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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,42 

REİS — Fethi Bey 

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

REİS —• Celseyi açıyorum efendiler. Zaptı sabık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde bilinikad 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olun
du. Evrakı varide aidoldukları mahallere ha
vale ve ruznamenin yirmisekizinci maddesini 
teşkil eden Rize ve havalisinde eşcarı müsmire 
yetiştirilmesi hakkındaki teklifi kanuninin müs-
tacelen müzakeresine dair Rize Mebusu Esad 
Beyin takriri ile mezuniyetlere dair Divanı Ri
yaset kararları kıraat ve kabul olundu. Ereğli 
kömürlerinin ücreti nakliyesine dair Zonguldak 
Mebusu Halil Beyin sualine Müdafaai Milliye 
Vekili Kâzım Paşanın ve memurin çocuklarının 
leylî liselere kabul edilenlerin ücreti tedrisiye-
lerine dair Bolu Mebusu Şükrü Beyin sualiyle 
Ankara'da yapılmaya başlanmış olan çift mek
teplere dair Zonguldak Mebusu Tunalı Hiimi 
Beyin ve Besni kazasında ki idadi mektebinin ilga 
edilip edilmediğine ve muallimler maaşatımn ve
rilmemesi esbabına mütaallik Malatya Mebusu 

Reşicl Ağanın suallerine Maarif Vekili Safa 
Beyin cevapları istima olundu. Mütaakıben ruz-
namei müzakerata geçilerek Telgraf ve Telefon 
kanun lâyihasının üçüncü maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında İzmir Mebusu Celâl Beyin 
teklifinin encümenden gelen sureti muadilesi ka
bul ve lâyihanın onuncu ve onyedinci maddeleri 
tay ve onüçüneü madde tadilen kabul onyedinci 
madde mevcut takrirlerle encümene iade ve üçün
cü fasla kadar mevaddı mütebakiye dahi aynen 
kabul olunarak Çarşamba günü İçtima edilmek 
üzere Celseye nihayet verildi. 

Reis 
ti Fethi 

Kâtip 
Bolu 

Falih Rıfkt 

Kâtip 
Siird 

Mahmud 
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4. — SUAEHBR 

1. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Aydın 
ve Menteşe sahillerine taaruzda bulunan Yunan 
korsanlarına karşı ne gibi tedabir ittihaz edildi
ğine dair şifahi sual takriri (6/119) (Müdafaai 

Lâyihalar 
1. — Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile se

yahat eden yolculardan alınacak Nakliyat Resmi 
hakkında lâyihai kanuniye (1/41.7) (Nafıa ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine) 

Teklifler 
i . — Saruhan Mebusu Ethem Beyin, 8 Teşri

nisani 1339 tarihli Mübadele, İmar ve İskân Ka
nununa zeylolmak üzere teklifi kanunisi (2/262) 
(Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Harbdeki hidematına mebni beyaz kor

delâlı İstiklâl madalyasiyle taltif edilen Tabip 
Kaymakam Sadettin Beyin kordelâsının kırmızı
ya tahvili hakkında Başvekâletten mevrut (3/194) 
numaralı tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Mülga Kocaeli Grupu ve halen Birinci Ordu 

Sertabibi Kaymakam Sadettin Beyin (1340 - 10) 
bidayeti mücadeleden beri silâhbedset olarak fii
len kumanda suretiyle hizmeti sebk etmesine meb
ni Büyük Millet Meclisinin 14 . 8 . 1339 tarihli 
dördüncü İçtimainin birinci celsesinde sekiz yüz 
yetmişdört numaralı vesika ile kabul olunan be
yaz kordelâlı İstiklâl madalyasının kırmmya 
tahvili encümenimizce müttefikan kabul edilmiş 
olduğu Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib Eskişehir 
Ali Mehmed Arif 

Kâtip 
Zonguldak 

Yusuf Ziyaeddin 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tasını reyi âlinize arz edeceğim. Mazbatayı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-

Milliye Vekâletine havale edilmiştir.) 
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir 

itiraz var mı efendim? (Hayır sesleri Zaptı sa
bık hulâsası aynen kabul edilmiştir efendim. 

ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Mazbata kabul edilmiştir efendim. 

2. — Eskişehir Mebusu Mehmed Arif Be
yin, mâlûlîni guzatın devair ve şuabatı askeriye
de ve ordunun hidematı sabitesinde istihdam
larına dair (2/210) numaralı teklifi kanunisi ve 
reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

REİS — Okunacaktır : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Mâlûlîni guzatın devair ve şuabatta ve ordu
nun hidematı sabitesinde istihdamlarına dair 
olup 10 . 11 . 1339 da Heyeti Umumiyeden encü
menimize havale buyurulan Eskişehir Mebusu 
Arif Beyin teklifi kanunisi Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili paşa
lar hazaratlnm da huzuriyle müzakere ve tetkik 
olundu. 

Mâlûlîni guzatın temini maişetleri hususun
da duçarı müşkülât olmıyacak veçhile terfihleri 
lâzimeden olduğuna şüphe yoktur. Ve derdesti 
ikmal bulunan (mâlûlîni guzatın terfihine dair) 
kanun ile de bu cihetin temini encümenimizce 
müzakere ve intacedilmektedir. Ancak mâlûlîni 
guzatın (vazife vermek suretiyle) terfihleri mü-
nasibolamıyacağı gibi icabında âzami faaliyet ve 
meşakkati müstelzim ordu hidematiyle de 
tavzifleri minküllilvücuh caiz görülememiştir. 
24 Ağustos 1338 tarihli Kanun mucibince (Ter
fih Kanunu) na intizaren mezun addedilmiş olan 
malûl erkân ümera ve zâbitamn mezkûr kanunun 
tarihi neşrinden itibaren ve Tekaüt, İstifa Kanu
nunun 26 ve 32 nci maddelerindeki ahkâmı sari-
ha mucibince tekaüde şevkleri zaruri olup halen 
istihdam edilenlerin dahi mezuniyetlerine nakîsa 
gelmemek şartiyle hazerî ordu kadrosu haricine 
çıkarılmaları encümenimizce tekarrür etmiş ol-

2. — EVRAKI VARİDE 
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maki a mezkûr teklifi kanuninin reddine karar 
verilerek Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Müdâfaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib Eskişehir 
Ali (Sahibi tekliftir). 

Kâtip Âza 
Zonguldak İzmit 

Yusuf Ziyaeddin Mustafa , 

Âza Âza 
Ertuğrul Cebelibereket 
Rasim Avni 

Âza 
Kastamonu 

Halid 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendiler, bende
nizi böyle bir teklifi kanuniye sevk eden esbabı 
"müsaadenizle kısaca arz edeceğim. Aynı vatan. 
aynı memleket ve aynı gaye için malûl kalmış 
arkadaşlarımıza maatteessüf müsavi muamele ya
pılmamaktadır. (Doğru sesleri) Bugün efendi
ler, muhtelif üç kısım malûl tasavvur buyurabi-
lirsiniz. Bir tanesi - farz edelim - Harbi Umu
miden evvel malûl kalmıştır. Bunun aldığı te-
kaüdiye maaşı on mecidiyedir. Sonra Harbi 
Umumi malûlü, aynı derecede malûl ve aynı 
rütbede bulunan bir arkadaş yirmi, otuz lira ka
dar alır. Daha sonra İstiklâl Harbinde malûl 
olanlar dahi aynı derecede malûl olduğu halde 
onlar da seksen, yüz lira alıyor. Burada akıl 
ve mantığın kabul edemiyeceği büyük bir nisbet-
sizlik var. Bir tanesi on mecidiye, bir tanesi 
yirmi lira, bir tanesi de yüz lira alıyor. Malûl
lerimizin terfihi on seneden beri düşünülmüş ve 
fakat maalesef intacedilmemiştir. Selefi âliniz 
olan Meclis tarafından da düşünülmüş uzunuza-
dıya tetkik edilmiş, fakat bir neticeye iktiran 
ettirilememiştir. İnşallah bunu bir neticeye ikti
ran ettirmek Heyeti Celilenize nasip ve müyes
ser olacak ve bütün malûllerimiz aynı suretle 
terfih edilecektir. Bu kanun zaten hazırlanmış: 
bir iki güne kadar takdim kılınacaktır. Bendeniz 
bu teklifi, iki, üç ay evvel yapmıştım. Neticeye 
iktiran etmesi belki uzun sürecektir. Bu suretle 
ara yerdeki müsavaatsızlığı kaldırmak için bu 
teklifi yapmıştım. Bu teklif gayet kestirme idi. 
Malûl gazilerimizi iki kısma ayırabiliriz. Bir 
kısmı gayet ağırdır. İki bacağı, iki kolu, yahut 
iki gözü yok. Diğerleri daha hafifçedir. Ağır 

malûl olan arkadaşların miktarı otuz, kırk ade
dini geçmiyor. Binaenaleyh bunları âzami su
rette terfih etmek imkânı mevcuttur. Diğerleri
ne gelince : Bendeniz öyle tasavvur etmiştim ki 
ordunun bâzı hidematı sabitesi, kışlaları, şuaba-
tı ve sairesi vardır. Bunları da böyle yerlerde 
istihdam edersek tamam maaş alarak istikballeri 
terfih edilmiş olur. Bu müzakerede Erkânı Har
biye Reisi Paşa Hazretleriyle Müdâfaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri de bulundular. Fakat 
«Hiçbir orduda tatbik edilmiyen bu usulü bizim 
orduda tatbik edemeyiz. Malûlleri ordumuzda 
istihdam edemeyiz» diye karar verdiler. Ve 
mazbataya ret buyurdular. El'an malûllerimize 
müsavi muamele tatbik edilmemektedir. Madem 
ki Paşa Hazretleri bu fikirde bulunuyorlar. Yani 
bunları orduda istihdam etmiyeceklerdir. Zaten 
hazar avdet etmiştir. Hazar kadrolarında istih
dam edilen bâzı arkadaşlarımız vardır. Bu is
tihdam edilen arkadaşlarımız tam maaş aldıkları 
halde diğer arkadaşlar istihdam edilmedikleri 
için çok az para almaları adalete ve müsavata 
tevafuk etmez. Bu işin tanzimini Paşa Hazretle
rinden istirham ederim ve bittabi bu suretle 
teklifimden de vazgeçerim. 

REİS — Efendim Müdâfaai Milliye Encü
meni mazbatasını reyi âlinize vaz'edeceğim. Maz
batayı kabul edenler lütfen el kaldırsın» Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Mazbata kabul edilmiştir, efendim. 

3. — Milis zâbitantna verilecek muhassasat 
hakkında 1/159 numaralı lâyihai kanuniye ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (Ruzna-
meye) • 

4. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, MilU mü-
cahedatta şehidolan millî efrat ve zabitan ailele
rine Nizamiye kıtaatındaki şehit ve malûller 
hakkındaki Kavanin ve nizamatın (tatbikine dair 
-i/137 numaralı takriri ve Müdâfaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları (Ruz-
nameye) 

VEHBİ B. (Karesi) — Zaten bu evvelce 
müstaceliyetle müzakere edilmişti. Müstaceli
yetle müzakeresi için bendenizin bir takririm var
dır. Rica ederim bir an evvel neticelensin. Yani 
bütçe müzakeresinden evvel neticelensin. 

REİS — Efendim Karesi Mebusu Vehbi Bey, 
teklifi kanunisinin müstacel ruznameye alınma
sını teklif ediyorlar. Reye vaz'ediyorum. Bu 
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teklifi kabul edenler lütfen el • kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Teklif kabul edilmiştir efendim. 

Tezkereler 

1. — Mücadelei Milliye esnasında bilâücret 
Şark't an ve İstanbul'dan esliha ve cephane kaçı
rılmasında büyük hizmetleri sebk eden Trabzon 
İnebolu, Samsun mavnacılar loncalarının birer 
kıta İstiklâl madalyasiyle taltiflerine dair Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/198) (Müdafaai 
Milliye Encümenine) 

2. — Müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş 
olan efal ve harekâtın cürüm addolunmıyacağı 
hakkındaki 19 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun 
birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/199) (Adliye Encümenine) 

3. — Rakı naklinden mahkûm İnebolu'lu Bay-
ramoğlu İsmail hakkında ita edilen hükümde ha 
tayı adlî vâki olduğundan af suretiyle telâfisine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/200) (Ad
liye Encümenine) 

4. — Dolandırıcılık maddesinden mahkûm 
Cemal Zade Hüseyin Ağa mahdumu Ali'nin iade' 
hukuku memnuasına dair Başvekâletten mevru' 
tezkere (3/202) (Adliye Encümenine) 

5. — Katil maddesinden mahkûm IstanbuVlv 
Subhi Beyin iadei hukuku memnuasına da:-
Başvekâletten mevrut tezkere (3/201) (Adliy 
Encümenine) 

6. — Şekavet maddesinden yedi buçuk senr 

küreğe mahkûm Bigalı Hüseyin bini IIasan'iv 
maluliyetine binaen bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/203) 
(Adliye Encümenine) 

7. — Sirkati cebriye maddesinden onbeş sene 
küreğe mahkûm Küçük Alioğlu Mehmed'in ma
luliyetine binaen bakıyei müddeti cezaiyesinin af
fına dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/204) 
(Adliye Encümenine) 

8. — Katil maddesinden mahkûm Kemerbur-
gazlı Ayşe b".nti Ali'nin maluliyetine binaen 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/205) (Adliye En
cümenine) 

Takrirler 

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri ve Ahmcd 
Şükrü beylerin, Dersim'in (Başvartik) nahiye
sinin (Kâzimiye) namiyle tesmiye edilmesi te
menniyatına dair takriri (4/139) (Başvekâlete) 

2. — Dersim Mebusu Feridun Fikri ve Ahmed 
Şükrü beylerin, Dersim'in Nazimiye kazası aha
lisinden birçoğu kuvayı milliyeye hizmet ettik
lerinden bunların Kuvayı Milliye hakkındaki Ka
nundan müstefidolmaları temenniyatına dair 
takriri (4/134) (Başvekâlete) 

5. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necib Ali bey
lerin, İstanbul'da hububat ve mahsulât borsası 
tesis ve küşadı temenniyatına dair takriri (4/138) 
(Başvekâlete) 

4. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necib Ali bey
lerin, mahakimi cezaiye ve hukukiyeden ümera ve 
zabıtanı askeriye haklarında sâdır olan ilâm ve 
sair evrakın sureti tenfiz ve tebliğinde müşkülât 
gösterilmekte olduğundan kanun ahkâmının 
ehemmiyetle tatbikiyle adliyenin kader ve haysi
yetinin yükseltilmesi temenniyatına dair takriri 
(4/133) (Başvekâlete) 

5. — Ardahan Mebusu Ilalid Paşanın, Zâbi-
tanm baston taşımalarının elbise nizamnamesine, 
mugayir olduğu cihetle men'i temenniyatına dair 
takriri (4/136) (Başvekâlete) 

6. — Siirt Mebusu Halil Ilulki Efendinin, 
Siirt vilâyetinde yetişen mazı ve kitre mahsulü
nün Hazineye mütaallik varidatı üşriyesinin bir 
sureti sâlimede temini cibayeti temenniyatına da
ir takriri (4/137) (Başvekâlete) 

7. — Zonguldak 31ebusu Halil ve Ragıb bey
lerin, Zonguldak Gümrük Ambarı sakfının inşa 
ve tamiri temenniyatına dair takriri (4/132) 
(Başvekâlete) 

8. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve 
rüfekasının devecilikle iş'igal eden ve İstiklâl 
Harbinde ordu nakliyatında istihdam edilen Bo-
ğazlıyan kazasının Büyük kışla karyesi ahalisine 
kurayı metrukeden arazi ita ve iskânlarına dair 
temenni takriri (4/135) (Başvekâlete) 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Bozok) — Efendim 
müsaadenizle bir mâruzâtta bulunacağım. 
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REİS — Temenni takriri değil mi"? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Fakat 
alelade gitmesin, hiçolmazsa tasvip şeklinde git
miş olsun. 

REİS — Tasviben gimesi ne mâna ifade ede
bilir 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim takrir okunmadığı için münderecatı malû-
muâliniz olmamıştır. Bu arz etmiş olduğum Bü
yük kığla karyesi dairei intihabiyemin Boğazlı-
yan kazasına merbut üç yüz haneli bir köydür. 
Bunun yetmiş hanesini idare edebilecek kadar 
arazisi varsa da mütebakisi devecilikle idare eder
ler. Bunların develerinin bir kısmı Harbi Umu
mide Kafkas cephelerinde mahvolmuştur. Ve 
kısmen harekâtı milliye, mücadelei milliyede pek 
büyük hizme'deri sebk etmiştir. Bunlar istida ile 
müracaat ediyorlar. Diyorlar ki şu suretle deve
lerimiz elimizden çıktı. Arazimiz yoktur, ahali 
mecburi hicrete mâruz kalıyor, etrafımızda boş 
arazi çoktur, bunlar halen muattaldır, Hükü
metin ve Meclisi Âlinin cenahı hamiyetine sığı
nıyoruz. «Bize kâfi arazi veriniz» diyorlar. 

MUSTAFA B. (Tokat) — Öyle bizde de 
vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Sizde 
de varsa siz de isteyiniz, sizde var diye bizim tek
lifimizin reddi mi lâzımgelir? Hükümet mahal
linde tetkikat yapsın. Arz ettiğim tamamen vâki 
ise arazi versin. 

REİS — Efendim bu temenni takririnin tas
viben Başvekâlete havalesini kabu] edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 

etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kabul 
edilmedi ise istirdadediyoruz. 

9. —- Konya Mebusu Namı Hazım Efendinin, 
ruznamenin 24 ncü maddesini teşkil eden mual
limin ve talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki 
Kanuna üç madde ilâvesiyle Medarisi ilmiye ta
lebesinin de tecillerine dair olan teklifin müsta
cel ruznameye ithaliyle tercihan müzakeresine 
ÖMir takriri, v 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
21... 1 . 1340 

Talebenin teciline ait elli muhterem refikimle 
müstacelen müzakere edilmek üzere teklif ettiği
miz ruznamenin (24) ncü maddesinde muharrer 
lâyihai kanuniyenin müstacel ruznameye ithaliyle 
tercihan müzakeresini teklif ederim. 

Konya 
Nâim Hazım 

REİS — Bu teklifi reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki^ — 
Biri müstaceliyet için, birisi tercih için; iki defa 
reye koymak lâzımgelir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Zaten evvelce müs
taceliyeti kabul edilmişti. Şimdi tercihan müza
keresi kabul edilmiştir. 

REİS — Müstacel ruznameye ithaliyle ter
cihan müzakeresini reye koydum. 

3. — CELSEİ HAFİYE TEKLİFİ 

1. — Divanı Riyasetçe celsei hafiye akdi tek
lifi. 

