu kaısretmek, ertesi günü büılnnem kim
leri muaf addetmek. Bendeniz bunları katiyen 
•doğru görmüyorum. Bu iktisadi bir hayattır, 
Bunları kuvvetlendirmek için biz buna hayat 
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vermeliyiz. Kuvvetli bir bale getirmeliyiz. 
Sair memleketlerde şirketlerin yaptığı bu işi 
biz burada Devletin 'himayesinde bir şirkete 
yaptırıyoruz. Binaenaleyh bendeniz Muvaze-
nei Maliye Encümenimin teklifi veçhile itiba
ri MilM Bankasının teati edeceği mektup
ların ücrete tâbi tutulmasını ve onu hima
ye edecek isek başka türlü tedabdre teves
sül etmemizi doğru görüyorum ve Heyeti Ge-
lileden istirham ediyorum; şunu hariç bırak-
ımak, bunu hariç bırakmak, kâinatı hariç bı
rakmak noktai nazarına artık hitam vererek, 
mümikün olduğu kadar ücurat muafiyetini 
kasredelim. Bendenizin mâruzâtı bundan iba
rettir. 

ALÎ ŞEVKET Ef. (Giresun) — Bendeniz 
Feridun Beyin ifadesinin aksini istilzam edi
yorum ve maddenin aynen kabulü taraftarı 
olmakla beraber bu meyana Halik Fırkası mu
haberatının da ilâvesini teklif ediyorum, (öyle 
şey olur mu, sadaları) 

SABRI B. (Saruhıan) — Efendiler, şjiımdi 
vereoeğıkn izahatla eıvvieiki sözlerimin tezat, 
telâkki edliıkaemesıiıni rica edeceğim. Parayı 
•düşünimeklie beraber anienıafii unıumiyjeye taal
lûk eden biir şeyde de o histen teeerrüdetme-
miş olduğumu arz nederiim. Posta Encümeni
nin Hilâliaıhmier meselıesıiytlje biaaı'k 'meselesin
deki noktali nazları §u olmuştu : Hilâliahmer 
nedlir? Gerek anemieklet dâhilimde ve gerek ha
ricinde birtakım iiıanat cemıeder ve bunu bil-
hassıa haırb zamauılarımda vatanın saadetti uğ
runda fedayı nefseden .mecruihîn ve mâlûlinin 
tedavliainıe hasreder, diğer taraftan ela bu fe
lâket devri bittiği vakitte, zelzeleler ve yan
gınlar ^ibi umumi felâketlerle hakikaten ma
hıv ve perlişaaı olmuş muhtacı şefkat ve mu
avenet insanliarm imdadıma yetişir ve onla
ra yardım eder. Şu halde Hilâliahmerin serma
yesi kimin malıdır? Ya mecruhun, yahut yangı
na uğramış bir felâketzedenin veya diğer su
retle bir eleme uğramış bir şahsındır. Bunun 
için Posta Encümeni burada biraz iktisat fik
rinden kendisini tecridediyor. (Bravo, sesleri) 
Mademki Hilâliahmer böyle bir müessesedir ve 
mademki bunun sermayesi birtakım mâlûlin ve 
felâketzedenindir; bu şefkate Hükümetin işti
rakini - bir şubesi suretiyle - göstermek için 
muafiyeti kabul etti. Bank meselesine gelince; 
noktai nazar şudur : I 
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MAZHAR MÜFlD B. (Denizli) — Onu da 

Hilâliahmer gibi tarif buyurunuz, îtibari Millî 
Bankası nedir? 

SABRI B. (Devamla) — Bank meselesine 
gelince; encümenin noktai nazarı şu olmuştur : 
Bilirsiniz ki efendiler, memleketimiz iki müca
deleye sahne olmuştur. Birisi, istihlâs mücadele
sidir ki, elhamdülillah hüsnüneticeye vâsıl oldu. 
Fakat harb bitmedi. Asıl mücadelei iktisadiye, 
yaşamak mücadelesine girdik, önümüzdeki mü
cadele geçen mücadeleye daha faik bir müca
dele gibi görünüyor. O halde Hükümetin vazi
fesi nasıl ki, ilk mücadeleyi temin için top dök
mek, barut imal etmektir, iktisadi mücadelede 
de fedakârlıkta bulunmak ve mevcut müesse-
satı himayeye sarfı mesai etmektir. Acaba de
nilebilecek mi k i ; bu itibari Millî Bankasına 
muavenetiniz nedir? Birkaç bin liradır. Evet, 
fakat bir de mânevi surette muaveneti nazarı 
itibara almıştır. Böyle posta ücretinden istisna 
suretiyle muavenette bulunmakla... ikincisi, bu 
müessesenin diğerlerine faikiyetini âleme ilân 
ederek Devletin itibari malîsini tahkim etmek... 
Demek ki, iki noktai nazar tebeyyün etmiştir 
iki gaye takibetmiştir. Birincisi, bu bankanın 
itibarını yükseltmek ve bu müessesenin inkişafı 
matlubolduğunu harice ilân etmek, ikincisi de, 
bu arzuyu mümkün olduğu kadar fiilen izhar 
etmektir. Posta ve Telgraf idaresi bu müessese
nin masuniyetine taraftar olmuştur ve hattâ ta
raftar olmakla beraber demiştir k i ; inşallah be
nim başıma birkaç yüz banka getirir ve onla
rın muhaberatını Posta ve Telgraf idaresi mec-
canen nakletmeyi taahhüdeder. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Sabri Bey
efendi! Şimdiye kadar posta Hilâliahmer'in 
mektuplarını meccanen mi naklediyordu? 

SABRI B. (Saruhan) — Evet efendim, yal
nız efendiler, Hilâliahmer'deki suiistimal mese
lesinden bahsetmeyi arzu etmezdim. Fakat istit-
raden arz edeyim. Kanun yapmak başka, kanu
nun tatbikatı yine başkadır. Kanunun tatbika
tında suiistimal edenler elbette tecziye edilir
ler. Zannederim ki, Himayeiatfal Cemiyeti Reisi 
Muhteremi tarafından da endişe izhar olundu. 
Şimdi ona cevap vermek istiyorum. Biz suiisti
mal var, diye bir şey düşünmedik. Şimdi sui
istimal lâkırdısı kulağıma dokundu. Eğer bu 
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farzımuhal olarak böyle bir şey varsa bu kamı-' 
nun suveri tatbikiyesindeki fenalık demektir ki, 
bu başkadır. Kanun vaz'mda düşünülecek hik
met başkadır. HMliâhmerin suiistimalinden ha
berim yoktur. Eğer böyle 'bir şey varsa müseb
biplerinin Allah cezasını versin. 

VSonra Fuad Beyefendinin endişesine selinde: 
Maddenin nihayetinde müessesatı hayriyeye dair 
bir fıkra vardır ki, zannederim ondan istifade 
edebilirler. Sonra Vehbi Beyin bir temennilerini 
arz ediyor, bunu takdir ediyorum. Benim kanaa
tim Büyük Millet Meclisi müessesat hayriyei mil-
liyeyi yııkmıyacaktır, ihya edecektir. Hakikaten 
mütareke zamanında teessüs eden Hükümetin na-
siyesinde bu ıbir kara lekedir ve bunun ihyası için 
zaten Makamı Riyasete iki} gün evvel bir takrir 
takdim ettim ve bunun ihyasını teklif ettim;. (Te
şekkür ederiz, sesleri) 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim demir
yollarında posta muamelâtının kendi tarafların
dan nakline dair bir muafiyet vardı. Bu salâhi
yet 'elyevım baki midir, değil midir? Yaıni şimen
diferler kendi postalarını bilâücret naklediyordu, 
bunlar yine baki midir, değil midir? 

SABRI B. (Saruhan) — Onu bilemem. Şimdi 
bunu kabul ettik. Ve suiistimalât kapılarını kapı-
yaüım dedik. Nakliyat şirketleri kendilerine aido
lan muhaberatı vesaltıleriyle nakletmek salâhiye
tini haizdir dedik. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Yani şunu demek 
istiyorum ki: Ecnebi sermayeli olan şimendiferler 
inhisarına mukabil posta ücretine aidolan bamu-
kavele verdiğimiz salahiyetli muhafaza, ediyor. 
itibari Millî Bankası Tünk sermayesi olduğu için 
bununla oynıyabiliyoruz. Bunu nazarı dikkati
nize vaz 'ediyorum. 