REİS — Efendim gerek bâzı rüfeka hak
kında bâzı şahsi mazbatalar var ve gerekse 
Heyeti Celilenizce takarrür eden Binbaşı İzzet 
Beye ait mazbata vardır. Bunlar için hafi cel
seye lüzum görülüyor, bugün muvafık değilse 

Cumartesi günü yarım saat, bir saat kadar 
celsei hafiye a'kdini Riyaset teklif ediyor. (Bu
gün sesleri) 

MUSTAFA B. (Tokat) — Müdafaa! Milliye 
Ve'kili burada yoktur. 

REİS — Cumartesi günü bir celsei hafiye 
yapalım, muvafık mı? (Muvafık sesleri) 
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4. — SUALLER 

2. — Kamhisar Mebusu Ruşen Eşref Beyin, 
Galatasaray Lisesinde senei dersiye ortasında 
tatbik edilen dört maddelik hususun izahı hak
kındaki sualine Maarif Vekili İsmail Safa Beyin 
şifahi cevabı (6/64) 

Riyaseti Celileye 
Galatasaray Lisesi âtide zikrettiğimiz mad

delerin senei tedrisiye ortasında ansı/m tatbik 
edilmesi yüzünden bir buhran içinde kalmıştır. 

1. Fransızca ve Türkçe sınıflarının bilâ-
tedriç tevhidi yüzünden talebenin büyük bir 
ekseriyeti sınıfları tenzil veya terfi edilmek 
suretiyle muameleye mâruz kalmışlardır. 

2. İptidai sınıflarda muayyidliğin ilgasiy-
le bu vazifenin de muallimlere tahmili emri in
zibatı işgal etmiştir ve bu hal güzide muallim
lerin istifasını da mucibolacaktır. 

3. Senei dersiyeye itibar olunduğu halde 
bâzı muallimler •'bil âihtar yerlerinden çıkarıl
mış ve yerlerine ihtisasa riayet olunmaksızın 
diğer fada maaşla kaymlmıştır. 

4. Bâzı muallimler senelerden 'bert muvaf
fakiyetle tedris ettikleri sınıftan aşağı sınıf
lara indirilmek suretiyle hem talebenin huku
ku gözetilmemiş, hem de indirilen muallimle
rin izzeti nefsine darbe vurulmuştur. 

• Binaenaleyh bu hususat hakkında Maarif 
Vekili Muhtereminin şifahen cevap vermesini 
talebederiz. 

Karahisarı Sâhib .Gelibolu Mebusu 
Mebusu Celâl Nuri 

Ruşen Eşref 
Antalya Mebusu 

Ahıned Saki 

MAARİF VEKİLİ SAFA. B. (Mersin) — 
Efendiler Galatasaray mektebi memleketimiz
de çok ehemmiyetli olan bir mekteptir. (İşit
miyoruz sesleri) Memleketimizde; bilhassa 
Fransızcayı öğretmek için bu mektebin büyük 
bir tesiri ve mevürii vardır. Şiımdiye kadar 
mektepte çocuklarımız Fransızcayı ve Türkçe-
yi ayrı ayn takibediyorlardı ve binaenlaeyh 
Türkçe kısmını ikmal edenler Frânsızcadan 
bir tasdikname almak suretiyle mektebi terk 
ediyorlardı. Bu vaziyetin çocuklarımızın lisan 

VE CEVAPLAR 

öğrenmek itibariyle maksadı tamamiyle temin 
etmediği öteden beri söyleniyor. Ve öteden be
ri Fransızca ile Türkçeyi birleştirmek ve aynı 
sınıf dâhilinde takilbetmek için mütaaddit ted
birler alınmıştı. Bu sefer yaz esnasında heyeti 
ilmiye burada toplandığı zaman Galatasaray 
Mektebinin vaziyeti mevzuubahsoldu. Hepimi
zin malûmudur 'ki, Galatasaray Lisesinin iki bü
yük maksadı vardır. Birisi - eski ihtiyaca gö
re - anasır arasında itilâfı temin etmek, yani 
anasırı birbirine yaklaştırmak, ikincisi de arz 
ettiğim gibi lisan öğretmekti. Bu sene mekte
bin vaziyeti mevzuubahsolduğu zaman çocukla
rımıza ecnebi lisanını öğretmek ve en ziyade bu 
ecnebi Hsam içerisinde bilhassa Fransızcayı öğ
retmek ehemmiyetli bir suretle de mevzuubah
soldu ve diğer maksada nisbetle daha çok mev
kii olduğu ortaya ikonıdu. Binaenaleyh mutla
ka Fransızeanın ve Türkçenin tevhidi lüzumu 
takarrür etti. Ve bu heyeti ilmiyece musip bir 
karar olarak: ortaya kondu. Biz bunu ilk sınıf
tan itibaren - şüphe yoık ki - tatbik etmek is

tiyorduk. Fakat Mektep Müdürünün verdiği 
malûmata göre 'derhal tatbikinde de daha bü
yük fayda olacağı söylenmişti. Nihayet mek
teplerin kadrosu - hepinizin malûmu olduğu 
üzere - Teşrinisani veyahut Teşrinievvel niha
yetlerine doğru çıktı ve tevhit esası kabul olun
du. Bu sefer seyahat esnasında İstanbul'a uğ
radım. Bilhassa bu mektep etrafında birçok şi
kâyetler işiltaıiş olduğum için mektebin vazîye-
tiyle yakından alâkadar oldum. Muallimlerle 
birkaç gün uzun uzadıya müzakere yaptım. Ve 
onun üzerine derhal teArhit hususunu iltizam et
medim. Eski şekilde devam ediyor. İkin/vV: 
Muayyidelerin ilgası meselesi: -Yine bu me'k-
tebiımizin diğer mekteplerden farklı olarak b ;r 
muayyidl'ik meselesi vardır. Mualimler ancak 
ders esnasında talebevi n-örebilirler. De r s l i 
verdikten sonra ders haricinde talebelerle alâ
kalan yoktur. Ders haricinde talebenin bütün 
vaziyetlerini tanzim ve idare eden mııayyidi er
dir, muayyidlerde 200, 300 kuruş maaşlı, talebe
den dahi seviye itibariyle dûn bîr k\sım insan
lardan ibarettir. Şüphe yok ki, talebe bunlar
dan istediğimiz terbiyeyi alamıyordu; mamafih 
bu muayyidliği tamamiyle ilga etmiş değiliz, 
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Fakat adedini çok tenkis ettik. Bunların yeri
ne bihakkin muallimlik yapaibilecek seviye ve 
'kudretteki zevatı muallim muavini diye ımeikte-
be 'memur ettik ve aynı zamanda muallimlerimi
zi de ders haricinde talebe ile 'meşgul etmeyi, 
talebenin terbiyesine dikkat etmeyi, talebeyi 
mütemadiyen kontrol etmeyi ve fazla olarak 
muallimlerimize geceleri mektepte ^kalmayı ve 
talebe ile meşgul olmayı bir vazife olarak tev
di ettik. Efendiler Heyeti Cdilenizin malûmu
dur ki, tedris ve terbiye yekdiğeririden ayrıl
maz. Bir muallim yalnız ders vermekle iktifa 
ederse, ve çocuklarımız yalnız muallimlerinden 
ders almakla iktifa ederse onlardan beklediği
miz terbiye hususu, onları arzumuz dairesinde 
yetiştirmek hususu temin edilemez. Bunun için
dir ki, çiosuklarımızm terbiyesi için de ders ha
ricindeki vaziyetleri ile ciddî surette muallim
lerimizi alâkadar etmeyi bir vazife addetmiş 
ve bunu temin etmiştik. Demek oluyor iki, es
kiden olduğu gibi 200 - 300 kuruşla seviyesi 
düşkün bir kısım muayyîdlerimiz yoiktur. Bun
ların yerine seviye itibariyle daha yüksek, da
ha kuvvetli, eli erine, tevdi edilen çocukları da
ha iyi terniye edecek kıymetli adamlar koyduk. 

Üçüncüsü : Senei dersiyeye İbtidar olundu
ğu halde bâzı muallimlerin yerlerinden çıka
rılmış ve yerlerine diğerleri fazla maaşla kayı-
rılmıştır, deniyor. Efendiler kadro tertibedi-
lir'ken bilhassa muallimlerimizin mekteple cid
dî surette alâkadar olmalarını temin için maaş
larını artırdık ve mektep dahilindeki ders saat
lerini de arıtırdık. Eskiden muallimlerin birço
ğunun mektepte 1, 2, 3 saat dersleri vardı ve 
mekteple alâkası iki üç saate münhasırdı. Hal
buki çocukların terbiyesinde •muallimlerimizin 
müessir olacağını düşündüğümüz için bunların 
ders saatlerini ve o nisibette de maaşlarını tez-
yidettik. Evvelce altıyüz kuruş maaş alan mu
allimlere derslerini de artırarak 1 500, 1 800. 
2 000 kuruş maaş verdik. Bu itibarla bâzı mu
allimlerimiz açıkta kaldı. Bu açıiklta kalan mu
allimlerimizden bir kısmını tekaüde sevk etmiş
tik. Bir kısmını da diğer mekteplerde vazife 
vermek suretiyle tavzif etmiştik. Tekaüde sevk 
ettiğimiz muallimler, Faik: Bey, Mösyö Kovana 
Gidiş, Mösyö Dobava'dır. Bunların sinleri de 
esasen altmışbeşten fazladır. Muallimlik yapa
bilecek bir vaziyette değildirler. Onun için is

tirahat etmeleri lâzımdır. Diğer bir kısmına 
ki, diğer mekteplerde vazife vermişimdir. Hü
seyin Kâzım Bey, Cemal Bey, Sadreddin Celâl 
Bey bunlardan maada henüz tavzif edemediği
miz iki muallim kalmıştır. Bunları da tavzife 
çalışıyoruz. Diğerleri sual takririnde fazla 
maaşla kayrılmıştır gibi bir cümle vardır. Böy
le bir şey yoktur. Filhakika hariçten muallim 
almışsak bu sene mekteibin programına iktisat 
gibi, usulü tercüme gibi bâzı dersler ilâve et-
tiğimizdendir. . Fakat bu derslerin muallimleri 
kendilerini memleketimizde ihtisasları ile ta
nıtmış zatlardır. Meselâ : Bu sene yeniden 
mektep programına koyduğumuz hukuk ve ik
tisat için Münir Bey isminde bir zatı tâyin et
tik. Yeniden programa koyduğumuz Türkiye 
coğrafyası için, öteden beri coğrafya tedrisatı 
ile kendisini göstermiş olan ismail Münir Bey
efendiyi tâyin etmişizdir. Bundan başka olarak 
hariçten Halid Bey isminde bilhassa Kur'anı 
Kerim dersinde ihtisas sahibi olan ve bütün İs
tanbul'da Kur'anı Kerimin nasıl okunacağını öğ
reten bir zatı muallim olarak almışızdır ve sonra 
Nuri Efendi namında bir Türkçe muallimi al
mışızdır ki, bu esasen mektebin muallimi idi. 
Harekâtı milliye esnasında İstanbul'dan kaçmış, 
bize iltihak etmiş ve uzun zaman bizimle ça
lışmış, İstanbul alındıktan 'sonra ve fırsat düş
tükten sonra bunu da yerine Ikoymuşuzdur. Son
ra tekaüt ettiğimiz Arslanyan Efendinin ye
rine de bir Türk ressamı almışızdır. 

Efendim dördüncü sua'l : Bâzı muallimler 
senelerden beri muvaffakiyetle tedris ettikleri 
sınıftan aşağı sınıfalara indirilmek suretiyle 
hem talebenin hukuku gözetilmemiş, hem de 
indirilen muallimlerin izzeti nefsine daribe vu
rulmuştur. Efendim 'bü keyfiyet ve bu mesele 
bilhassa Fransızca muallimleri hakiki uda vâki 
olmuştur. Galatasaray Lisesinde Fransızca ders 
Veren muallimlerimizin bir kısmını söylemek 
mecburiyetindeyim iki, hakikaten bilhassa lise
lerin yukarı sınıflarında bihakkin ders okuta-
'bilecek evsafı haiz değildir. Onun için bu se
ne program tatbiik edilenken bilhassa Avrupa'
dan yüksek maaş verilmek suretiyle bu, yukarı 
sınıflara daha ehliyetli ve daha muktedir mu
allimler yetirmek esasını kabul ettim, Ve bu 
yufkan sınıflara ders veren muallimleri de î k 
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kısımlardan bir kısmına ders vermeye memur 
ettik. Bundan mektebin re 'talebemizin, çocuk
larımızın çok fayda göreceğini ümid ederim. 
Çünkü esasen daha yükseik dersleri, yani yuka
rı sınıflardaki dersleri daha muktedir olan 
muallimlere tevdi etmeyi esas olarak kabul et
tim. Bir muallimin daha yukarıda ders verir
ken daha aşağı sınıfta ders vermiş olması zan
nederim (ki, izzeti nefis meselesi teşkil etmez. 
Bundan b aşık a, birçok muallimlerimizin isti
faya mecbur olacakları kaydı vardır. Şimdiye 
kadar Galatasaray Lisesi (muallimlerinden bir 
tanesinin istifa etmiş olduğunu görmedim. Hep
si memnundur. Çünkü maaşları tezyidedilmiş-
tir. Ve ders saatlerini artırmak suretiyle ken
dileri daha ziyade mektebe devam ettirilmekte
dir. Binaenaleyh arkadaşlarımızın bu endişesi 
de vâlkı değildir. 

REİS — İzahat kâfi midir? 
RUŞEN EŞREF B. ''(Kasahisarı Sahib) — 

Ne mümkün? Söz istiyorum efendim. Muhte
rem arkadaşlar mesele Muhterem Vekil Bey
efendinin anlattığı kadar basit olsaydı yani 
Galatasaray Lisesi meselesi güllük, gülistanlık 
olsaydı hakikaten burada sizi izacetnıeye hiç 
hacet yoktu. Efendiler bu bir. maceradır ve 
bu macerayı en İcazkâr kelimelerle dahi anlat
sam bendenize nizamnamenin bahşettiği beş da
kikaya sıkıştırmak sihrine yine malik olamam. 
Onun için memleketimizin irfanına ve en yük
sek bir vekâlet ımakamma taallûk eden bu me
seleyi dinlemenizi memleket namına istirham 
ederim. Beş dakika geçecek olursa bendenizi 
mazur görürsünüz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozuk) — Nizam
nameyi tadil (meselesidir. 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar çocuk terbiyesinin ve nuru irfa
nın en büyük memhaı olmakla muvazzaf bulu
nan Maarif Vekâletinden en büyülk terbiyevî 
halta, bu Galatasaray Lisesi hakkında sâdır ol
muştur. Bu terhiyevî halta çocukları dahi hay
rette hırakmıştır ve çocukları dahi tezebzübü 
içine almış ve henüz düzeltemeımiştir. Bu ter
biye vî hata vâki olmadan evvel bunun tatbik 
edilmemesi için yed'i, sekiz arkadaş burada bu
lunan Maarif Vekili Beyefendiye nıüracaatte 
bulunduk. Kendisinden tatbik olunacak şey
lerin düşünülmeksizin tatbik olunmamı asını rica 
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ettik. Rica edenler arasında mektebin eski tale
besi bulunmakla bera'ber, eski -muallimi, eski 
müdürü ve memleketin Maarif Nazırlığını ifa 
etmiş muhterem bir üstat da vardı. Kendisine 
dedik k i : «Tatbik etmek istediğiniz tevhit me
selesi; senelerden beri Galatasarayı işgal eden 
ve halkikaten onun bir derdini teşkil eden bir 
meseledir. Fakat bunu birden bire halletmeye 
kalkışacak olursanız ortalığı berbat edersiniz» 
Vekil Beyefendinin bize verdiği cevap «bu
nu tatbik edeceğiz ve bundan (mutazarrır ola
cak yalnız yirm'iyedi kişidir» dediler. Ve bu 
emir bir top gibi gitti ve orada tatbik edildi. 
İntizamı alt üst ettik. Bugün ondan zarar gö
ren talebenin adedi «603» kişidir. Bu «603» ki
şi sınıflarından indî veyahut sınıflarından da
ha yüksek sınıflara çıkarıldı. Sınıflarından 
aşağı inenler, imtihanlarını vermiş olmalarına 

"rağmen hakları olan bir sınıftan 'bir sınıf, iki 
sınıftan aşağıya indirildi, hevesleri kırıldı. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Emrin 
mahiyeti nedir? 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Tevhit 
meselesi... Onu da arz edeceğim. Diğerleri im
tihana girmeksizin hakları olmıyan sınıflara 
çıkarıldı. Efendiler talebenin bir kısmı meyus, 
bir kısmı lüzumundan fazla neşeli... Bu hal mek
tepte tasavvura sığmıyacak bir şuriş vücuda 
getirdi. Talebeden şikâyetnameler, velilerin
den şikâyetnameler; muallimlerden şikâyetna
meler, idarelerden şikâyetnameler ayyuka çık
tı. En nihayet Ve/kil Beyefendinin kulağına ka
dar geldi ve kendisi ele Istanibıd'a gittiği za
man gördü ki, kendisinin verdiği 'b'ir emir, için
den çıkılmaz bir balçık haline gelmiştir. Sene
nin ortasında, tedrisat başladıktan bir ay son
ra ika edilmiş bu hareketin yanlışlığını kendi 
gözleriyle görüp takdir ettikten sonra evvelce 
tevhit maksadiyle indirilmiş veyahut çıkarıl
mış olan bu «603» kişi için ikinci bir emir daha 
verdi. Binaenaleyh üç ay zaman zarfında «603» 
talebe Galatasaray Lisesinde iki defa inmiş, çık
mış ve sınıflar karışmış, mektep üç ayda iki 
girizmaya uğramıştır. Bunun üstünde biten fi-
dand a bir vâsi tezchzüpdür. 

AUMED HAMDİ B. (Bozok) — Tecrübe = 
tahtası. 

RUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Arkadaş
lar, memleketin «603» çocuğu her hangi bir fik-
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ri (tecrübe etmek istiyen bir Vekilin elinde bir 
tecrübe tavşanı değildir. Bunlar kendi para-
lariyle, memleketin hal ve valkti yerinde olan 
ailelerinin göndermiş olduğu çocuklardır. Bu 
zevat para vermiş olmalarına rağmen mektep
te salâhı hal görımiyecek olurlarsa, çocuklarının 
'mekitepte bir sene evvel verdikleri imtihan keen-
lemyekûn addedilerek talebe indirilirse veya
hut lüzumundan fazla ve hiçbir imtihana tâbi 
'tutulmaksızın yukarı sınıflara çikarılacak olur
sa, ımeyus olurlar, mahzun olurlar. Mektebi 
terk ederler. Nitdkim evvelki emirle o emri 
nakzeden emir arasında «150»' taldbe mektebi 
terk etmiştir. Galatasaray Lisesi elli senelik bir 
müessesedir. Bunu İmparatorluğun istibdad 
devri memlekette il'k teceddüt hareketi başladı
ğı zaman tesis etim'işti. O zamandan bizimi bu 
idaremize gelinceye, kadar hiçbir el ona dokun-
mamıştır. Çünkü müessese memlekete ne karlar 
hizmet ettiğini mütaaddiit zevatı yetiştirmekle 
ispat etmiştir. Ve memlekete en müsımir hizme
ti görmüştür. Onun ufalk - tefek nekayısı var
sa. o nekayısı tedricî bir surette ikmal ve tashih 
etmek icabederdi. Nitekim heyeti ilmiyenin 
burada vermiş okluğu kararların üçüncü mad
desinde tevhit meselesinin tedricen olması da 
sarahatle izah edilmiştir. Falkat bilmem pc!k 
mükemmel olmasını arzu ettiklerinden dolayı 
mı Vekil Beyefendi tevhit meselesini derhal ile
riye sürdü ve bu mesele tedrisatta o derece ka
rışıklığı mııcibofdu ki... Meselâ mdktelbm yedin
ci sınıfından, altıncı sınıfından, bazan da seki
zinci sınıfından talebe besinci sınıfa indi ve ba
zan da sekizinci sınıfa çıktı ve bir muallim ay
nı sınıfın içinde dört türlü ders okutmak mec
buriyetinde kaldı. Aynı muallim dört türlü 
ders okutamadığından dolayı şubelere dediler 
ki; hepsi beşinci sınıf unvanını taşısın. Çünkü 
talebeyi işgal etmek lâzımdır. Fakat aynı sı
nıfın üç veya d'Ört şubesine ayrı ayrı dersler 
konsun. Binaenaleyh aynı sınıfın birici şube
sinde 7 ncinin, ikinci şubesinde altıncının ve 
ancak diğer iki şubesinde beşincinin dersleri 
okutulmaya başlandı. Verilen emirnamenin 
içinde öyle 'maddeler vardır ki, insanı hayretler 
içerisinde bırakır. Deniliyor ki: Talebe eğer 
yukardan aşağıya inmişse tekrar imtihana tâ
bi tutulmıyacaktır. Eski sınıfını bulmak için 
yeniden dersler ilâve edilmişse bu talebe yeni 
dersler için imtihana girecdktir. Binaenaleyh, 

yirmi ders verilirse bu çocuk onse.kizin.de uyu-
yacalk, yalnız ikisinden imtihan verecektir. Hiç 
şüphe yo'k ki, bunun ne kadar ruhî ve terbiyevî 
bir teze'bzüp husule getirdiğini Heyeti Celilei 
Umumiyeniz kemali ehemmiyetle takdir eder.-

Muayyidler meselesine gelince : Esasen ta
lebenin bu suretle sınıflarından inmesi veya lü
zumundan fazla yukarı sınıflara çıkarılması 
mdktep içinde hem ruhen, hem de inzibat nok-
tai nazarından bir kargaşalık husule getirmişti. 
Buna bir de iptidai kısımlardaki muayyidlerin 
bulunmaması meselesi inzimam edince idare apı
şıp kalmıştır. Bunu kendileri pekâlâ bilirler. 
İdare; (mektepten muayyidleri emirnameye 
harfiyen riayet etmiş olmak için çıkardı. Çıkar
dığı zaman inzibat da kalmadı ve bundan dolayı 
da sabahleyin dışarıya atmış okluğu muayyidle
ri akşam davet istirhamında bulundu. (O ses
leri) Bu vâkıdır, bunu kendileri de bilirler ve 
her suretle ispat eihmeye hazırım. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Çok vâkıfane,. 
KUŞEN EŞREF B. (Devamla) — Aynı su

retle dışarıya çıkan muayyidlerden dmarda 
tekrar iş bulmak ihtimali olanlar; bir daha 
geri gelmediler. Fakat zaruret dolayusiyle ha
riçten iş bulmak iktidarını haiz olmıyanlar bo
ğazı tokluğuna mektebe girdiler. Boğazı toklu
ğuna mektebe giren ve kendisine yatak veya
hut yemek bulmak bahanesiyle m-efkıtepte otur
maya kail olan biçalerin ne kadar faideli ola
cağını yine Heyeti Celileniz takdir eder kanaa
tindeyim. 

Mesele bununla da kalmadı; mektebin ipti
dai kısmında muallimlerin bir kısmı başka anâ
sıra mensuibolduğu için onlar korkularından 
vekâletin bu yeni emrini icra etmeye katlandı
lar. Fakut her ıbirisi ayrı ayrı anâsıra mensuıbo-
lan bu muayyidlerin elinde talebe büsbütün şa
şırdı, kaldı. Onları dinletmedi ve mütalâahane-
lerde derse çalışmak imkânı kalmadı. Derslere 
girerken, çıkarken mektep; büyük kovan sesin
den başka hiçbir şada vermez oldu. Mesele bu
nunla da kalmadı. Kadro harici çıkarılan mu
allimlerden üç tanesi hakkında - Vekil Beyin 
buyurduğu gibi - hakikaten isabet olmuştur. 
Mösyö Kovagides, orada otuz seneden beri ted
risatta bulunmuş, birçok talebe yetiştirdikten 
sonra artık tedrisatta bulunamıyacâk kadar es
kimiş ve ihtiyarlamıştı. Faik Bey .keza öyle. 
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Mösyö Doböva keza öyle. Bunlara bir itirazımız 
yoktur. Fakat Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem 
Bey gibi henüz muvaffakiyetle ve istekle ted
risatta bulunan bir muallim, niçin kadro harici 
ıkalıyoır, bunları azlettiler mi? Hayır.. Kadro 
harici mi çıkardılar? Hayır... Fakat kenarda 
bekletiyorlar. Vekil Beyefendi buyurdular ki, 
ilâve ettiğimiz derslerden dolayı dört, beş mu
allim aldı'k. Hayır arkadaşlar. Yirmi bir aded 
muallim alınmıştır. Ve muallimler muayyidlik 
yapmak hiçbir veçhile muallimlerin istediği bir 
şey olmadığını mütaaddit mektuplarla hepimi
ze anlatmışlardır. Fakat belki zaruret saikasiyle 
ve belki verilen emrin hiçbir vakit sonuna kadar 
taikibedilemiyeceğine kanaatleri olduğundan do
layı mektebi terik etmemişlerdir. Nitekim za
man, bunlara hak vermiştir. 

Şimdi bir mektep derse başladıktan sonra 
senei tedrisiyenin ortasında âni bir emirle bu 
türlü bir tezdbzübe mâruz kalırsa ve iki üç ay 
sonra Vekil Bey gidip bizzat verdikleri emrin 
ne türlü cilveler gösterdiğini gözleri ile görür
ler ise ve verdikleri emri geri almak isterlerse 
bir senenin içinde böyle iki defa oynanan bir 
müessesede, rica ederim, nasıl terbiye ve ted
ris emniyeti kalır? Nasıl tedrisatta irtibat kalır 
ve nasıl muallimlerde şevk ve gayret kalır?.. 

Galatasaray Lisesi; memleketimizde o mües
sesedir ki, memleketimizin en güzide ailelerinin 
çocuklarına lisan öğretir. Hariciyemize çok hiz-

5. — MÜZAKERE 

1. — Telgraf ve telefon umurunun tenkisi 
hakkında kanun lâyihası (1/118) ve posta tel
graf, Adliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları ve gazeteler ile resaili mevkute ha
vadis ajanslarına keşide edilecek istihbarata mü-
taallik telgraf nameler ücuratının tenziline dair 
İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut 1/145144 nu
maralı iki kıta lâyihai kanuniye ile sabık Ertuğ-
rul Mebusu ve Lâhik İzmir Mebusu Hamdı ve sa
bık Erzincan Mebusu Emin beylerin, telgraf 
ücuratının iki kuruşa tenzili hakkında (2/157 nu
maralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Efendim ruznamei müzakeratımıza 
geçiyoruz. Telgraf ve telefon kanun lâyihasının 
bakıyei müzakeratma devam edeceğiz. 

I: meti dokunur. Ticaret âleminde talebesinden 
i çok istifade edilmiştir ve yine memlekete; Tev-
| fik Filkret gibi, Abdurrahman Şeref gibi ve 
I unuttuğumdan dolayı şimdi esamisini zikrede-
I; ımiyeceğim daha birçok kıymetli zevatı yetiştir-
I mistir ve yine bu müessesedir ki, istipdatta da, 

Meşrutiyette de ve bugüne kadar da Senjozef 
gibi Rofoert Kolej gibi muhtelif mües-

; -sesçilere, muhtelif ecnebi mekteplerine re-
v kabet edebilmiştir. Şimdi bu suretle 
[ hareket edecek olursalk Galatasaray'dan 
Ji kaçan bir talebe, bugün en millî bir devrimizde 
• Cumhuriyetimizin en kuvvetle teessüs ettiği bir 

devirde, gidip ecnebi mekteplerine giriyor. Ve 
bütün müktesebatı ecnebi lisanı ile tedrisata 

: münhasır kalıyor. Çünkü Türkçesini öğrenenıi-
yecektir. Kendi elimizle, kendi memleketimizde 
çocuklarımızı bu vatanda kıymetli müessesemiz 
olmasına rağmen, kozmopolitikliğe mi atalım? 
Arkadaşlar bizim temenni ve arzumuz budur ki : 
Vekil Beyefendinin vaktiyle kendisine en hali-

I sane bir emel ile - söylenmiş olan sözleri dinle
mediğinden dolayı vukua gelen bu hata, bu ha-

J tayı azîm ve bu hatayı fahiş biran evvel düzel
tilmiş olsun. Fakat maalesef düzeltilemiyor. 
Verdikleri izahat, kâfi değildir. Maatteessüf ba-

| na kâfi vakit bırakmadınız ki, bütün meseleleri 
anlatayım. Eğer bunu kâfi görmezseniz ve isti
zahı kabul buyurursanız sizıe daha etraflı ma
lûmat veririm. (Hay hay sadalan) 

EDİLEN MEVAD 

I RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
I Reis Beyefendi bendeniz kâfi görmedim. Heyeti 
I Celile ne karar verdi?... 

REİS —• Vekili akli, suallerinize cevap verdi. 
I Zatıâliniz de istediğiniz noktalara kürsüden ce-
I vap verdiniz. Ve kâfi görmediğiniz noktaları 

izah edip meseleyi bitirdiniz. 
RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 

Hiç de bitirdim addetmiyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Dozök) — İstizah 

yapınız... 
REİS — Teklif yoktur. Efendim telgraf ve 

telefon kanun lâyihasının bakıyei müzakeresine 
devam ediyoruz. 

1 NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Şimdi terci-
! han müzaikeresini kabul ettiğimizi müzakere 

etsek olmaz mı efendim? 
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REİS — Posta ve telgraf ve telefon Kanu
nunun müzakeresinden sonra o gülecektir. Tel
graf ve Telefon Kanununun yarısına geldik, bi
tirelim de onun müzakeresine başlarız. 16 ncı 
'maddenin müzakeresine başlıyoruz. Yani üçün
cü faslın birinci maddesidir. 

Fasıl : 3 

Ahkâmı cezaiye 

Madde 16. — Tesisi kanunen ruhsat istihsa
line mütevakkıf olan mahallerden birisinde bilâ-
rühsat telgraf veya telefon tesisatı bulunduğu
na dair delâil ve emaratı kâfiye mevcudolduğu 
takdirde Telgraf ve Telefon İdaresi canibinden 
müddeiumumiliğe müracaat ve ihbarı keyfiyet 
olunur. Müddeiumumilikçe derhal istihsal olu
nacak taharri emri üzcırine o mahalde alelusul 
talharriyat icra kılınır. Ledettaîıarri mahalli 
mezkûrda elde edilecek mu'haberte ve muhavere 
alât ve teehizesi muvakkaten istimalden ıskat 
veya zaptolunarak sahibi hakkında takibatı ka
nuniye yapılır. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı! (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 17. — İşbu kanundan evvel yapıl
mış olup ikinci madde mucibince ruhsat veya 
imtiyaz istihsaline tabi olan telgraf ve telefon 
tesisatı ashabı ruhsat veya imtiyaz ahzi için 
kanunun tarihi meriyetinden itibaren üç ay zar
fında müracaata, müracaatı vakıa Hükümetçe 
tervicedilmediği takdirde tahriren vukubulacak 
tebliğ tarihinden bilitibar iki ay zarfında tesi
satı mezkûreyi ref'e mecburdurlar. Tâyin olu
nan müddetler zarfında ruhsat veya imtiyazı 
alınmamış veya kaldırılmamış olan yahut bilâ-
ruhsat yapılmış bulunan bilcümle telgraf ve te
lefon tesisat ve teehizesi müsadere edilerek as
habından on liradan yüz liraya kadar cezayı 
nakdî alınır. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? Mad
deyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Ruhsatname, telgraf ve tele
fon müesseseleri, telgraf ve telefon idareleri ta
rafından icabında teftiş olunabilir. Kanun ah
kâmına ve şeraiti makarreye muhalif hareket ve 
muamelâtta bulundukları salbit olan müesseseler 
ashabından bir liradan yirmi liraya kadar ceza
yı nakdî alınır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Zanne

dersem (ruhsatnameli) olacak, burada (Ruh
satname) denmiş ruhsatnameli telgraf ve tele
fon müesseseleri telgraf ve telefon idareleri ta
rafından icabında teftiş olunabilir. 

REİS — Ne ilâvesini istiyorsunuz'? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ruhsat

name kelimesinden sonra «li» ilâvesi lâzımdır. 
REİS — Ruhsatnameli olmasını istiyorsu

nuz peki efendim. Fahri Bey buyurun. 
MÜDÜRÜ UMUMİ FAHRİ B. — Bendeniz 

de (ruhsatnameli) olduğunu arz edecektim. 
REİS — Efendim onsekizinci maddenin baş 

tarafındalki (ruhsatname) kelimesi Oruhsatna-
mıeli) olacaktır. Zannedersem sehvi mürettip 
vardır. Bu suretle tashih edeceğiz. Başka söz 
istiyen var mı efendim'? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Mahakim 
var. Bütün mücazat o suretle ma'hakim tarafın
dan verilir. Başka suretle tasavvur edilmez. 

REİS — O hakle maddeyi bu şekilde reye 
vaz'ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Aksinli reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen ellerini kaldırsın. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 19. — Muhaberatın ihlâli mahremi
yeti yani kanunen muayyen ve nıusarrah ahva
lin gayrısında bir telgraf veya telefon muha
bere veya mükâlemesinin şahsı âhara inşaası 
veyahut birisine ait muhaberatın mevcudiyetin
den şahsı aharın hal) er dar edilmesi sureti mut-
lakada memnudur. Muhalif harekette bulunan 
telgraf ve telefon memurları onbeş günden altı 
aya kadar hapis ve beş liradan elli liraya kadar 
cezayı nakdî ile mücazat olunurlar. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim'? 
VEHBİ B. (Karesi) — Deminki (ruhsatna

me ve...) olacaktı ama geçti ne ise. (Ruhsatna
melidir sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — (Ruh
satnameli) efendim. 
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BEİS — (Buhsatnameli) olduğunu Fahri 
Bey söylediler. (19) ncu madde hakkında söz 
istiyen var mı ? 

SÜLEYMAN SIBBI B. (Bozok) — Efendim 
maddede «muhaberatın ihlâli mahremiyeti yani 
kanunen muayyen ve musarrah ahvalin gayrı-
sında bir telgraf veya telefon muhabere veya 
'mükâlemesinin şahsı âhara inşaası mucibi mü-
cazat'tır...» diyor. (Kanunen musarrah olan ah
val) nedir? Bunu izah buyursunlar. 

SABBİ B. (Saruhan) — Kanunu Cezada 
musarrah olan adliyenin, müddeiumuminin ce
za vereceği ahvaldir ki, Kanunu Cezada esasen 
musarrahtır. 

SÜLEYMAN SIBBI B. (Bozok) — Zapta 
geçsin. 

ŞÜKBÜ B. (Bolu) — Beis Beyefendi bir sual 
soracağım. 

BEİS — Encümen yerinde oturuyor. Ora
dan oraya sorulmaz. Buradan sorunuz. 

ŞÜKBÜ B. (Bolu) — Şimdi efendim kanun 
«muhaberatın mahremiyetine riayet ötmiyerek 
işaa eden memurları» tecziye ediyor. Fakat bu 
işaadan maddeten hâsıl olacak zararı kim taz
min edecek ? Bu >cihet için maddede bir şey yok. 
Memur için ceza var. Fakat bu işaadan madde
ten zarar görenlerin ne suretle tazmin edileceği 
bu meçhuldür. Bu, bir maihlkûmiyet üzerine alın
malıdır. Benim kanaatim bu meılkezdedir. 

FEBİDUN FİKBİ B. (Dersim) — Efendim 
otuzbirinci maddede, ciheti hukukiyesi hakkın
da sarahat vardır. Otuzlbirinci maddede diyor 
ki, «esbabı müchire tahtında ve hayatın tehli
keye ilga edilmemesi zımnında telgraf ve tele
fon hatlarına iras edilen zararların müsebbip
leri Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresine taz
min ile mükellef tutulmaz.» demek ki, esbabı 
mücbireden mütevellit zarar ve ziyan tazmine 
tabi değildir. 

BEİS — Cevap tamam mı efendim'? 
ŞÜKBÜ B. (Bolu) — Evet efendim. 
BEİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 

sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo-
rum. Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aikisini reyi âlinize vaz'ediyorum. -Kabul etaıi-
yenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 20. — Telgraf ve telefon muhaibeırat 
ve mükâlematı aynı kasdin tağyir veya tehir 

1 eden Ve ettiren veya bir te'lgrafnameyi kasden 
imha veyahut sahte telgrafname tasni eden ve
ya ettiren veya sahte telefon mülkâlemesi icra 
eden ve ettiren ve bu gibi ahvalden malûmatı 
olup da mafevkine malûmat vermiyen'veya ver-
dirmiyen telgraf veya telefon memurları onbeş 
günden üç maha kadar hapsolunur. 

BEİS — Söz istiyen var mı efendim. 
HALİL B. (Zonguldak) — Bendeniz zanne

diyorum ki, Adliye Encümeni Muhteremi bu 
maddeyi kabul ederken yalnız ahvali âdiyeyi 
nazarı dikkate almıştır. Ahvali fevkalâdeyi na
zarı dikkate almamıştır. Sonra telgraflarda yal
nız eşhasa aidolanları göz önüne getirmiştir. 
Fakat Devlete ve hayatı Devlete ait hususatı 
nazarı ehemJmiyete' almamıştır. Çünkü efendi
ler 'seferberlikte veya memleketin her hangi bir 
fevkalâde halinde bir telgrafın sahte tanzim 
edilmesi veya tahrif edilmesi veya imha edilmesi 
memleektin mahvını intacedehilir. Yani hali ha
zarda hiçbir veçhile azametini tahlil edemedi
ğimiz bir musibetin tevlidine sebebiyet verebi
lir. Bnaenaleyh bu hale karşı konan ceza onbeş 
günden üç maha kadardır. Onbeş günden üç 
maha kadar hapis; vukuunu tasavvur ettiğim 
böyle bir musibeti haribiyenin netayici ile nasıl 
ölçülebilir ? Binaenaleyh bendeniz bu maddenin 
yeniden Adliye Encümenine iade edilmesini ve 
bu gibi ahvali fevkalâdenin nazarı dikkate alı
narak ona göre bir şey yapılmasını teklif ediyo
rum. 

EYÜB SABBİ Ef. (Konya) — Müsaadenizle 
'buradan söyliyeyim. Çünkü pek kısa söyliyece-. 
ğim. «Sahte bir telefon muhaiberesini icra eden 
veya bilerek ettiren» demelidir. Oraya bir (.bile
rek) kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIBBI B. (Bozok) — Ettirin
ce bilerek ettirir. 

iSABBİ B. (Saruihan) — Efendim yukarda 
(kasden) kelimesi vardır. Cümlenin bütün âti
sine şâmildir efendim. 

EYÜB SABBİ Ef. (Konya) — Efendim bu 
maddenin fıikra fıkra tatbik edileceğini kabul 
edelim. Her halde ayrı fasıllardır. Sahte telgraf 
uyduranda kasıt var. Fakat sahte telefon mu
haiberesini yaptıranda kasıt yoktur. Halbuki 
kasıt kaydının asıl buraya ilâvesi lâzımdır. 
Ben telgraf yahut telefon memuruyum. Bir 
efendi geliyor, Ahmed namına Mehmed Efendi 
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geliyor. Ve onun namına muhabere ediyor. Bu 
sahte bir muhaberedir. Fakat bunun sahteliğini 
telefon memuru bilmez. Bilmezse bilmiyerek ona 
ceza tâyin etmek muvafıkı madelet olamaz. Bi
naenaleyh ('bilerek) kelimesinin ilâvesini teklif 
ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Muvafık
tır. Mütalâanızı kabul ederiz. 

SABRI B. (Saruhan) — Biz de kabul ediyo
ruz efendim. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Efendim 
bendenizden evvel iradı kelâm eden iki hatibin 
fikirlerine iştirak ederim. Sonra bu maddede 
bendeniz bundan evvelki bir madde ile bir mü
nasebet buluyorum. Fakat o münasebeti doğru
dan doğruya tahfifi ceza yolunda görüyorum. 
Yukarda «onlbeş günden altı aya kadar hapis 
cezası ve beş liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdî ile mücazat olunacakları» dermeyan olu
nuyor. Bu maddede ise maatteessüf «onbeş gün
den üç maha kadar hapis olunacakları» beyan 
ediliyor. Halbuki bu maddede sahtekârlık gibi 
mühim bir şeyin mürtdkibi olanlara öteikinden 
dalha hafif ceza veriliyor ki, zannederim, cina
yet nevinden olan bir fiilin mürtekibi olana öte
kinden daha az ceza veriliyor ik, bu tamamiyle 
adalet noktasından muvafılk olamaz. Sonra bu 
madde kanunu cezanın (102) nei maddesiyle 
zıddı tam halindedir. Çünkü mallûmuâliniz Ka
nunu 'Cezanın o maddesinde; memurinin memu
riyetini suiistimal sadedinde ika edecekleri cü
rümlerin cezaları bir aydan itibaren bir seneye 
kadardır. Binanelayeh bu madde Kanunu Ce
zanın yüz ikinci maddesiyle tezat hâsıl ediyor. 
Binaenaleyh sahtekârlık irtikâbeden şu memur
ları... 

HALİL B. (Zonguldak) — Sahtekârlığı 
ve casusluğu... 

AHMED S İ K İ B. (Devamla) — Evet efen
dim bu memurları himaye eden bu madde kati
yen caiz değildir. Binaenaleyh bendeniz bu nok
talar nazarı dikkate alınmak üzere encümene 
iadesini teklif ediyorum. Belki encümen 'kabul 
eder. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tetkik 
öderiz. 

REİS — Efendim usul noktai nazarından 
Saki Bey bu maddenin encümene havalesini 
teklif ediyorlar. Bu teklif kabul edilmediği tak

dirde müzakereye devam ede'biliriz. (Adliye En
cümeni istiyor sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İstiyoruz. 
REİS — Encümen de talebediyor, o halde 

Adliye Encümeninin talelbi veçhile maddeyi en
cümene havale ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Takrirle
ri de.. 

REİS — Takrir yok efendim. 
HALİL B. (Zonguldak) — Var efendim, 

bendenizin. 
REİS — Zatıâlinizin takriri maddenin en

cümene havalesinden ibarettir. EsbaJbı mucibe 
yoktur. Yirmibirinci maddenin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Madde 21. — Vazifedar memurlar ile vazife-
ten bulunması muktazi olanlardan maada hiç 
kimsenin memurini aidesinin mezuniyeti olmak
sızın telgraf ve telefon muhatbere ve mükâle-
me odalarına girmesi memnu olup hilâfında ha-
reiket edenlerden bir liradan beş liraya kadar 
cezayı nakdî alınır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim^ Ha
yır sesleri) Şu halde maddeyi aynen reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
.kaldırsın. * 

T AHİR B. (Giresun) — Hilâfında hareket 
edenler deniliyor. 

REİS — Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kaibul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 22. — Tam ücrete talbi muhaberatı 
resmî bir mahiyette geçiren ve geçirtenlerden 
ücreti feanuniyeden maada bir liradan beş lira
ya kadar cezayı nakdî alınır., Kezalik hususi 
muhaberatı servis tarzında ıgeçiren telgraf me
murlarından bu telgrafname ücretiyle beraber 
bir liradan beş liraya kadar cezayı nakdî alı
nır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ

Sİ TAHİR B. -*- Bu (tam ücrete tabi muhaberat) 
yerine (ıgayriresmî) kelimesinin ikamesini istir
ham ediyorum. 

REİS — Efendim, (tam ücrete taJbi) kelime
si yerine (gayriresmî) kelimesininı ikamesini ta
lebediyor Müdür Bey. Zaten ıresmî telgraflar da 
ücrete tabi oluyor. İltibasa ma'hal kalmaması 
için (tam ücrete tabi) yerine (gayriresmî) keli
mesinin ikamesini teklif ediyorlar. 
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TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Söz is
tiyorum, müsaade buyurunuz. 

REİS — Bunun hakkında mı söz istiyorsu
nuz ? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Evet 
efendim. 

Gayet ehemmiyetsiz giıbi görünen bu madde 
gayet ehemmiyetlidir. Daima suiistimale uğra
mıştır. Memuriyet zamanım az olmakla bera
ber ve öyle şeyler hatırlıyorum ki bir kuman
danın, benim gibi bir kaymakamın bir emriy
le servisleri, gayriresmî muhabereler resmî 
olarak geçip duruyor. Binaenaleyh bu ceza 
ıbence katiyen azıdır. Zavallı telgraf memurları 
nahiye müdüründen, hattâ oranın jandarma 
kumandanı olan başçavuştan bile korkarak 
ne yapıp yapacaklar ve gözlerine bu bir lira 
cezayı aldıracaklar, bu telgrafları servis olarak 
çekecekler ve yahut gayriresmî olarak bu tel
grafları ç ek ee eki erdir, Binaenaleyh bence beş 
liradan yirmibeş liraya kadar ceza verilmelidir. 
(Olamaz sesleri) Ne için olamaz efendim? Ma
kamı Riyaset lütfen müsaade buyursun da ol
maz diyen bir arkadaş niçin olmadığını şurada 
izah buyursun. Eğer sizin dediğiniz gibi yahut 
lâyiha sahibinin tervicettiği gibi olursa olmaz 
diyebilir. Niçin olmaz? Suiistimal ediyorsam 
korkmamaklığım dolayısiyle niçin yirmibeş li
ra ceza vermiyorum? Eğer arkadaşlar zavallı 
telgraf memurlarını himaye etmek istiyorsanız 
bu cezayı yükseltiniz.. Aksi takdirde o zavallı 
•memurlar bir nahiye müdürünün, bir jandar
ma kumandanının zulmü altında titreyecekler-
>dir. 

BEİS —• Efendim, Hilmi Bey bu cezaların az 
olduğundan ve tezyidi lüzumundan bahsettiler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tahrirî 
teklif yoktur. 

REİS — Evet, tahrirî teklif yoiktur. Şifahen 
teklifleri vardır. Reyi âlinize vaz'edeceğim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, encümen bu maddenin birinci fıkra-
siyle ne kasdediyor? 

REİS — Evvelâ müsaade buyurunuz, bende
niz Hilmi Beyin teklifi hakkında Heyeti Umu
miyetin tasvibini alacağım esnada zatıâliniz 
söylediniz. Hilmi Bey diyorlar ki : «Bu ceza 
azdır. Bunun tezyidi lâzımdır.» Eğer Heyeti 
Celile bu fikirde ise onu Adliye Encümenin

den rica edecektim. Ona göre maddeyi tesbiıt 
etsin. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bendeniz de geri almalarını söyliyecektim. 
Maddenin evvelinde deniyor ki, «Geçiren ve 
geçirtenlerden ücreti kanuniyeden maada şu 
kadar cezayı nakdî alınır.» Şimdi, hem geçiren
den, hem de geçirtenlerden ayrı ayrı ceza mı 
alacaktır, yoksa aynı cezayı mı alacaktır? 
Eğer böyle ise ücreti kanuniye tâbirinin mâna
sı ne olabilir? Ücreti kanuniye birisinden alın
dı mı ötekinden de alınır. Onun için eğer ayrı 
ayrı ceza verilmek maksut ise, «Geçiren ve ge
çirtenlerden birer kat ücreti kanuniyeden ma
ada» demek lâzımgelir. Onun için bu ciheti en
cümen izah, etsin. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) _ ücreti ka
nuniye geçirenden alınacaktır. Tabiat'iyle ge-
çirtenden değildir. Yalnız buyurdukları gibi 
biraız muvazzah olmasını teklif ederlerse encü
mene gitmeden burada yazarız ve hallederiz. 

REİS — Anlamadım efendim. Burada neyi 
yazacaksınız? Tadil edilecek bir ciheti varsa 

. encümen talebeder, tadil edersiniz. Yoksa ıs
rar edersiniz ayniyle kalır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla.) — Madde
nin mefhumunu tavzih için bir'kelimenin ilâvesi
ni teklif ediyorlar. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Kaıalıisarı Şarki) — 
Birer kat diyorum. 

REİS — «Geçiren ve geçirtenlerden birer 
kat» diyorlar. Kabul ediyor musunuz? (Kabul 
sesleri), (Ret sesleri) O halde iki teklif vardır. 
Birisi Zonguldak Mebusu Hilmi Beyindir ki, «beş 
liradan yirmibeş liraya kadar» kaydının ilâve
sini teklif ediyorlar. Bu teklifi esas itibariyle re
ye vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
İkiııei bir sualim var müsade buyurur musunuz? 
Bu maddenin ikinci fırkasında yalnız memura 
cezalandırıyor. Niçin o telgrafı servis mahiyetin
de veren adama ceza vermiyor? Bundaki maksat 
nedir? Encümen izah etsin. 

SABRI B. (Saruhan) _ Efendim servis ke
limesi daima, telgraf memurları arasındaki mu
habereye matuf olduğu için yukarıki fıkrada mu
habere memurlarının haricinde kaymakam, vali, 
mutasarrıf, kumandan falan o kısma şâmildir. 
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Servis kelimesi sırf o kısım telgraf memurlarına 
inhisar eder. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim maddedeki fıkraların matufu ayrı ayrı 
meselelerdir. Birinci fıkra ücrete tabi olduğu 
halde bir telgrafı resmî mahiyette yazmak ve 
yazdırmaktır, İkinci fırkaya gelince; yine ücrete 
tabi olduğu hakle hususi yani hususatı zatiyeye 
taallûk eden telgrafları ücretsiz yazmak ve yaz
dırmaktır. Eğer birinci fıkrada bunu teklif eden
ler yaptırtanları rüesayı memurinden farz eder
sek ikinci fıkrada bunu teklif edenler belki me
murin olmıyabilir. Zenginler de bunu teklif 
ederler. Mesele bir hatır meselesidir. Memuru 
cezalandırdınız mı o .memura yine teklif çok ola
caktır. Şimdi farz ediniz - bendeniz hiçbir memu
ru böyle görmek istemem - fakat meselâ büyük 
makamı ihraz eden bir zat şu telgrafı servis ola
rak yazsın diye telgraf memuruna gönderecek
tir. Şimdi biçare memur kanunen memnudur. 
Efendim ben ceza görürüm, kanun menetmiştir 
diye reddederse ona iğbirar besler. (Besler, besli-
yemez sesleri.) Rica ederim, hakayiki küçük gör-
miyelim. Evet beslemez; fakat besler diye farz 
edersek netice ne olur efendiler? O memurun 
halini düşünelim. Ortada bir hakikat vardır. 
Onun için ikinci fırkadaki cezayı yalnız memura 
hasretmeyip de bunu teklif eden imza sahibine 
de bir ceza kabul edersek böyle teklifler esasen 
vâki olmaz. Esasından kal'etmiş oluruz. Hiçbir 
mâni yoktur. Kabulünü rica ederim. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim gerek 
memurin olsun ve gerek zengin veya fakir olsun 
posta müdürlerine, posta memurlarına şu servi
si verin diyemez. Onlar âmiri mücbir değildirler. 
Memurlar servisi belki mutasarrıfın hatırı için 
çekeceklerdir. Yoksa posta müdürlerini kimse 
hiçbir suretle icbar edemez; nazarı kanunda sa
rahat yoktur. Ona âmir nazariyle bakarak o tel
grafı veren memurdan cezayı nakdî alınır. Onun 
için bu maddel kanuniyenin aynen kabulü lâzım
dır. Yani teklif edenlerden ceza almak doğru de
ğildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Reşid Ağanın mütalâası tamamen varittir. Çün
kü bir mecburiyet yoktur. Binaenaleyh mütalâa
larına iştirak ederim. Madde aynen kalmalıdır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozdk) — Efendim 
memleketimizde cürmün envai azmış gibi bir de 

teklif cürmü ihdas edeceğiz. Falan şeye tabi bir 
meselede ücret alma diye teklif etmekte cürüm 
vardır. Şimdi bu her dairede olmak lâzımgelir. 
Bir mahkeme memuruna gidip de benden beş ku
ruş, kaydiye alma diye bir teklifte bulunursa o da 
bir cürüm, hiç böyle bir şey olur mu? Memuru 
mesulü, elindeki kanuna göre hareket etmeye 
mecburdur. Teklif karşısında bulunup ikrah edi
lecek bir şey değildir. Bu madde aynen muva
fıktır. Kabulü lâzımgelir. 

EYÜB SABRİ Ef. (Konya) — Müsaade bu
yurursanız iki noktai nazarın telifi mümkündür. 
Ücreti sahibi tekliften; cezayı da çeken memur
dan almak suretiyle her iki tarafın telifi daha iyi 
olur. 

SABRİ B. (Saruhan) — Ali Sürari Efendi
nin teklif buyurduğu ufacık bir tadilât var ki, 
ona encümen de muvafakat ediyor. «Kezalik hu
susi muhaberatı servis tarzında geçiren veya ge-
çirtenlerden» birer kat ücretle beraber bir lira
dan beş liraya kadar cezayı nakdî alınır. Efen
dim fıkrai ûlâ ile fıkrai saniye arasında tenasü-
bolmak lâzımdır. 

REİS — Servis tarzında geçiren veya geçir-
tenlerden... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
böyle pazarlık suretiyle madde mi yapılır, kanun 
mu tasdik edilir? 

REİS — Efendim, iki şey vardır. Evvelemir
de (tam ücrete tabi) yerine (gayriresmî) kelime
sini koyacağız. (O kabul edildi sesleri.) Bu ka
bul edildi değil mi? Zaten hiçbir fırkayı daha 
reye koymadım. Yalnız bir tadili reye koydum, 
o da ikinci fıkradaki (ıgeçiren, geçirtenlerden üc
reti kanuniye) yerine (birer kat ücreti kanuniye-
den) tabirinin konulması kabul edildi. Şimdi 
Ali Sürari Efendiye ikinci fırkadaki «kezalik hu
susi muhaberatı servis tarzında geçiren veya ge
çirtenlerden birer kat ücretle beraber» tabirinin 
konulmasını teklif ediyor. Bu teklifi bu suret
le kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi-
âlinize arz ediyorum. Kabul etmivenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. O halde yukarı-. 
daki tadilâtla beraber maddeyi reyi âlinize vaz'-
edeceğim. Ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul etmivenler 
lütfen el kaldırsın... Birinci fıkranın taldilâtiyle 
kabul edilmiştir. 
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Madde 23 — Telgraf ve telefon hututunun 
güzergâhı inılidadmca hiçbir kimse tarafından 
işbu hu tuta temas 'edecek ağaç dikilmesi caiz ol
madığı gibi telgraf direklerine hayvan bağlamak 
ve direkleri başka bir maksat için (kullanmak, 'ka
sıt veya müsamaiıa neticesi olarak direk ve mes
netlerle tellere, 'kablo ve izolatörlere veya hattın 
diğer aksamına zarar iras etmek sureti kafiyede 
memnudur. Hiçbir kimse ve merakibi bahriye
den hiçbiri telgraf kablosu yakınma ağ veya de
mir atamaz. Şu memnuiyct hilâfında hareket 
edenler bir liradan on liraya, 'kadar cezayı nakdî 
veya bir günden bir aya kadar hapisle müea,zat 
olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri.) Maddeyi aynen reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 24 — Bir telgraf veya telefon hattı
nın yakınında ağaç kesmek veya kuyu kazmak 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendim yirmibe-
şinci maddenin müzakeresine devam ediyoruz: 

Madde 25. — Kasden veya gayrimeşru bir su
rette mcna.fii umumiyeye ait telgraf veya telefon \ 
hattını bozan veya muhaberatı sektedar veya ta
til eden veya telgraf ve telefon merkezleri bina
larına ve alât veya, makinalarma zarar veren ve 
her hangi bir vasıta ve tarik 'ile olursa olsun tel
graf veya telefon memurlarını ifayı vazifeden ve j 
hututun muhafaza ve inşasına veya tamiratına ; 
memur olanları da bu hizmetlerinin icrasından I 
meneden kimseler yirmibeş liradan beşyüz liraya I 
kadar cezayı nakdî veya bir aydan bir seneye ka- i 

; veya, inşaat yapmak veya bir hane ve binayı yık-
I mak gibi hututun ârızadar olmasına sebep vere-
| bilecek her hangi bir ameliyatı icra etmek istiyen 

ashabı emlâk ve arazi veya bunların müstecirle-
ri ameliyatın icrasından îâakal üç. gün evvel tel
graf ve telefon idaresini tahriren haberdar etme
si lâzımdır ve telgraf ve telefon idaresi de bu 
suretle haberdar edildiği ameliyatın telgraf ve 
telefon hututuna zarar iras eylememesini temin 
edecek tedabir ittihazı için nihayet üç gün zarfın
da bir memur tâyin ve izanıma mecburdur. Bu 
madde hilâfında hareket edenler bir liradan on 
liraya, kadar cezayı nakdî ile mücazat olunurlar. 