SABRI B. (Devamla) — Ecnebi şirket yok
tur. Hepsi Türk anonim şirketidir. Türk müees-
sesesddir. Ecnebi parası diye Ibir şey yoktur. 

MUHTAR B. (Devamla) — Türk parasiyle 
yalnız itibari Millî Bankası vardır. 

iMUVAZENEl MALÎYE ENCÜMENİ MAZ 
BATA MUHARRİRİ ALI CENANI B. — 
Zeki Beyefendiye cevap vermek isterim. Bâzıısu-
iistimalâttan bahsettiler. Bendeniz falan veya fi
lân cemiyeti kaydederek söylemedim;. 'Söylemek 
isteseydim bunu Heyeti Celdlenize vesaikle arz 
ederdim. Bendenizin Encümen namına burada 
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Heyeti Celilendze izah etmek istediğim nokta, mu 
essasaıtı hayriyei cmilliyeyp muavenet edilmesin 
şeklinde değildir. Fakat millet falan zata ve fi
lân müesseseye muavenet edeceği zaman yapaca
ğı şeyi bilerek yapsın. Biz ne fedakârlık etmek 
istiyoruz. Himayei Etfal Cemiyeti atfalin hima
yesi için, terbiye ve sairesi için pek çok 'fedakâr
lıkla çalışıyor. Hiimayeietfal 'Cemiyeti mübeecel 
bir cemiyettir. Bendeniz de o cemiyetin efradı 
meyanımdayım. O cemiyete bir muavenet yapmak 
isterim. Fakat hu muaveneti bilerek yapalım. Is-
tisnaiyetle Devletin, devairin, umurunu ihlâl et-
îTiiyelim. Yarın beş cemiyet daha çıkar, on ce
miyet daha çıkar. Her müessesei hayriyei milli
ye postalarının meccanen nakli gibi ıbir muafi
yeti tabiî birisinde kabul edersek diğerinde de 
kabul etmek meöburiıyeti hâsıl olur. Birisinin 
istisna ve muafiyeti diğerinin de istisnasını is
tilzam eder. Bundan da Posta idaresi münaka
lâtı umumiyeyi meccanen nakletsin demek çı
kar. Binaenaleyh, muavenet lâzım olan cemiya'tı 
hayriyeye Millet Meclisi bilerek halkın parasın
dan muayyen miktarda bir hisse ayırıp versin 
ve halk da ona muavenet ettiğini bilsin. Nite
kim Feridun Fikrî Bey Posta ve Telgraf Ka
nununun mazbatasından bir fıkra okudular. 
Aynı geçen sene encümende konuşulmuş, dü
şünülmüş ve Hükümete te.klif edilmiş olan bir 
meseledir. Biz Hükümetin telgraflarından da 
aynen efradın telgrafları gibi ücret almak isti
yoruz, her dairenin bütçesine bir miktar tel
graf ücreti koyalım. O vakit onlar telgraf çek
tikleri zaman düşünsünler. Kelimeleri tasarruf 
etsinler. Efrada aidolan veyahut resmî olmıy&n 
muamelâtı telgrafla yazmasınlar. Bununla Hü
kümetin dairei resmiyesi üzerine bir nevi kont
rol koyalım diyoruz. Devairi Hükümet hakkın
da ademiitimat göstermek değildir. Yalnız tef
tiş ve muazeneyi kontrol etmek mümkün değil
dir. Kontrolü teslbil edecek bir tedbir olmak üze
re (kabul ediyoruz. Bu müessesaltı hayriye ve ma
liyenin de muamelâtını kontrol etmek, teftiş et
mek oıümkünsüzdür. Gönderilecek müraselâtm 
sırf o cemiyetin umuru hayriyesine mahsus ola
cak 'bir şekilde yapılacağına emniyet hâsıl et
mek için bir teftiş yapmak imkânı yoktur. Bi
naenaleyh bunlara yapılacak olan muaveneti fa
al şekilde yapalım diyoruz. Bunu muafiyet şek
linde yapmayalım. Encümenin nokltai nazarı 
budur. Faıkat Heyeti Celi! eniz kabul eder, et-