REİS — Söz istij^en var mı efendim? Madde
yi aynen reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Madde aynen ka'bul edilmiştir. On dakika tenef
füs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,00 

•m • • 

dar hapisle mücazat olunur. Telgraf ve telefon 
muhaberatını isyan veya şekavet esnasında duça
rı inkıta ve sekte edenlere balâda muayyen ceza
nın her ikisi birden tatbik olunur. İşbu efal ve 
harekâtın muharrik ve müşevvikleri hem fiil ad
dolunurlar. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
HALİL B. (Zonguldak) — Efendim madde

nin başındaki fırkalara itirazım yok. Ancak son 
fıkrası ki: «Telgraf ve telefon muhaberatını isyan 
veya şaka ve t esnasında duçarı inkıta ve sektedar 
edenlere bâlâda muayyen cezanın her ikisi birden 
tatbik olunu;'. İşbu efal ve harekâtın muharrik 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,30 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Kemal Bey (Adana), Hakkı Bey (Van) 
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ve müşevvikleri hemfiil addolunurlar.» fıkrası şa
yanı nazardır. Bir kere burada hıali harb naza
rı dikkate alınmamıştır. Malûmuâliniz harbde 
düşman karşısında 'bulunurken memleketin mâ
ruz bulunduğu ahya'l ile şakavet veya isyan gi
bi feykalâde Uıval hemen hemen yekdiğerine ya
kın şeylerdir. Binaenaleyh maddede hali harbin 
ve seferberliğin 'mevkii olmak icabeder. Bundan 
başka bendeniz bu fırkada, telgraf ve telefon mu
haberatını isyan ve şalkavet esnasında sektedar 
edenlere tatbik edilecek cezanın nakâfi olduğuna 
kaaniim. Şimdi isyan etmiş olan bir adamın, şa-
kavet icra etmiş olan bir »adamın cezası bir sene 
hapisten ibaret değildir. İrtikâbettiği cürme na
zaran idama kadar cezası vardır. Böyle bir ada
mın telgraf ve telefon hututunu kesmeden evvel
ki cezası idam olduğu halde, bu cürmü de irti
kâbettiği takdirde ona terettübedecck cezanın 
şu ka'darcık bir şey olmasına hayret ettim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — İki defa idam 
edelim. 

HALİL B. (Devamla) — Binaenaleyh bende
niz bir kere hali harbin nazarı dikkate alınması 
lüzumunu arz ediyorum. Bundan başka bu fıkra
ları bir defa da Müdafaai Milliye, Dahiliye en
cümenlerinin Adliye Encümeniyle birlikte müza
kere etmesini teklif eylerim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Şu ka
nun biran evvel çıksın diye söz söylem eme}7 e ni
yet ettim. Fakat maatteessüf niyetimi 'bozdum. 
Türkçe kavaid bütün bozuk. Yukarda «olunur» 
deniyor. Aşağıda «olunurlar» deniyor. Bu ne ka
yıtsızlıktır? İkincisi (mücazat olunur) diye bir 
şey işitmedim. (Mücazat olunurlar) demek lâ
zımdır. İstirham ederim, buralara biraz dikkat 
olunsun. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Efendim, Adliye 
Encümeni bu maddede tetki'kat icra etmiştir. Ve 
dikkat buyurulacak olursa görülür ki, maddenin 
Hükümet tarafından teklif olunan kısmındaki ce
zayı nakdî bin lira olduğu halde bunu Adliye 
Encümeni tadil etmiş, beşyüz liraya indirmiştir. 
Kezalik ceza, beş seneye 'kadar kalebentlik iken 
bunu da bir seneye indirmiştir. Bu itibarla Halil 
Beyefendinin temenniyatı Adliye Encümeni ta
rafından meselenin tetkik edilmesi itibariyle hal 
ye fasledilmiştir. Bu gibi hututa taarruz, eden
ler eşkıya oldukları halde diğer cürümlerle ir
tibat peyda eder; ceraimi müçtemiadan olur. Bit

tabi ikisi tevhidedilerek ceza verilir. Bu cürüm 
de diğer eürmün içerisine tedahül eder. Yoksa 
münhasıran işlenilen eürmün cezaları başkadır. 
Böyle irtibat suretiyle işlenilen cürüm cezaları 
yine başkadır. 

HALİL B. (Zonguldak) — Encümen namına 
söylüyorsunuz değil mi? 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Hayır kendi namı
ma söylüyorum efendim. 

REİS — Efendim Halil Bey, bu maddenin 
tekrar tetkik olunmak üzere Müdafaai Milliye ve 
Adliye encümenlerine iadesini teklif ediyorlar. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
dim maddede bir şey yoktur. Âbidin Bey güzel 
buyurdular. Bu cürmü işi iyen şahıs şakı olur
sa ceraimi müçtemiadan addedilerek muamele 
olunur. Binaenaleyh madde kâfidir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Mazbata Muhar
riri Beyden sual ediyorum. Şaikîdir, âsidir veya
hut da hali seferide bulunan memleketin emni
yeti hariciyesini daha ziyade ihlâl etmeye azim
dir. Bu adama terettübedecek cezayı burada me
selâ idam diye göstermekte Adliye Encümeni ne 
gibi bir mahzur görüyor? 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Ceza Ka
nununda var da onun için. 

HAMDİ B. (Bozok) — Munzam ceza mun
zam... 

HALİL B. (Zonguldak) — Binaenaleyh bu
nun lüzumu kalmıyor. Mazbata Muharriri izahat 
versin. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Adliye Encümeni her meselede eürmün mahiye
tini nazarı itibara alarak ceza tâyin eder. Hali 
tabiîde olmuş, seferberlik vuku'bulmamış olan bir 
kaziye hakkında alelıtlak her hangi bir cürüm 
için, bir hat bozulması için idam cezasını koya
maz. Ceza cürüm ile mütenasip mahiyettedir. Bi
naenaleyh mesele yoktur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey sualime müsaade buyurur musunuz? 
Tenevvür etmek istiyorum. Adliye Encümeni iki 
türlü ceza tâyin ediyor. Biri cezayı nakdî diğeri 
hapis, M'ahakim ya ona hükmedecek veya diğeri
ne.. Şimdi cezayı nakdînin mebdei 25 lira addo
lunmuş. 25 liraya mahkûm olan bir şahıs para
yı vermez veya veremezse hapse tahvilinde beher 
yüzyirmibeş kuruş için bir gün hapse mahkûm 
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olacağından dolayı yirmi gün hapse mahkûmdur. 
Halbuki Adliye Encümeninin aynı cürüm için tâ
yin ve tensibeylediği hapis cezasının mebdei otuz 
gündür. Demek ki, her ikisi arasında teadül yok
tur; Adliye Encümeni bunu nasıl düşünmüştür. 
Anlıyalım? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Adliye Encümeninin yirmibeş liradan beşyüz li
raya kadar cezayı nakdî demesi, bir aydan bir 
seneye kadar hapis demesi hâkime bir hakiki tak
dir veriyor. Hâldin bu halkla takdiri istimal edi
yor. Binaenaleyh dilediğine eskabı takdiriyenin 
vermiş olduğu salâhiyete göre yirmibeş liradan 
beşyüz liraya kadar cezayı nakdî, dilediğine bir 
aydan bir seneye kadar hapis verir. Bunda bir 
mesele yoktur, onun için hâkimin takdirine va
bestedir. Muadelet meselesi olamaz, hâ'kimin hak
kı takdiri vardır. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Re
is Beyefendi sualim o değildir. Cezayı nakdînin 
müntelıasma mahkûm olan bir şahıs parayı ver
mezse bir sene hapsolunur. Beşyüz lira 125 er
den yüz gün eder. Halbuki bir seneden fazla 
ceza yok. Şu halde maddenin tâyin ettiği hapis 
cezasının müntelıasına tamamen teadül ve teka
bül ediyor. Mebdee gelince: Mesele başkalaşıyor. 
Yirmibeş lira yerine yirmigün hesabiyle iktifa 
olunuyor. Onun için kırk ve.ya elli liradan baş
lamak lâzımdır. Adliye Encümeninin bu teadülü 
gözetmesi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
teadül meselesine mahal yoktur. Çünkü mesele 
basittir. Mutlaka cezayı nakdî ile hapsin mahiye
ti aynı olsaydı o suretle ya .yalnız cezayı nakdî 
veya yalnız hapis konurdu. Binaenaleyh hâkim 
vaziyeti nazarı tetkik ve itibara alarak karşısın
dakinin şahsına., cürmüne göre ceza verecektir. 
Bunu nazarı itibara alarak meselede teadülü 
araştırmakta mâna yoktur. Hâkimin hakkı tak
diridir. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Reis Bey 
cevap kâfi gelmedi. 

REİS — Kâfi gelmediyse sorarsınız efendim. 
İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Soruyo

rum efendim Feridun Fikri Beyefendi esasatı hu-
kukiyeden bahsettiler. Ali Süruri Efendi arka
daşımız bir misal getirdi. 25 lira ile mahkûm ol
muş bir şahıs bu parayı veremiyor. Buna mu
kabil kaç gün yatacaktır? Ceza Kanunundaki tas
rih olunan mevad mucibince beher 125 kuruş 

için bir gün hapis olduğuna nazaran yirmibeş ii-
1 i raya mukabil yirmibeş gün hapis kalması lâzım-
geliyor. Halbuki orada yirmi gün yoktur, ne 
olacaktır? Onu sual ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bunu mah
keme tâyin eder. Hâkim takdirine göre ceza tâ
yin eder. 

REİS — Evvelâ Halil Beyin teklifini reyini
ze koyacağım, Halil Bey maddenin tekrar Adliye 
Encümenince tetkikini teklif ediyor. Bu teklifi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi 
âlinize arz edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Teklif kabul edilmemiştir. Reddeden
ler de ellerini kaldırsın... İşbu teklif reddedilmiş
tir efendim. 

Ali Süruri Efendi, zatıâlinizin teklifiniz yok
tur değil mi? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Yok
tur efendim. Yalnız Adliye Encümeninden sual 
sordum. 

REİS — Binaenaleyh maddeyi aynen reyi âli
lerine vazedeceğim. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini de reye koyuyorum efendim. 
Reddedenler lütfen ellerini kaldırsın... Madde ay
nen kabul edilmiştir efendim. 

Madde 26. — Telgraf ve telefon muamelât 
ve umurunu gayrimeşru bir surette tatil veya 
kasden ihlâl eden telgraf ve telefon memurları 
bir aydan bir seneye kadar hapsolunur. Bu 
bapta muharrik ve müşevvik olan kimseler fiil 
ve hareketlerinin derecei tesirine göre üç ay
dan üç seneye kadar hapsolunur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
SÜLEYMAN SRRI B. (Bozok) — Efendim 

bu madde telgraf muhabere memurlarının tec
ziyesine dairdir. Telgraf ve telefon muamelât 
ve umurunu gayrimeşru bir surette tatil veya 
kasden ihlâl eden telgraf ve telefon memurları 
bir aydan bir seneye kadar hapsolunur diyor. 
Gayrimeşru tâbirinden bendeniz gayrikanuni 
mânasını anlıyorum. Halbuki yukarda Meclisi 
Âliniz on ve onikinci maddeleri tayyetmiştir. 
Yani hiçbir veçhile tatili muamelâta imkân bı
rakmamıştır. Binaenaleyh, bu (gayrimeşru 
bir surette tatil, veya kasden ihlâl) tertibin ye
rine benclenizce (Telgraf ve telefon muamelât 
ve umurunu kasden tatil veya ihlâl eden tel
graf ve telefon memurları) şeklinin yazılması
nı teklif ediyorum. Çünkü onbirinci maddede 
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Hükümete bir veçhile tatil hakkı verilmemiştir 
ve böyle olan maddeler tayyedilmiştir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim 
bir sualim var. Burada telgraf ve telefon mu
amelât umurunu gayrimeşru bir surette tatil 
veya kasden ihlâl eden telgraf ve telefon me
murları bir aydan bir seneye kadar hapsolu-
ııur diyor. Ve sonra da, bu bapta muharrik ve 
müşevvik olan kimseler fiil ve hareketlerinin 
dereeei tesirine göre üç aydan üç seneye kadar 
hapsolunur deniliyor. Asıl muhaberatı ihlâl 
edenleri bir aydan bir seneye kadar müşevvik 
ve muharriklere de üç aydan üç seneye kadar 
veriliyor. Yani fer'a asıldan ziyade ceza verili
yor. Bunun hikmeti nedir? Lütfen izah olun
sun, tenevvür edelim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
evvelâ Süleyman Sırrı Beyin serd buyurdukları 
mütalâalara cevap vereyim. Bu noktai nazara 
göre bu ibarenin kaldırılması icabeder. Yalnız, 
bunu malûmuâliniz mahkemeler tâyin ve tak
dir edecektir. Mahkemelerin tatbik edecekleri 
ibareler gayet mutlak olursa olmaz. Faraza, 
olabilir ki, yıldırım düşmesine binaen - Müdür 
Beyefendinin şimdi izah buyurdukları veçhile -
fevkalâde bir vaziyet neticesi bir memur hattı 
tatil etmiş olabilir. Yıldırım neticesinden baş
ka bir maksada ittıba etmiyen bu tatilde mah
kemeye gidildiği zaman mahkeme alelıtlak bir 
tatil keyfiyeti nazarı itibara alabilir. Bunun 
için gayrimeşru tâbirini bu maksatla buraya 
ikameye mecburuz. Maahaza Heyeti Celilenin 
takdirine taallûk eder bir meseledir. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Maksat 
ne suretle tâyin edilecek1? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Maksa
dın sureti tâyini mahkemeye ait bir meseledir. 
Biz bunu burada uzun uzadıya maddeye ko
yamayız. Beyefendinin tekliflerine gelince lüt
fen tekrar buyurur musunuz bir kere daha? 

REİS — Bendeniz izah edeyim efendim. Asıl 
ihlâl edenlere az ceza veriliyor, muharrik veya 
müşevviklere fazla ceza veriliyor, sebebi nedir, 
Kâzım Bey bunu soruyorlar, efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tatil ve
ya kasden ihlâl edenler bir seneye kadar, mu
harrik ve müşevvik olanlar 3 aydan 3 seneye 
kadardır. 

Zaten ahkâmı umumiyemiz öyledir. Burada 
tahrik ve. teşvik doğrudan doğruya, alelıtlak 

basit bir surette tahrik ve teşvikten ibaret de
ğildir. Ya nedir? Failin tahrik eylediği, teşvik 
eylediği ve büyük bir tazyik yapılarak bu fiilin 
icrasına sevk edildiği mânasını tazammun eder 
ki, bu itibarla bunların fiili diğerlerinden 
eşiddir. Maddede bu cihet nazarı itibara alın
mıştır. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Bir fiili ic
ra edenle onu tahrik ve teşvik edenin aynı de
recede ceza görmesi ahkâmı umumiyemizden 
midir ve muvafıkı mantık ve adalet midir? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Bu fiil mahiyet itibariyle 
öyle bir fiildir ki, tekgraf idarelerine böylece 
teşvik ve tahrik yapanlar mahkemece sabit 
olduğu takdirde mahkeme bunlara alelıtlak bir 
tahrik ve teşvik kasdedecek değildir. Burada 
onlara zorla bu işi yaptırmak derecesini tazam
mun eden bir tahrik ve teşvik vardır. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Feridun Fikri 
Beyefendi buyurdular ki, telgraf ve telefon 
memurlarına cebren bu işi yaptıranlar daha 
ziyade ceza alırlar. Halbuki cebren bir mazereti 
meşruaya müsteniden emir cebirle yapılırsa 
zaten faile ceza lâzımgelmez. Âmir cebir sıfa-
tiyle, icbar tahtında yapılan bir iş için telgraf 
memurlarına ceza yok. Eğer o suretle olmazsa 
bile cürüm ile ceza beyninde bir nisbeti âdile 
olması icabeder. Hattâ Ceza Kanununda fail 
hakkında 15 sene ise fer'an zimethal olanlar 
için beş senedir. Binaenaleyh, fail hakkında 
ağır ceza olacaktır. Müşevvikler de fer'an zi
methal olarak tahfifi ceza olacaktır. Bu kava-
idi umumiye iktizasıdır. Feridun Fikri Beyin 
fikri yanlıştır. Eğer ki, cebren olacak olursa 
hiç ceza lâzımgelmez. (Alkışlar.) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim yine geliyoruz teadül meselesine, bes
belli Adliye Encümeni boyuna böyle düşündü. 
Hakikaten vukubulan itirazlar varittir. Ancak 
bendeniz zannediyorum ki, Adliye Encümeninin 
vukubulan zühulü Hükümet tarafından mad
dedeki tâbire ehemmiyet vermemekten inbias 
etmiştir. Çünkü Hükümet teklif ettiği madde
nin son fıkrasında diyor ki, (bu baptaki terti
batı yapanların cezaları taz'if olunup işbu ter
tibatın reis ve müşevvikleri de üç aydan üç 
seneye kadar hapis eezasiyle tecziye olunur.) 
haddizatında bu teklif mâkul görülebilir. Fa-
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kat Adliye Encümeni ne yapıyor? Alelıtlak 
muharrik ve müşevvikleri bizzat fail olan me
murların üç katiyle duçarı mücazat ediyor. 
Daha müzakeresi üzerinden bir dakika geçmi-
yen maddei sabıkanın sonunda da Adliye 
Encümenimiz demiştir ki, «işbu ef'al ve hare
kâtın muharrik ve müşevvikleri hemfiil ad
dolunurlar» Bir satır aşağıda muharrik ve mü-
şavviklerini hemfiil addediyor ve bu muharrik 
ve müşevviklere faili aslîlerin üç misli ceza ve
riyor. Bu nasıl teadüldür? Binaenaleyh Hükü
met böyle bir tertibatın yapılmasına ehemmi
yeti mahsusa atfetmiş esasen o tertibatın fail 
ve âmillerine fazla ceza vermek lâzımgeliyor. 
Bendeniz bu tâbiratı kabul ediyorum ve muva
fıktır. Fakat Hükümetin tâbiratmı kabul et
mek şartiyle, eğer o tâbiratı kabul etmezsek 
maddei sabıkada muharrik ve müşevvikleri 
hemfiil addettiğimiz cihetle yani esası, Heyeti 
Celilenizin kabulü sarihine istinadettiği cihet
le bu maddede o esas ihlâl ediliyor veyahut 
Hükümetin teklif ettiği maddedeki tâbiratmı 
kabul ederek fazla ceza vermek lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
bu maddede maksudolan şey, alelıtlak telgraf 
ve telefon muamelâtının birtakım tertibat tah
tında tatili kaziyesidir. Hükümet de, Heyeti 
Vekile de bu cürümde tertibatı yapanların fiili
ni, tertibatın icrasına vasıta olanların fiilinden 
ağır görmüştür. Çünkü bu alelıtlak bir vazi
yet değildir. Yani basit bir keyfiyet değildir. 
Yapılmış bir teşkilâtı, tertibatı alelıtlak bir 
(grev) tertibatını, yani umumiyet itibariyle 
bir telgraf şebekesinin kısmen işlememesi gibi 
şeyleri nazarı itibara almıştır. Binaenaleyh, 
cürmün mahiyeti bu noktai nazardan tetkik 
edilmiştir. Şimdi böyle tertibat icrasına vasıta 
olanlara edilecek muamele mevzuubahistir. Hü
kümetin noktai nazarmca, Heyeti Vekilenin tek
lifinde ve Adliye Encümeninin noktai nazarında 
bu gibi hususata tahrikat ve teşvikât yapanların 
fiilini nevama daha ağır mahiyette görmüş
tür. Çünkü tertibatı tazammun ediyor. Onun 
için umum şebekenin bir kısmına icrayı tesir 
edebilecek olan vaziyeti nazarı itibara alarak 
bu vaziyeti vücuda getirenlerin fiilini daha 
ağır görmüştür. Şu vaziyette olanların fiili 
daha ağır görüldüğünden cezaları da daha ağır 
verilmiştir. Bu alelıtlak bir tahrik ve teşvik 

demektir. Balâda,ki telgraf ve telefon umu
runu tatil veya kasden tatil fiili ki, ve onu 
tahrik ve teşviktir ki, onun bir noktada ifa 
edenlerle onu alelıtlak birçok noktada ifa et
mesi için tertibat alanlar arasında fark göze-
tilmiştir ve bu fark mevcuttur. Binaenaleyh, 
mâruzâtım bu noktaya müstenittir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Beyefen
dinin şimdiki beyanatiyle Adliye Encümeninin 
pîşgâhı tetkikinize arz ettiği madde arasında 
çok fark görüyorum. Beyefendinin beyanatı 
Hükümetin vaz'ettiği maddeye temas ediyor. 
Yani Ali Süruri Efendi arkadaşımızın dediği 
gibi esbabı müşeddideyi gösteriyor. Fakat Ad
liye Encümeni mazbatasında bu yok. Gerçi hu-
kukşinas arkadaşlarımdan af talebedeceğim. 
Hukuktan bahsetmiyeceğim. Fakat hukukun 
basit bir maddesinden bahsedeceğim. Malûmu 
ihsanınız bir fiilde ya bir âmiri mücbir bulu
nabilir veya fer'ıan zimethal olur veyahut da 
mulharrik ve müşevvik bulunur. Rica 'ederim 
Adliye Encümeni bendenizi tenvir buyursunlar. 
Âmiri mücbir ve fer'an zimethal olanı ve faili 
müşterek olanların hepsi aynı cezayı mı görü
yorlar? Esasatı kanuniyemiz de böyle midir? 
Yani bir fiilin faili ile âmiri mücbir ve fer'an 
zimethal olanı ve aynı zamanda muharrik ve 
müşevvik olanı müsavi mi ceza göreceklerdir? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hayır 
efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hayır 
ise, Feridun Fikri Bey, o halde burada muhar
rik ve müşevvike asıl failden üç misli fazla 
ceza vermek isteniyor. Binaenaleyh anlaşılı
yor ki, bu madde pek doğru değildir. Yani ka-
vaidi esasiye ve hukukiyemize mugayirdir. Fa
kat diğer sayfada okuduğumuz gibi bunu ter-
tibedenler bunu şöyle yapanlara maddede es
babı müşeddide dahi zikretselerdi, madde bir 
derece kabul edilebilirdi. Fakat arz ettiğim gi
bi mademki fer'an zimethal olanlar hiçbir za
man fiilin failiyle bir ceza görmezler; şu hal
de bu maddenin muharrik ve müşevvikler hak
kındaki üç misli cezası fazladır. Ve bunun ka-
vaidi hukukiyemize mugayir olduğunu anla
mak için hukukşinaslığa da lüzum yoktur. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efen
dim bu madde bence zaittir. Bu maddenin ah
kâmı tamamen balâdaki maddede dâhildir. 
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FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hayır 
efendim; o başka. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Devamla) — Efen
dim yukarı maddede kasden veya gayrimeşru 
bir surette menafii umumiyeye ait telgraf ve 
telefon hattını bozan veya muhaberatı sektedar 
veya tatil eden veya telgraf ve telefon merkez
leri binalarına ve saireye - ki uzun uzadıya ya
zıyor - şimdi o sözlerin içinde bütün memnu 
ahvalin içine giriyor. Telgraf ve telefon mu
amelât ve umurunu gayrimeşru bir surette ta
til* veya kasden ihlâl edenlerle yukardaki mad
dede olanlar arasında ne fark var? Binaen
aleyh, bu madde zaittir. Tayyını teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim başka söz istiyen arkada
şımız yoktur. Şimdi yalnız maddenin müzake
resinin kifayetini reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Maddenin müzakeresini kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Müzake
reyi kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın. Mad
denin müzakeresi kâfi görülmüştür. Takrirler 
var, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
22 . 1 . 1340 

Maddenin son fıkrasının berveçhi âti tadilini 
teklif ederim. 

Bu baptaki tertibatın reis ve failleri de üç 
aydan üç seneye kadar hapsolunurlar. 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Esbabını arz ettim. (Gayrimeşru bir surette 

tatil veya kasden) terkibinin tayyı ile yerine 
«kasden tatil veya ihlâl» terkibinin yazılmasını 
teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Yirmi dokuzuncu maddede fail ve müşev

vikte tâyin olunan cezanın mâkûsen tesbit 
ve kabul edilmesini teklif evlerim. 

Ergani 
Kâzını Vehbi 

Riyaseti Celileye 
İşbu madde ahkâmı balâdaki maddede 

tamamen dâhil olduğundan bu maddenin tay
yını teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
(Madde 26) nııı Hükümet tarafından tek

lif olunan şeklinin vuzuh ve sarahatine bi
naen reye vaz'mı teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

REİS — Efendini takrirler üç, teklifi ihtiva 
ediyor. Birincisi maddenin tayyma, ikincisi 
Hükümet tarafından teklif olunan madde-
denin kabulüne dairdir. Üçüncüsü de mad
deyi tadil eden takrirlerdir. Evvelemirde mad
denin tayyını teklif eden takriri reye koya
cağım ki Mustafa Feyzi Efendinindir. Tay
yını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsın. Tayyı kabul edil
memiştir. 

Zonguldak Mebusu Halil Bey «Hükümet ta
rafından teklif olunan metnin vuzuh ve sa-
rahitine binaen kabulünü teklif ederim» di
yor, ki 'O maddeyi bir defa okuyalım : Telgraf, 
telefon muamelât ve umurunu gayrimeşru bir 
surette tatil ve kasden ihlâl eden telgraf 
ve telefon memurları bir aydan bir seneye 
kadar hapis cezasına mahkûm edilir. Bu 
baptaki tertibatı yapanların cezaları tazrf 
olunup işbu tertibatın reis ve müşevvikleri 
de üç aydan üç seneye kadar hapis cezasiyle 
tecziye olunur. 

Hükümet tarafından teklif olunan 
metni kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reye koyacağım. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Hükümet tara
fından teklif -olunan şekil kabul edildi. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Za
ten Hükümetin teklifiyle bir kelime farkı 
vardır, aynıdır. 

REİS — Yirmi yedinci maddeye geçiyoruz. 

Madde 27. — İşbu fasıldaki ef'al ve ha
rekâtı memnuadan mütevellit zarar ve zi
yanı fail ve müesbbi.pleri kefaleti müştereke 
ile müteselsilcn tazmin ile mükellef olup telgraf 
ve telefon idarelerince ayrıca tazmin ettiri
lebilir. Ancak esbabı mücbiredeıı mütevellit 
zarar ve ziyan tazmine tâbi değildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz 
bu maddeyi doğru bulmuyorum. Ma'lûmuâli-
niz Telgraf ve Telefon İdaresi bu madde ile 
bir şahsiyeti hükmiye ve hukukiyeyi haiz bu-
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lunuyor. Eşhası hükmiyenin istihdam et
tiği memurların mutazarrırlara karşı taz
minle mükellef tutulması hiçbir zaman, hiç
bir esbabı hukukiyeye istinadetmez. Zararı 
mâneviyi tazmin doğrudan doğruya idareye 
terettübetmesi lâzımgelir. idare isterse bu 
ef' ali mürtiekiibolank'rdan tazmin •ettirmek 
hakkını muhafaza ve istimal eder. Binaenaleyh 
maddenin şu suretle tadili icabeder kanaa
tindeyim : «lişibu fasılda ef'al ve harekâtı 
mernnuadan mütevellit zarar ve ziyanı Telgraf 
ve Telefon idaresi tazmin ile mükellef olup 
bilâhara bu tazminatı fail müsebbiplerinden 
kefaleti müştereke ile müteselsildi, taz
min ettirir. Ef'ali müc'nibeden mütevellit za
rar ve ziyan, tazmini müstelizm değildir» Ben
denizin kanaatim budur. Çünkü memur
lardan eşhas zarar ve ziyan arıyacak ve ons
ları kefaleti müteselsile ile tazmin ettirmek 
istiyecektir. Bu ise gayrimâkul bir şeydir. 
Mademki idare kendi memnunlarının İhata
sından, her hangi ef'aıl ve harekâtından me
suldür; binaenaleyh evvelâ idare bunu tazmin 
eder, ondan sonra bunu memurlara kefa
leti müştereke ile tazmin ettirir. Zaten bir
birlerine merbutturlar. Zanar ve ziyanı bu 
memurlardan alır. Bimaena'levh bu tarzda 
yazılması kanaatindeyim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 
ALI SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 

«Bundan mütevellit zarar ve ziyanı fail ve 
müsebbipleri kefaleti müştereke ile müte-
selsilen tazmin eyler» dedikten sonra diyor 
ki : «Telgraf ve Telefon idareleri ayrıca taz
min ile mükelleftir.» Bu ne demek? Bu ef'al-
den teveilüdeden zarar ve ziyan müteselsilen 
tazmin edilir demek doğru değil midir? 

FERİDUN FÎKRl B. (Dersim) — Efen
dim madde sarihtir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Hiç de sarih 
değildir, sarahat yoktur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Ef'al 
ve harekâtı t mernnuadan mütevellit zarar ve 
ziyanı fail ve müsebbipleri tazmin edecek. 
Bu kere bu kaideyi kabul ediyoruz. Sair 
noktalarda Heyeti • Vekilede'n gelen teklifte 
mevcudolan zarar ve ziyan kayıtları mü-
taaddit maddelerde yazılmış iken b:<z bunu 

aldık, ayrıca bir madde halinde burada ifa
de ettik. Faillerine tazmini tahmil ettiğimiz 
gibi müsebbiplerine de aynı tazmin kaziye
sini tahmil ettik. Yalnız Posta ve Telgraf 
idaresinin hukukunu vikâyeten bunların ke
faleti müştereke ile bu tazmini temin esasını 
da kabulde bir faide gördük. Şu suretle 
olabilir " ki tazmine sebebiyet verenlerden bi
risi fakir olursa onun emvalinden tazmin 
keyfiyeti de kabil olamazsa şu suretle di
ğerlerinden tazmin ettirebilmek kaziyesine 
matuftur. Evet, kefaleti müteselsile ile taz
min etmekle mükelleftir. Te'lgraf ve Telefon 
idarelerince ayrıca tazmin ettirilebilir. Yani bunu 
telgraf ve telefon idareleri kefillere yaptığı gibi 
diğerleri hakkında da içlerinden her hangisine 
yaptırabilir. Maksat budur. Binaenaleyh iha-
rei kanuniye gayet vazıhtır. Şükrü Beyin müta
lâalarına gelince: Şükrü Beyin fikirlerince bu; 
şirketle âhâd arasındaki vaziyete taallûk etmiş 
oluyor. Şirket mesul olsun diyor, yani inhisari-
ye; halbuki doğrudan doğruya idarei inhisariye-
nin bu fiili irtikâp edenlere karşı vaziyetini tes-
bit ediyor. Hem de memurlarla idarei inhisariye-
nin, Posta Telgraf İdaresine karşı olan vaziyeti
ni tâyin ediyor. Binaenaleyh tazmine tabi olmak 
üzere ve bütün 'ahkâmı cami olmak itibariyle da
ha vazıh ve daha etraflı bir maddedir efendim. 

REİS — Efendim Musa Kâzım Efendi sual 
soracaktır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Yalnız 
arz ettiğim gibi zarar ve ziyan esbabı mücbire-
den dolayı olursa tabiî o zaman bir şey yapıla
maz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
iki lirayı postaya verdik, zayi oldu. Binaenaleyh 
doğrudan doğruya tazmin ile mükellef olan ida
re midir, yoksa memurları mıdır? Memurlar za
manla mükellef addedildiğine göre fail ve mü
sebbipleri kefaleti müteselsile ile mesuldür diyo
ruz. Bunların aleyhinde vâki olan dâva netice
sinde mesuliyet veya ademimesuliyet hakkında alı
nacak hükmün icra dairesine vaz'ı ile icra edile
mediğine dair, yani o memuru müsebbibin hak
kı itirazı gibi 'bir mâni tahakkuk etmeden ida
reden alâkadar olan zevat ayrıca para verecek 
mi, vernriyecek mi? Yani zarar ve ziyana duçar 
olan bir tacir zayi ettiği miktarı doğrudan doğ
ruya hem müsebbiplerinden hem de ayrıca ida
reden mi dâva edecek? İkisinden aynı zamanda 
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dâva edecek midir? Bu çok mühim bir mesele
dir. Bir memur beşbin lira mükellef olur. Para
yı veremez. İdare mesuldür. İdare nizamnamesin-
deki kefaleti müteselsileyi tatbik eder, tahsil eder. 
İdare mesul olmalıdır. Zarar ve ziyanı idare taz
min ettirmelidir. Böyle olmazsa ortadan itimat 
kalkar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Sabri Beyefendinin işaret buyurdukları veçhile 
bu telgraftır, biz Posta Telgraf İdaresinin ademi 
mesuliyetini bizzarure kabul ettik. Telgraftır, 
posta değildir. Binaena'leyh mütalâanız... 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Vazgeçtim 
ben. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim gerek yukarıdan beri gelen maddelerin meal
leri ve tarzı tahrirleri itibariyle ve gerek bu mad
denin başındaki «İşbu fasıldaki ef'al ve harekâ
tı memnuadan mütevellit» ve gerek en aşağıdaki 
«aneak esbabı mücbireden mütevellit zarar ve zi
yan kabili tazmin değildir.» fıkraları acaba sa
rih değil midir? Sarih değilse lüzum yoktur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bu fi
illerin irtikâbı bir sebebe, yani zaruri bir sebebe 
istinadedebilir. Böyle olduğu halde yine tazmin 
ciheti mahkemece mücrime tahmil edilmek iste
nilir. Mahkemenin eliride sarih bir cürüm mev
cut bulunursa hukuku âmme daha ziyade vika
ye edilmiş olur. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İstir
ham ederim, efal ve harekâtı memnua bu tefsir
lere mütehammil değildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devam» — Tatbikat
ta her türlü hâdisat tahaddüs edeceği için müm
kün olduğu kadar ahkâm ile fırsat düştükçe esa-
satı tesbite fayda vardır. 

CAZIM Ef. (Erzurum) — Bir sual soraca
ğım efendim. Bu 'maddede deniliyor ki; Bu fa
sıldaki zikrolunan efal ve harekâtı memnuadan 
dolayı tazmin, bir kısmı telgraf memurlarına ait
tir. Bir kısmı da harice aittir. Acaba eşkiyanın 
hariçten yaptığı zararı yine bu posta memurları 
mı çekecek. (Telgraf sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Hayır 
efendim; sarihtir. Bir adam kendi fiilinden dola
yı mesul olur. 

CAZIM Ef. (Erzurum) — «İşbu fasıldaki 
efal» diyor, •efM cümleye şâanil olur. 

İSMAİL KEMAL B. (Corum) — Bu taz
min keyfiyetini müteselsilen umum memurlar mı 
tazmin edecektir? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Hayır 
efendim; fiilde alâkadar olan, yani fiilin mür-
tekibi olan tazmin edecektir. Yani ortada bir 
cürüm vardır Ve o cürmü irtikâbeden ve hemfiil 
olan iki veya üç kişi var. Bunların üçü de mü
teselsilen o miktar için mesul olacaklardır. Ve o 
miktarın tazmini bu üç kişiye taksim olunacak
tır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Feridun Fikri Beyefendi beyanı mütalâa eder
lerken «Hükümet tarafından mütaaddit madde
lerde tazmin vardı; biz onları tayyettik ve bir 
maddede hepsini derç ve temin ettik. Ve faille
rinin yekdiğerine kefaleti müştereke esasını da 
kabul ettik.» buyurdular. Bir kere bu kefaleti 
müştereke meselesi; bu kanunda ihdas edilmiş bir 
şey değildir. Kanunu Cezanın onbirinci madde
si bu düsturu zaten vaz'etmiştir. O da şudur : 
«Bir cürümden dolayı mahkûm olan eşhası mü-
taaddide reddi emval ve itayı tazminatta ve ma
sarifi muhakemenin ifasında âhara hissesıiyle hak
kı müraeaati olmak üzere yekdiğerine mütekef-
fildir.» Binaenaleyh bu madde yeniden bu hük
mü vaz'etmiş olmuyor. 