— 62 — 



î : 17 12.9 
mez, bunu bilmeni. Bu Heyeti Celilenin -takdi
rine ait bir meseledir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, eğer istis
na yapılmamış olsaydı söız yoktu. Madem ki, is
tisna kabul edildi ve gayet mahdut bir istisna 
kalbul edildi. Bunu îzam ederek her şeyi meeea-
nen nakledeceğiz veya posta ücretini tahdidede-
ceğiz demek doğru değildir. Sonra verilen ce
vap iknai değil belki ifhamî olabilir. Suiistimalden 
bahsolunuyor. Bir bayrı suiistimal o hayrın ya
pılmamasını icaJbetmez. Suiistimal yapıtırmıya-
lım. Maksadı hayırla meydana getirilmiş bir iş-
de suiistimal edenleri tecziye edelim. Kafasını 
kıralım. Ezelim. Fakat o hayrı büsbütün kal
dırmak doğru değildir. Hükümetin telgraf üc
retleriyle bunu mukayese etmek doğru değil
dir. Çünkü bendeniz de temenni ediyorum. Hü
kümetin telgrafları ücretli olsun. Yani irart -
masraf yapılsın. Posta ve telgraf için (bütçeye 
varidat konsun, bu suretle işi tesbit edelim, bu 
gayet iyi bir şey olur ve hususi çekilen telgraf
lar, iŞİfreler bunun içinden çıkar, gider. Bunu 
çok temenni edenim, onunla bu meseleyi tağlit 
etmek doğru değildir. 

FERİDUN B. (Dersim) — Tağlit değil, doğ
rudur. 

• VEHBİ B. (Devamla) — Taglittir efendim! 
Bu doğru değildir. O büsbütün başka bir me
seledir. Binaenaleyh yapılmış olan ve devam 
eden hayrı yıkmıyalım. Kanunen verilen bir 
hakkın nasıl kaldırılacağına dair maalesef bu
rada bir kelime işitmedim. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Sabri Beyefen
di beyanatlarında, hamisen, «Hilâliahmerden» 
sonra, «müessesatı hayriye kelimesi» vardır, bu
yuruyorlar. Hükümetçe müessesatı hayriyei mil-
liyenin ayrıca takarrür edeceği veçhile mekâti-
bi posta ücretinden muaftır, buyurdular. Hal
buki Muvazenei Maliye Encümeni bu maddeyi 
dahi tayyetmişıtir. Onun için HimayeiaStfal ile 
Hilâlialhmerin hiç f arkı yoktur. Hilâliahmer ka
bul edildikten sonra Himayeiatfal Cemiyetinin 
de kalbul edileceğini ümidediyorum; binaena
leyh Hilâliatfımer Cemiyetine olduğu gibi birkaç 
şehit yavrusuna daha bakabilmek için Himayei
atfal Cemiyetini de müstefidediniz. 

(Hamisen: Hilâlialhmer) kaydından sonra. 
(Himayeiatfal Cemiyeti) isminin de ilâvesini 
çok rica ediyorum. 
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REİS — Efendim iki tane kifayeti müza

kere takriri vardır, bunları okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Takririn reye vaz'mı tek

lif eylerim. 
.12 Eylül 1339 

Giresun Mebusu 
Ali Şevket 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin tadilât veçhi

le reye konulmasını teklif ederiz. 
Kastamonu Kastamonu 

Rıza M. Fuad 
REİS — Evvelemirde müzakerenin kifayeti

ni reyi âlilerine vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Takrirler okunacak efendim : 

Riyaseti Celileye 
Matbudaki hamisen fıkrasının ipkasını ve 

(Himayeiatfal Cemiyetinin) fıkrasının ilâvesini 
teklif eylerim. 

Karesi 
Meıhmed Vehbi 

Riyaseti Celileye . 
('Hilâlialhmer Cemiyetinin ve İtibarı Millî 

Bankasının Merkezi Umumisi ile şuabatı veya
hut işlbu şualbatm yekdiğeri arasında teati olu
nacak evrakı muhaberesi ve kıymeti mukad-
dereli mekâtib ve kıymetli ve kıymetsiz posta 
paketleri) fıkrasının ipkasını rica ederim. 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

Riyaseti Celileye 
31 nci maddenin evvlen; hamisen fıkrasının 

ipkası; saniyen, Hilâliahmer Cemiyetinin ve 
İtibarı Millî Bankasının yanma Himayeietfal 
Cemiyetinin ilâvesiyle muafiyetten istifadesini 
teklif ederim. 