Bu mukaddemeyi arz ettikten sonra esasa 
geliyorum. Bir kere maddenin tarzı ifadesine 
«ve Telgraf ve Telefon İdarelerince ayrıca taz
min ettirilebilir.» fıkrai karihasına göre hakkı 
tazmin yalnız telgraf idarelerine verilmiş oluyor. 
Mutazarrır olan eşhasın zarar ve ziyanı nerede 
kalıyor? Meskûtunanh; ondan bir şey yok; bu 
bilinci hata. İkinci hata beyefendiler hiç tasav
vur edilebilir mi ki, devairi resmiye i Devletten 
birisi Hazinei Devlete aidolan bir parayı talep 
ve tazmin öd ip etmemekte muhayyer olsun, böyle 
bir kaide var mıdır? Encümen maddede ne 'di
yor? «Tazmin ettirilebilir» ya ettirmezse telgraf 
idaresi; hiçbir şey yok. Demek ki, istediğinden 
indirecek, istemediğinden indirmiyecek. Böyle 
bir hakkı hiyar var mıdır? Bunun takdiri mah
kemeye ait bir şeydir. Demin arkadaşlardan bi
risi Feridun Fikri Beye sordular ki; zarar ve zi
yan meselesi ne olacaktır? Feridun Firki Bey ar
kadaşımız da bu madeyi işhadederek dediler ki; 
«Hukukları tahtı temindedir.» Şimdi kendilerin
den soruyorum. Efradın vukubulan zarar ve zi-
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yanı maddenin arz ettiğim i'ıkrai sarihasma göre 
tahtı teminde midir? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Cevap 
vereyim. 

ALİ SÜRTTRİ Ef. (Devamla) — Müsaade 
buyuran, değildir. Binaenaleyh ibare şöyle ol
mak lâzımgelir. «Bundan mütevellit zarar ve zi
yanı fail ve müsebbipleri kefaleti müştereke ile 
müteselsilen tazmin ile mükellef olurlar.» deme
lidir; mutlak olmalıdır. «Telgraf idarelerince taz
min ettirilebilir.» fıkrasına hacet yoktur. Bu mü
kellefiyeti arz ettiğim şekilde sureti mutlakada 
tasrih edersek efradın zarar ve ziyanının tazmini 
tahtı imkâna girer. Onun tahtı hükmüne Telgraf 
İdaresinin talebedeceği tazminat da girer. Ortada 
mucibi iltibas birş ey kalmaz. Diyeceğim bundan 
ibarettir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozuk) — Efendim 
bu maddenin Adliye Encümenince tanzim ettiri
len aslı böyle olmamak lâzımgelir. Tabedil irken 
yanlış tabedilmiş; şimdi maidde «İşbu fasıldaki 
efal ve harekâtı memnuadan mütevellit zarar ve 
ziyanı fail ve müsebbip'Leri kefaleti müştereke 
ile müteselsilen tazmin ile mükelilef olup telgraf 
ve telefon idarelerine ayrıca tazmin ettirilebi
lir» şeklinde idi. Bu tabedilirken veyahut teb
yiz olunurken bu sunetle yanlış .dizilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hayır 
efendim, aslı da böyledir-

AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Madde
nin üst tarafı aşhasın zarar ve ziyanına, alt ta
rafı da telgrafhanenin zarar ve ziyanına ait
tir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karalıları Şarki) — Öy
le de olsa arz ettiğim haikkıhıyar verilmiş olur. 
Telgnaf idaresine öyle haıkkıhıyior verilemez. O 
ikamei dâvaya mecburdur. Esfbabı mücbireden 
mi mütevellittir? Yoksa değil midir? Onu mah
keme takdir eder. Onun için «mükellef olurlar» 
şeklinde olmalıdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey
efendi bu maddede bâzı tereddütler oluyor, bi
naenaleyh Adliye Encümenine geri istiyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Verilen takrirlerle be
raber. 

REİS — Adliye Encümeni Mazbata Muhar
riri maddenin encümene iade edilmesini istiyor. 
(Takrirle beraiber sesleri) Verilen takrirlerle be
raber Nizamname mucibince maddeyi tekrar 

'encümene veriyoruz, Yirmisekizinei maddeye ge
çiyoruz : 

Fasıl : 4 

Ücurat 

Madde 28. — Hükümet telgraf muhaberatiy-
le telefon mükâlematına aidolarak ahztolunacak 
ücuratı esasiye ve feriyeyi ve hututu hususiye-
ıden istifa olunacak resim istimali tâyin ve tes-
bit eder. Bunlar muamelâtı dâhilinde berveçhi 
âtidir: 

Kuruş Para 

15 Aynı şehir dahilindeki mera'kiz ara
sında teati olunacak yirmi kelimeye 
kadar. 

30 Aynı şehir dahilindeki mera'kiz ara
sında teati almua-ıcak telgrafname-
derden yirmi kelimeden fazlası be
her kelimede. 

3 Şehir haricinde teati olunacak tel
grafnamelerden beher kelimede. 

15 Suretli telgraf namelerden, her suret
te ihtiva edeceği yirmi kelimeye ka
dar. 

30 Suretlli telgrafnamelerden, yirmi ke
lime fazlasından beher kelimede 

(ıMürsil veya mıürseliünileyh tarafın
dan suret ve asılı bilâbar.a istenilen 
telgraflardan nâşl dahi aynı ücret 
ali mır.) 
Her nevi müstacel telgraıfnanıeler-
den âdi telgraf namenin üç misli 
ücret 

5 Postrestant veya telgraf restan tel
graf nam elerden siyyanen. 
Mukaıbeleli telgrafnamelerden mu
kabele ücreti olarak asıl teılgrafna-
n e m enin rubu ücretine müsavi bir 
ücret (Şehir dahilî telgraf nameler 
için mukabele ücreti beş kuruştan 
dûn olamaz.) 

20 Teslim ihbarnameli telgraf namele
rinden telgrafla teslim ihbarı için. 

5 Teslim ihbarnameli telgraf nam ei! er
den posta ile teslim ihbarı için. 

10 Teslim ihbarnameli telgrafnameler
den 'taahhütlü teslim ihibarı iein. 
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Kuruş Para 
5 Keşideden evvel tevkifi mürsil tara

fından taldbolunan telıgrafnanıeler-
den (Mütebaki ücret mürsile iade 
olunur.) 

3 Estern Kumpanyasının dâhili kab
lolarından mürur edecek telgrafna-
melerden zamimeten kablo ücreti be
ller kelimede. 

25 Sâi ücreti .olarak telgraf merkezin
den itibaren beher statta. 

1 000 Muhtasar adresli telgrafnaimeler için 
ücreti kaydiyei seneviye (Nısıf üc
retle altı ay ve ruıbu üeretle üç ay
lık ve yüz yirmibeş kuruş ücretle 
bir aylık kayıt dâhi câridir.) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey, fıkra fıkra okunsun daha iyi olur. çünkü 
gayet uzundur. 

REİS — Nasıl okuyoruz zaten efendini? 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Evve

lâ bir fıkra okunsa ve müzakere onun üzerinde 
cereyan etse. 

REİS — Efendim! Evvelâ maddenin heyeti 
umumiy esi okunacaktır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz bu 
ücretlerde nisbetsizlik »görüyorum. Bir şehir 
dahilindeki merakiz arasında teati olunacak 
telgraf namelerden onlbeş kelimeye kadar onbeş 
kuruş deniyor. Hükümet onik'ifbuçuk kuruş tek
lif etmiş, Posta ve Telgraf Eneümen>i de kabul 
etmiş. Muvazene Encümeni tezyidetmiş, pekâlâ!.. 
Yirmi kelimeden fazla olanlar içtin beher kelime
sinden otuz para, bu da güzel. Şehir haricinde 
teati olunacak telgraf kelimelerinden üç kuruş; 
bendenizin de biraz telgrafçılığım vardır. Fiy 
tarihinde.. Ankara Telgraf Merkezinde makina 
başında telgraf yazılırken, Ankara'nın bilfarz 
Cebeci'sine yazılan makinaya telgrafın kuvveti 
başka gider, Keskin'e giden telgrafa başka 
türlü emek sarf edilir. Binaenaleyh bir şehir 
dahilinde iki merkez arasında otuz para alıp 
dururken ve hattâ otuz paradan daha az alı
nırken vilâyet hududu dahilinde bir merkezden 
diğer merkeze çekilen telgraftaki bu fark ne
dir? Bir şehir dahalindeki merakiz e yazılan 
telgraf gibi bir vilâyet dahilinde yazılacak 
olan telgrafa aynı kuvvet sarf edilecek, aynı 

j emek sarf edilecek, biri üç kuruş, halbuki 
öbürü otuz paradır. Binaenaleyh; dört misil 
demektir. Bu mantıksızlıktır. Eğer vilâyet 
harici uzak yerlere yazılsaydı kâğıt o nisbette 
sarf edilecekti. Memur o nisbette meşgul ola
cak ve kuvvet de o nisbette sarf edilecekti. Fa
kat aynı vilâyet ve şehir içindeki muamelenin 
katiyen farkı yoktur. Dört misli zammetmek 
mantıksızlıktır ki, kuvvet itibariyle yekdiğerin-
den hiçbir farkı yoktur bunun. Yani vilâyet 
hududu dahilindeki merakize yazılacak telgraf 
ücuratmın tenzili lâzımdır. Vilâyet dahilinde 
ayrı... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Encümen iki kuruş 
kabul etmiş.. 

VEHBİ B. (Devamla) — Evet, Posta Encü
meni iki kuruş kabul etmiş, burada şehir ha
ricinde teati olunan telgraf demiş, fakat Mu-

I vazene Encümeni - onu tayyetmiş. 

İkinci bir mantıksızlık daha var. Biz mem
lekette efkârı umumiyeyi tenvir etmeyi, ef-

j kârı umumiyenin seviyesinin yüselmesini, hal
kımızın okuyup yazmasını arzu ediyoruz. Bu
nu da meydana getirecek tabiî resail ve cerait-
tir. Bu gazetelere çekilecek telgraflar Hükü
metin teklifinde ve Posta, Telgraf Encümeni
nin - ki mahiyet itibariyle bunu o encümen tet
kik edecektir - teklifinde ayrıca bir hükme 
tabi iken Muvazene Encümeni bunu tayyetmiş 
ve ona ait hükmü de kaldırıyor. Bendenizce 
bu da ipka edilmelidir. Bu itibarla şu iki nok
tayı arz etmek istiyorum ki : Birincisi; vilâyet 
dabilinde vükubulan muhaberatta kasaba dahi
linde vukua gelen muhaberat gibidir. Hiç far-
yı yoktur. İki merkez arasında aynı kâğıt ve 
aynı kuvvet sarf ediliyor. Binaenaleyh Anka-

I ra'dan Van'a, Balıkesir'den Ankara'ya yazıla
cak telgraf ile ve vilâyette iki merkez arasın
da yazılan telgraflar arasında dağlar kadar 
fark vardır. Bu husus ayrılmalıdır. Bu vari
datı tezyit değil bilâkis tenkistir. Bunun için 
fiyatı tenzil edilmelidir, O zaman hiç kimse 

I telgraf yazmaz. Fakat fiyatı tenzil edecek olur
sanız o zaman* zaten boş durmakta olan ara 
merkezler, yani vilâyet dahilindeki kaza ve 
nahiyeler bu suretle telgraf yazar ve varidatta 
bulunur, Binaenaleyh fiyatı tenzil edilmelidir. 
Bendeniz umumunun da tenkisine taraftarım 

I ya... 
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İkincisi : Matbuat için Posta ve Telgraf En
cümeninin gösterdiği kolay/lıik (gösterilmelidir. 
Bu husus hem Hükümetin ve hem de milletin 
lehinedir, Bunu rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Beye
fendi! Elde mevcut bir kanun daha var. Bu
nu hangi maddede müzakere edeceğiz? 

REİS — Bu maddede müzakere edeceğiz. 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — O halde 

bunu reye koymak lâzımdır ki bu madde ile 
o kanun çıksın efendim. 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendim, Vehbi Be
yefendinin sözlerine cevap veriyorum. Eğer 
telgrafların yazılması sırf memur ile telgraf 
kâğıtlarının sarfı noktai nazarından muhake
me edilecek olursa hiç şüphesiz ki Vehbi Beye
fendi haklıdır. Fakat sarf olunacak kuvvette 
fark yok değil. Fakat bundan sarfınazar edi-
yorum.< İstanbul dahilinde işliyen bir merkez 
on pil ve ,on memur ile çalışırken aynı merkez
den Ankara ile aynı hat üzerinde aynı memur, 
aynı kâğıt olmak üzere 100 ilâ 150 pildir. Pil
lerden de sarfınazar ediyorum. Kuvvet müsavi 
farz olunsun! Efendiler! Ücret yalnız memur, 
kâğıt mukabili değil, resülmal ve bakım mas
rafının da mukabilidir. İstanbul ile Beyoğlu 
merkezi ve Edirnekapı'nm arasındaki masrafın 
mecmuu minhayselmecmu 500 ilâ 1 000 liradır. 
Geçen gün Müdürü Umumi Bey ile mühim bir 
projenin tetkiki esnasında ben de bulundum. 
İstiyorlardı ki İstanbul ile Ankara arasında 
iki bakır teli havi olmak üzere bir hat yapsın
lar. Hesap neticesinde «240 000» lira ediyor. 
Tasavvur buyurunuz ki İstanbul ile Ankara 
arasında iki bakır telle muhabereyi temin etmek 
için «240 000» lira masraf yapmak lâzımgeli-
yor. Şimdi tasavvur buyurunuz! Resülmalinin 
senevi imha edilecek miktarını ve sonra 240 
bin lira ile yapılan hattın Ankara'dan İstan
bul'a kadar direk itibariyle, çavuş itibariyle 
masarif atını; bununla beraber karda, kışta 
mâruz kalmış olduğu mehalik itibariyle tamira
tı ve sairesini düşününüz^ Şimdi bunun yanın
da İstanbul merkezi ile Edirnekapı arasındaki 
fark hiç mesabesinde kalır. Hulâsa ücret, me-
raur ve kâğıt noktai nazarından değil ancak 
merkezler arasındaki sarf olunan masariıfatı 
umumiyedendir. Fakat diyeceksiniz ki buna gö
re Van ile İstanbul arasındaki farkın ücretle

rini de buna göre tanzim ediniz, taksim edi
niz. İşte İdare buralarda fedakârlık yapıyor 
da haddi asgariyi alıyor. Eğer hakikaten bu 
nazariye tatbik edilip de resülmali yalnız iki 
merkez arasında imha edecek olursanız o za
man İstanbul ile Van arasındaki muhaberat 
ücreti olarak ve hakiki bir hesaba müstenido-
larak otuz kuruş almak lâzımgelir. Onun için 
Hükümetin teklif ettiği üç kuruş bugünkü va
ziyete göre gayet mutedildir ve hakikaten bi
zim ücretlerimiz diğer hükümetlerin ücretleri
ne nazaran gayet dûn derecede kalıyor. Sonra 
efendiler! Arz ettiğim gibi telgraf şebekeleri
miz gayet berbat bir vaziyettedir. Eğer bu tel
graf şebekelerimizi vaktiyle birkaç sene zarfın
da tecdide muvaffak olamazsak zararımız pek 
büyük olacaktır. Bugüne kadar bütçemizde 
yalnız masarifi kapamaya uğraştık. 1336 -
1337 seneleri bütçelerini görüyorsunuz ki - na
zarı tetkikinizden geçmiştir - açıkları varidatla 
kapadık., Cenabı Hakka hamdüsena olsun ki 
Posta ve Telgraf idaresi bu sene bütçesini faz
la varidatla ileriye doğru yürütüyor, önümüz
deki senede daha ziyade varidat temini ümi-
dolunuyor. -Hakikaten tekdir edilecek derecede
dir ve âdeta bu miktar İdare için cidden mu
cibi mefharet bir haldir. Eğer bu fazlai vari
datı Heyeti Muhteremeniz lütfeder de İdare
nin ihtiyacatına sarf edilmek üzere bir maddei 
kanuniyeyle tahsis buyuracak olursa beş sene, 
zarfında memleketimizde güzel bir şebekeye 
malik olur. O vakit de bu ühtiyacatı temin et
tikten sonra tesisat masrafı da birdenbire 
düşeceği için belki üç - beş sene sonra fiyat
larda tenzilât yaparız. Bununla beraber eğer 
kâğıdın kıymeti nakdiyesi bu derecede temadi 
ederse - fakat yarın inşallah liramızın kıymeti 
iştiraiyesi yükselecek olursa tabiîdir ki o va
kit o nisbette yine tenzilât yapılır - bugünkü * 
vaziyeti hazırayla İdare düşünülürse İdarenin 
yaşaması gayrikaibildir efendiler, İkinci fıkra
sına geleyim. Vehbi Beyefendinin bahis bu
yurdukları matbuat meselesi. Şüphesiz kanun
da münderiç bulunması esasen benim de Posta 
ve Telgraf Encümeninin de fikrine gayet mu
vafıktır. Burada zarar mevcuttur. Biz varida-

. tınmadan feragat .ediyoruz. Yani onlardaki üc
ret kifayet ediyor da fazla kârdan sarfınazar 
ediyoruz telâkki buyurulsun ve o noktai na
zardan tetkik edilmesin. Bizde matbuat maat-
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teessüf matlup derecede inkişaf edememiştir. 
Halbuki bugün matbuat bir gıdayı fikir, bir 
gıdayı ruh olmuştur. Eğer bu vasıta tevessü ede
cek olursa boınun memlekette, memleketin her 
tarafında husule getireceği menfaat, Posta ve 
Telgraf İdaresinin menfaatinden çok yüksek 
olduğu için ve pek kıymettar unsuru memleket 
olduğu için bunun inkişafı noktai nazarından; 
Posta ve Telgraf Encümeni Hükümetin fikrini 
tasvibetmektedir ve tervicetmeyi muvafık bul
muştur. Eğer Heyeti Muhteremeniz de lütfe
der de bunu kabul ederse matbuata pek küçük 
olmakla beraber hatırşinasane olmak üzere 
bir lütuf ta bulunmuş olursunuz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Yirmi pa
raya indirmek mümkün değil midir efendim? 

REİS — Rica ederim, söz almaksızın söyle
meyiniz ! 

iSABRİ B. ('Saruhan) — Efendim sonradan 
hatırımıza geldi. Eğer tensip buyurulursa kırık 
para demeyip sülüs diye 'bir kayıt koyacak 
olursanız matlbuatı himaye iht&malâtı daha tev
si edilmiş olur. Ücret tenzil edilmiş oldukça 
onlar bittalbi daha fazla müstefidolurlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Posta ve Telgraf En
cümeni Reisi Muhtereminin eski tekliflerinde 
iki kuruştur. Livalar arasmda alınacak ücretle
ri, iki kuruş olarak gösteriyorlar. 

SABRI B. (ISaruhan) — O tertibi kabul bu
yurursanız 'bâz de kabul ediyoruz. 

'SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hay hay 
milletin menfaatinedir. 

&AiBRt B. (Devamlla) — Hükümetin teklifi 
de (şehir dıâhıili ve şehir harici) şeklindedir. 
Fakat Posta ve Telgraf Encümeni bir 'liva dai
resi dahi kabul ederek üçe ayrımıştır. Liva dai
resinde iki kuruş. Fakat livanın hududunu ge
çip de iki liva anasında, hattâ beş liva arasın
da telgraf teati edilecek olursa o valkit iki ku
ruş olarak kabul etmiştir. Yani Posta ve Tel
graf Encümeni tenzilin bir mukaddemesine gi
rişmiştir efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — B u n d a sebat etmeni
zi temenni ederiz. 