Ertuğrul 
Halil 

. Riyaseti Celileye 
Evlâdı şühedanın refah ve saadetini temin 

etmek emeli mukaddesiyle teşekkül etmiş olan 
Türkiye Himayeietfal Cemiyeti mübeccel ga
yesine vusul için teşkilâtını tevsi etmekte ve 
fedakâr halkımızın şefkat ve muhabbetine isti-
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nad'en günden güne uzviyetini takviye eyle
mektedir. Şüabatınm. taaddüt ve tekessürü ha- • 
sebiyle halkın, evlâdı şühedanın refah ve saa
deti için verdikleri mebaliğden bir kısmının 
posta umuruna sarfına mecburiyet görülmesi 
muavenet edilecek evlâdı şühedanın adedi üze
rinde 'bittabi tesir icra etmekte olduğundan ce
miyet muhaberatının posta ücretinden affı ile 
bu bapta tasarruf edilecek mebaliğ ile birkaç 
fazla yetim yavrunun refahını temine imkân 
bahş buyurulmasmı temenni ve maddenin hâ-
misen : Hilâliahmer ve Himayeietfal. cemiyet
lerinin ve ilâh... şeklinde tadilini teklif eyleriz. 

Kırkkilise izmit 
Dr. Fuad İbrahim Süreyya 

Çorum İçel 
Mustafa Lûtfi Okunamadı 

Riyaseti Celileye 

Posta paketleri hakkındaki muafiyetten 
yalnız Hilâliahmerin istifade etmesini ve itibarı 
Millî Bankasına bahşedilecek muafiyetin yalnız 
evrakı muhabereye münhasır olmasını teklif 
ederim. 

Karahisarı Şarki 
İsmail 

Riyaseti Celileye 

Maddenin : Hâmisen : 

Hilâliahmer ve Hiımayei Etfal cemiyetlerinin 
Merkezi Umumisiyle şuabatı ilâh... şeklinde ta-
diliyle kabulünü teklif eylerim. 

Lâzistan Mebusu 
Esad 

Riyaseti 'Celileye 

Hilâliahmer Cemiyetinin ve İtibari Millî Ban
kasının Merkezi Umumisiyle şuabatı veyalhut işfou 
şuahatm yekdiğeri arasında teati olunacak ev
rakı muhabere meyanmdaki muafiyete Halk Fır
kası muhaberatının dalhi ilâvesini teklif ediyo
rum. 

13 Eylül 1330 

Giresun Mebusu 
Ali Şevket 
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Riyaseti Celileye 

(Pasta ve Telgraf lâyihai kanuniyesinin mua
fiyeti ücurat bahsindeki Hilâliahmer ve İtibari 
Millî Bankasına aidolan aksamın aynen kabulünü 
teklif eylerim. 

Gümü'şane Mebusu 
Zeki 

REİS — Efendim! Takrirlerden Gümüşane 
Mebusu Zeki Beyin takririnde (beşinci fıkranın 
aynen ipkası) teklif 'olunuyor. Bir de Muvazenei 

• Maliye Encümeninin tay teklifi vardır. Binaen
aleyh encümeninin tay teklifidir, takririnki ipka 
teklifidir. Diğer takrirlerde de ilâve teklifi var
dır. (Himayeiatfal Cemiyetinin) ilâvesini teklif 
ediyorlar. Evvelemirde tay teklifini reyi âlilerine 
vaz'etmek lâzımgeliyor. Binaenaleyh Muvazenei 
Maliye Encümeninin beşinci fıkranın tayyma 
dair .olan teklifini reye vaz'ediyorum. Beşinci 
fıkranın tayyını kafoul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmemiştir efendim., 

•MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ADÎ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — Verilen takrirlerle vaz'edilmek. isteni
len istisna varidatı Devlete taallûk ettiğinden tâ
yini esamiyle reye konmak zaruretini Heyeti Ali-
yenin ve Makamı Riyasetin nazarı dikkatine vaz'-
ederim. 

REİS — Efendim tay teklifi kalbul edilme-
.vince beşinci fıkra kabul edilmiş demektir. Bina
enaleyh, Zeki Beyin tekliflerini reye vaz'etmeye 
lüzum yoktur. Şimdi tadil tekliflerini reyi âlile
rine ivaz'edeceğim. 

Efendim Lâzistan Mebusu Esad Bey (Hima
yeiatfal) Cemiyetinin ilâvesini teklif ediyor. 
(Kabul sesleri) Ertuğrul Mebusu Halil Bey tak
ririnde evvelâ : Hamisen fıkracının ipkasını, sa
niyen de; Hilâliahmer Cemiyeti isminin yanma 
Himayeiatfal Cemiyetinin ilâvesini teklif ediyor.' 
Bu da binnetice aynı tekliftir. Karesi Mebusu 
Vehlbi Bey dahi Himayeiatfal Cemiyetinin ilâve
sini teklif ediyor. 

(Efendim, Posta ve Telgraf Encümeninin be
şinci fıkra olarak kahul ettiği muafiyet bu kısım
da kanunen müktesebolan haklardır. Binaenaleyh 
(Himayeiatfal) Cemiyeti bu defaki teklif ile, 
yeni bir kanun ile hakkı muafiyeti iktisahedecek-
tîr. Ve bu husustaki takrirler müttehidülmeal-
dir. Binaenaleyh Himayeiatfalin hu kanunda ik
tisabı muafiyet eylemesi için (beşinci fıkraya ilâ-
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ıvesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Efendim! Diğer bir takrir de yalnız Hilâliattı-
merin ipka edilmesini ve İtibarı Millî Bankasının 
tayymı teklif ediyor. (Geçti sesleri) Müsaade bu
yurun efendim, takrirleri sıra ile reyi âlilerine 
vaz'ediyorum, ibinaenaleyih tay şeklinin âm ve şâ
mil olan cihetlerini reyi âlilerine vaz'ettim. Kıs
men tay teklifi daha vardır, ipka teklifini aynen 
reyi âlilerine vaz'ettim. Karalhisarı Şarki Mebusu 
İsmail Bey «Yalnız Hilâliahmerin istifade etme
sini ve İtibarı Millî Bankasına (bahşedilen muafi
yetin de evrakı mu'habereye hasrını teklif ede
rim» buyuruyorlar. Bu takriri kabul edenler lüt
fen ellerini 'kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Giresun Mebusu Ali Şevket Beyefendi Hilâ
liahmerin şuabatJiyle veyahut şuabatın yekdiğe
riyle teati edeceği evnaıkı muhabere meyanın-
daki muacBiıyeıte (Halk Fırtkası muhaberatının; 
dahli ilâvesini .teklif ediyorlar. Bu takriri kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edi!-
memiişjtir. 

Trabzon Mebusu Ahmed Muhtar Bey de fık
ranın aynen ipkasını teklif ediyor. Fıkra zaten 
aynen ipka 'edilmiş. Yalınız (Himayeilatfal) ilâ
ve edilmiştir. Şu halde (Himiayellaltfal) kaydı da 
ilâve edildikten sonüa fıkrayı yeniden okutup 
neyli âlilerime vaz'edeoeğim. 

Rfabian : Hilâliahmer ve Himıayeliatf&l cemi
yetlerimin ve İtibarı Millî Bankasının merkezi 
umumisi ile şuabat veyahut işbu şuabatın yekdi
ğeri arasındaki teati olunacak evrakı muhaberesi 
îve kıymeti mukaddereli mekâtîp ve kıymetli ve 
kıymetsiz posta paketleri. 

BEİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim beşinci fıkrayı 'okuyoruz. 
Fıkra : 
ıHamisen : Fukarayı sıbyana bilâbedel tevzi 

edilmek üzere şuabatı Hükümetçe irsal olunacak 
kütüp ve resail. 

IEIEİS — Efendim! Burada bir noktayı nazarı 
dikkati âlilerine arz etmek isterim. Lâyihadaki, 
(30) ncu maddeyi sona aldığımız için buradaki 
(31) nci madde (30) ncu madde olmuştur. Aynı 
zamanda beşinci fıkra dördüncü ve altıncı fıkra 
da beşinci olmuştur, Günkü : (30) ncu maddenin 
ilk fıkrasını (31) nci madde olarak aşağıya aldı
ğımız için beşinci fıkra dördüncü olmuştur. Şim-
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di okuduğumuz altıncı fıkra da beşinci olmuştur. 
(Binaenaleyh beşinci fıkra hakkında söz ist iyen 
var mı? (Hayır sesleri) Beşinci fıkrayı aynen re
yi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın, kabul edilmiştir efendim. Ye
dinci fıkra altıncı fıkra oluyor. 

Sadisen : Türkiye Devletinin sefaret ve 
konsoloshanelerine posta ücretinden muafiyet 
bahşeden düveli ecnebiye sefaret ve konso
loshaneleri tarafından muafiyeti mezkûre hu
dudu dâhilinde tevdi olunacak evrakı muha
bere, posta ücretinden muaftır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Encümen buraya 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin^ 
yerine «Türkiye Devletininç» demiş. Bunu mü
savi addettiği için mi koymuş? Bunu anlamak 
isterim? 

REİS — Ali Cenani Bey Vehbi Beyin sua
line cevap veriniz! 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Harice 
karşı «Devlet}» denilir. 

VEHBt B. (Devamla) — «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetiyle» «Türkiye Devle
ti,» tâbiri bir olduğu için mi konmuştur? 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Tabiî mü
savi olduğu için koyduk ve harice karşı «Dev
let», Hükümetin heyeti umumiyesi demektir. 

RElS — Efendim. Altıncı fıkrayı encüme
nin tadili veçhile reye vaz'ediyorum. 

RASlH Ef. (Antalya) — isim doğrudan 
doğruya «Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti» dir. Kanunen de öyledir. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye En
cümeni «Devlet}» şeklinde tadil ediyor. Tadil 
veçhile kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim! Sekizinci fıkra var ki yedinci 
fıkra olacaktı. Encümen onu tayyetmiştir. 
Tay hakkında söz istiyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Tayyı kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Tay kabul edilmiştir. 

Efendim! Bu muafiyet faslı iki madde ola
rak tadil edilmişti. Şimdi bu tadil edilen fı-
karatı kabul ettiniz. Şimdi otuz birinci mad
deyi okuyoruz. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Maddeyi 
tâyini esamiyle reye koymak istemez mi? 
(İstemez sesleri) 
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çaktır. On ikinci maddeyi tâyini esamiyle reye 
vaz'etmeye Riyasetin iştibahı sebebolmuştur. 
(Binaenaleyh azadan, on beş zat bu maddenin 
tâyini esamiyle reye vaz'mı talebederse o va
kit tâyini esamiyle reye vaz'etmeye Riyaset 
mecburdur. Böyle bir- ta 1 e bol madiği için reyi 
işariyle iktifa ediyoruz. 

Şimdi efendim, vaktimiz gecikmiştir. 12 nei 
madde hakkındaki âra neticesini arz edece
ğim. (145) zat veye iştirak etmiştir. (119) 
kabul, (24) ret. (2) müstenkif vardır. Bina
enaleyh on ikinci maddo (11.9) reyle kabul 
edilmiştir. 

Efendim yarınki rııznamemiz Fosta Kanu
nunun bakıyei müzakeratıdır. Yarın saat bir-
buçukta içtima etmek üzere Celseye nihayet 
veriyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,00 

ıddesinin reye vaz'ı neticesi 

"denler) 
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REİS — Efendim! Kanunun heyeti umu-

miyesini tâyini esamiyle reye koyacağız. Mad
denin buyurduğunuz şekilde reye vaz'edilmesi 
için on beş imzalı bir takrir verilmek lâzımge-
I İ T . 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Hayır 
efendim. Nizamname sarihtir. 

Madde 31. — Zatı Hazreti Hilafetpenahi ta
ralından irsal buyurulacak müraselât dahi 
posta ücretinden muaftır. 

REİS —- Söz istdyen var mı efendim! (Ha
yır sesleri) Otuz birinci maddeyi aynen, reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim.! Ali Cenani 'Beyin takrirlerine 
karşı izahat vermek mecburiyetindeyim. Bu 
ikanun; esasen tenlkis veyahut tezyidi varidata 
taallûk ettiğinden tâyini esamiyle reye kona-
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