REİS — İhsan Hâmid Bey! 
İHSAN HÂMıtD B. (Ergani) — Aynı suali 

soracaktım. Vehbi Bey soldular. 
REİS — Öyleyse cevabını aldınız demek

tir. Buyurun Halil Bey; usul hakkında söyliye-
'cektiniz. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim; bura
da bir madde varken, ona nazarı dikkatimizi 
temerküz ettirmeden ücurata geçtik. Orada de
niliyor k i : «Hükümet telgraf muhaıberatiyle 
telefon mükâlematına aidolarak ahzolunacıak 
ücuratı esasiye ve fer'iyeyi ve hututu hususi-
yeden istifa olunacak resmi istimali tâyin ve 
tesbit eder. «Yani bu madde, Hükümete salâ
hiyet bahşediyor. Bu maddede diyor k i : (Ey 
Hükümet! Sen, gerek telefon ve gerek telgraf 
muhaberatı için alacağın paranın, * alacağın 
resmin tarifesini tesbit etmeye mezunsun!) Hal
buki bunu bir fıkra takıibediyor ki, «Bunlar 
muamelâtı dâhiliyede benveçhi âtidir» şeklidir 
ve bunu bir liste kelimesi takibediyor. Şimdi 
biz bunu tesbit ettiğimiz takdirde, bir müddet 
böyle geçti diyelim. İM ay, iki sene böyle geçti 
diyelim. Hükümet, lüzum gördüğünden dolayı 
bu listeyi tadil edecek, bu maddenin verdiği 
salâhiyete nazaran Hükümet Meclise danışma
dan, Meclisin reyine müracaat etmeden kendi 
kendine tarifeyi tezyidedecek. Şu halde bu mad
de bu salâhiyeti Hükümete veriyorsa bu liste
yi münakaşa etmekliğimiz doğru değildir. (Bun
lar muamelâtı dâhiliyede berveçhi âtidir.) iba
resinden itibaren kamilen tayyetmek icabeder. 
Hayır ıbu salâhiyet doğrudan doğruya Mecliste 
kalacaksa bu maddenin, bunu tazammun ede
cek 'bir şekilde tadil edilmesi icabeder. Yoksa 
bunun üzerinde müzakere cereyan edemez efen
dim. 

REİS — Efendim usul hakkında söz aldığı
mız halde birtakım teklifler dermiyan ettiniz 
ve bu teklifinizi sarih olarak beyan etmediniz. 
Yalnız şu olursa şu olur dediniz. Ne olmalı
dır? 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim bu hu
sustaki salâhiyet Hükümete verilecekse, yani 
Hükümet gerek şimdi ve gerekse âtide telgraf 
ve telefon ücuratını m'übeyyin tarife tanzimine 
mezun ise tabiî bu maddenin kabul edilmesi 
icabeder. (Öyle birşey yok sesleri) Değilse bu 
listenin burada yeri yoktur. Bu «liste» kelime
sinin buradan tayyedilmesi icabeder. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim! Müsaade ederseniz söz söyliyeceğim. 

REİS — Usul hakkında ise söz verebilirim. 
Usul hakkında değilse söz veremem efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Emsali 
veçhile usul hakkında. 
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KUŞAN EŞREF B. OKarahisarı Sahib) — 
Bütün arkadaşlar usul .hakkında söz söylerler
se usul bozulur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bende-
niz, Muvazene! Maliye Encümeninde bu kanun 
müzakere edilirken muhalif idim ve binaena-
lejr.h aıkalliyette kaldım. Bu mazbatada encü
mende muvafık olan rüfeikamn fikri 'görülüyor. 
Acalba aıkalliyette kalan, muhalif olan bir ar
ık adaş buradan mütalâasını arz edemez mi? 
(Tabiî eder sesleri) 

R E İ S — Söz alırsınız, o zaman söylersiniz 
efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Yani mü
saade eder misiniz ki, aikalliyetin fikrini söyli-
yeyim ? 

REİS — Efendim söz alanlardan sonra söy-
Myebilirsiniz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Deniri) — On kişi 
söz .söyledikten sonra mesele geçer beyefendi! 

REİS — Efendim demin söz verdim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boziolk) — Heyeti 
umumiyesi müzakere olunurken söz söylemesi 
lâzımdı. 

REİS — Ahmed Hamdi Bey, Bozok! 
RUŞEN EŞREF B. (ıKarahisarı Sahib) — 

Reis Bey bendeniz de söz almıştım. Hatırımda-
dır ki, ikinci olarak söz almıştım. 

REİS — Bendenizin yazdıklarımı siz gör
mediniz. 

AHMED HAMDİ B. (Bozoik) — Bendeniz 
ücuratı resmiyeden fazla para almak; varidatı 
Devleti tezyid değil, bilâkis tenkis eder kana
atindeyim. Geçen celselerden birlisinde Maliye 
Vekili saibılkı Hasan Fehmi Beyefendi, Ağnam 
rüsumu meselesinden dolayı «Ağna'm rüsumu
nu tenzil ettik. Varidatı tenakus etti. Geçen se-
neki Ağnam rüsumunun miktarı fazla olduğu 
halde bu seneki az miktarlı Ağnam rüsumu ge
cen sene yani Ağnam Resminin fazla olduğu 
seneye nisibeten daha fazla olmuştur.» dediler. 
Bittecriübe sabit olmuştur ki, bu gibi ücuratın 
ve rüsumun tenzili ve azlığı varidatın tenaku
sunu hadi olmuyor. Bu tecrübeten şahittir? Ha
san Fehmi Bey buyurdular ki, bu hakikattir, 
bahusus bizim gibi fa'kir bir memlekette bu, 
böyledir. Bendeniz aynı şehir dahilindeki mıe-
rakiz arasında teati -edilecek telgraflar dan bir 
kuruş alınmasını, şehir haricinde teati oiıınacaık 

telgrafnamelerden de iki kuruş alınmasını tek
lif ediyorum. Çünkü şehir dahilindeki şehirliler 
az - çok para bulabilirler. Şehir haricine gide
cek telgraflar, köylülere de taallûk eder ki, 
köylülerimiz üç kuruş telgraf ücreti veremetz 
ve telgraf da yazamam. Madde bu şekilde ka
bul edilirse köylünün o işi de yüzüstü kalır. 
Her işte bendeniz köylüleri düşünüyorum. Şe
hirliler bir kuruş verebilir. Faikat köylüler üç 
kuruş katiyen veremezler. Bu ücreti üç kuruş 
kabul edersek o zaman, şehirlilere mahsus bir 
kanun kabul etmiş oluruz, köylüler, bundan ka
tiyen istifade »edemez. Binaenaleyh bendeniz ha
ricî telgraf ücuratmın iki (kuruşa tenzilini tek
lif ediyorum. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı 'Sahib) — 
Muhterem efendiler, bu madde, üeurat faslma 
aittir. Fakat Hükümet telgraf muhaberatiyle 
telefon mükâlematına aidolarak alacağı ücura
tı esasiye ve fer'iyeyi ve hututu hususiyeden 
istifade olunacalk resmi istifayı tâyin ve teslbit 
ediyor. Bunu söyledikten sonra da ayrıca bir 
madde ile tesbit ediyor. .Madem ki, aşağıda da 
tesbit etmiştir. Burada tesbit etmese de olur
du. Burada bir şey nazarı dikkati celbediyor. 
Yanyana üç encümenle Hükümetten gelen tek
lifler var, Hükümetin teklifiyle Boşta ve Tel
graf Encümeninin teklifinde matbuatımızın in
kişafına medar olacak bir fukra var, o fıkra 
«Türkçe olarak intişar eden gazetelere ait tel-
grafnamelerin beher kelimesinden bir kuruş 
alınır» diyor. Halbuki aynı şeyi Muvazene! Ma
liye Encümeni kabul etmemiştir. Çünkü Muva-
zeııei Maliye Encümeninin aynı maddesinde, bu 
fıkra hiç göze ilişmiyor. Matbuatın kıymeti 
günden güne tezayüdediyor ve bu tezayüt mem
leketin inkişafı fikrîyesinde, inkişafı ruhîsinde 
ve inkişafı siyasî ve iktisadîsinde ne kadar mü
him bir âmildir. Evvelce de Posta ve Telgraf 
Kanunu müzakere olunurken bu lüzumu tasvip 
'buyurmuştunuz. Zannederim iki, elli gramı yir
mi paraya giden gazetelerin posta ücretini on 
paraya indirmekle kadirşinaslığınızı ispat et
miştiniz. Şimdi aynı mesele, aynı matbuatın 
telgrafnamelerine ait bir fıkra hallinde teJkrar 
gözümüzün önüne geliyor. Bu gazetelerin ekse
risi, bilhassa vilâyette intişar eden gazetelerin 

•ekserisi, bütçeleri fakir olan gazetelerdir. Bina
enaleyh nazarı tetkikten geçirecek olursanız, 
vilâyet gazetelerinde, telgraf havadislerine ga-
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yet az tesadüf edilir. Bunların bir kısmı, ya I 
başka gazetelerden iktibas suretiyle alınmış, 
yahut ehemmiyeti siyasiye ve iktisadiyesi kay
bolmuştur veyahut yer olmadığından dolayı 
küçük bir varakpareye dahi sıkıştırılanıamış-
tır. Gazetede yer dahi kalmamıştır. Halbu'ki 
bu suretle matbuatımızı teşvik ve tevsi edecek 
olursak, zannederim, telgraf ücuratının ucuzlu
ğundan dolayı, siyasî ve iktisadi havadis ver
mek usulü rağbet bulacak ve telgraf havadis
leri memleketin en uzak 'köşelerine kadar gide
cektir ve halk idaresi üzerine müesses odan 
memleket, halk idaresinin vaziyetinden, ahvali 
âlemden, muhtelif piyasalardan ve memleketin 
içinde cereyan eden fikirlerden, siyasî hava
disten, iktisadî havadisten haberdar olacaktır. I 
Onun için bendeniz teklif ediyorum ki, gerek 
Hükümetin teklifinin gerekse Posta ve Telgraf 
Encümeninin teklifinde ve gerekse buna mer- I 
bütan ayrıca Hükümet tarafından gönderilmiş I 
olan lâyihai kanuniyede meveudolan bu fıkra- I 
yi bu maddenin müzakeresi esnasında Muvaze- I 
nei Maliye Encümeni maddesine ilâve edelim. 
Bunu çoik rioa ederim. (İştirak ederiz sesleri) I 

SÜLEYMAN SIRRI B. ("Bozok) — Efendim 
bu maddeye Halil ve Ruşen Eşref Bey birader- I 
terimiz iliştiler ve mütalâaları doğrudur. Bu I 
madde; Hükümet indelicap gerek telgraf ve ge- I 
rek telefon ücretlerinin miktarını tâyin ve tes
bit için bir salâhiyet alacak vaziyette yazılmış- I 
tır. Eğer bu madde böyle kalacaksa aşağıdaki 
cetvele lüzum yoktur. Mademki cetvel yazıl- I 
mıştır. Şu halde maddenin şu şekli alması lâ- I 
zıımdır: (Telgraf muhaberatiyle telefon moikâ- I 
İcraatına aidolarak ahzolunacak ücuratı esasi- I 
ye ve fer'iye ve hututu hususiye den istifa olu- I 
nacak resmi istimali berveçhi âti tâyin ve tesbit I 
olunmuştur.) şeklinde yazılmak lâzımıgelir. I 
Çünkü âtide tâyin ve tesbit edilmiştir. I 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim bu baptaki encümenin mazbatasında da I 
manzuru âliniz olduğu veçlhiıle bendeniz eneü- I 
mende muhalif ıkalmıştım. Muhalif kaldığım I 
cihet şu idi: Evvelemirde alelıtlak kelime ha- I 
§ma üç kuruş alınmak mı icabeder, yoksa bu
nun tenzilimi mi icabeder? Encümen Reisi Sab- I 
ri Beyefendi arkadaşımızın beyanatı veçhile 
encümende bâzı rüfeka posta ve telgrafın ge
rek tamiratı, gerek masarifi sair esi için paraya I 
mühtacoılduğunu ileri sürerek ücretin tenkis ] 

I edilmemesini dermiyan buyurdular ve yine bu 
I sebebe mebni, matbuat telgraflarından gerek 
I Hükümetin ve kerek Posta ve Telgraf Encüme-
I ninin kalbul 'ettiği veçhile telgraf teatisinde en-
I cümen muvafakat etmedi. Halbuki, beyefendi-
I 1er! Şurası gıariptir; 1338 senesinde matbuata 
I keşide edilecek telgraflar ücuratının tenzili 
I hakkında bâzı rüfeka tarafından vukubulan 
I teklif Muvazene Encümeninde kısmen kabul 
I edilmiş, ve tenzili cihetine gidilmiştir. Halbu'ki 
I 1338 senesindeki Telgraf, Posta İdaresinde büt-
I çesini nazarı itibara alırsanız açığınız vardı. 
I Hükümet muaveneti nakdiyede bulunuyordu. 
I Posta (1340) Ibütçesi olarak Telgraf İdaresinin 
I ıbize getirdiği bütçede teşekkür olunur iki, ma-
I sarifi çıktıktan sonra birnuçuk milyona yakın 
I bir fazlai varidat vardır. Fazlai varidat olduğu 
I zaman tenkisi kabul etmiyoruz da varidat ol-
I madiği, Hükümetin muavenet ettiği seneler ay-
I "nı encümen o zaman tenkisi kabul etmişlerdi. 
I Encümen azaları yine mevcuttu. O encümen ten-
I kişi kabul ediyordu. Sabri Beyefendi buyurdu-
I 1ar ki, bakır tel çekilecek, şu olacak, bu ola-
I cak. Mas/rafa, paraya ihtiyaç vardır. Posta ve 
I Telgraf İdareleri acaba Hükümet tarafından 
I varidat getirecek bir müessese olmak üzere mi 
I o vazifeyi icra ediyor? Sabri Beyefendi lütfen 
I buna cevap versinler. Bendeniz zannediyorum 
I ki, bu baptaki nazariye bütün kâinatça da ka-
I bul edilmiştir. Telgraf ve postalar birer men-. 
I baı varidat olmak üzere Hükümet tarafından 
I deruıhde edilmemiştir. Fakat posta, telgraf üeu-
I ratı asgarî dereceye indirdikten sonra İngilte-
I re'de olduğu gibi ondan aşağı iner de varidat 

getirmezse o zaman varidat temini çaresine ba-
I karız. Falkat biz o kadar nazarî oılmıyadım. Bu 
I esası kabul etmiyelim. Teşekkür olunur ki, ge

lecek senede bir milyondan fazla varidatımız 
I vardır. O halde bir milyon lira da fazla varida

tımız varken muhaberatı üç kuruştan kalbul 
I etmek bu varidatı artırmak ve Posta İdaresini 
I ıbir menibaı varidat haline koymak demektir. 
I Mamafih bu iki kuruşu Posta ve Telgraf En-
I cümeni de kabul etmiş.' 

SAİBRİ B. (Saraban) — Yanlıştır, orada bir 
sehiv vardır. 

MAZHAR MÜPİD B. (Devamla) — Peki o 
I halde yanlış ise başkadır. Beyefendiler, bu eli-
| mizdeki Posta ve Telgraf Kanunundan sonra 
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Hükümetin bu bapta iki lâyiha! kanuniyesi var
dır. Encümenden geçmiştir, taibı ve tevzi edil
miştir. Matbuat için Posta ve Telgraf Encüme
ni tenzili ücreti 'kaJbul etmiştir. Fakat bumdan 
evvelki kanunda Muvazene! Maliye Encümeni 
kabul etmediği için fikirlerinde ısrar .etmişler
dir. Fakat beyefendiler! Matbuatın lüzum ve 
ehemmiyetimden, maarife temin ettiği inkişaf
tan, siyasete, serveti fikriyeye olan hizmetinden 
ve sairesimden 'bahsetmek, zarife dersi zarafet 
ıvermektir. Bu gibi şeylerden bahsetmem. Çün-
<kü cihanca ve cümlenizce malûm hakaiktandır. 
Matbuatın bu mühim hizmetini takdir ederken, 
matbuatın bu mühim hizımıetini hepimiz bir ha
kikati katiye oilma'k üzere kabul ederken, mat
buatın vaziyetinin ne derecede olduğunu nazarı 
dikkate alamıyoruz. Bendeniz, matbuat dersem 
yalnız istanbul matbuatı değildir. Türkiye'de-
ıki alelûmum matbuattır. Şimdi tasavvur büyü
nünüz ki, İstanbul'da birçok gazeteler intişar 
ediyor. Yüzü mütecıarvıiz de taşra gaızeteleri var
dır. Allah adedini daha ziyade etsin. Fakat ; 
Adama'da Denizli'de, İzmir'de, Antalya'da, şu
rada burada neşrolunan bu gazetelerin vaziye
ti' maliyesini nazarı itibara alınız ve bir de mer
kezi Hükümet olan Ankara'da havadis vermek 
için kelime başına üç kuruş vermeyi nazarı 
dikkate alınız. İmkânı yoktur. Efendiler! Da
ha henüz fidan hükmünde bulunan ve neşvü
nemasına (hizmet etmdkliğimiz lâzrmgeılen taşra 
matbuatı, İstanJbul matbuatı her hangisi olur
sa olsun alelûmum Türkiye matbuatında böyle 
günde yirmi lira telgraf parası verecek hangi 
-gazetemiz vardır? Buna imıkân yoktur. Bende
niz öyle ümidediyo'rum ki, Boşta ve Telgraf 
Encümeninin kabulü veçhile matbuata keşide 
olunacak telgraf ücretlerinin kırk paraya ten
zilini müttef.ikan kabul buyuracaksınız. Bunu 
encümende kabul etmiştir. Hulâsa olarak şunu 
arz ediyorum 'ki, mademki Poslta ve Telgraf İda
remiz bize bir milyondan fazla da bir varidat 
veriyor, matbuatın da bundan mütemaim olması 
lâzımıgelir. Binaenaleyh ücretin bir kuruşa ten
zilini tale'bediyorum - bilhassa arz ettiğim es-
bahdan dolayı - yani Posta ve Telgraf Encüme
ninin ka'bulü veçhile ıkırik paraya tenzili için 
zaten mevcudolan maddenin kafbulünü rica 
ederim. 

REİS — Ali Sürıuri Efendi, usul hakkında 
buyurun! 

ALİ SÜRURİ Ef. OKarahisan Saihiib) — 
Efendim müteaddit fıkraları havi olan madde
nin müzakeresini toptan yapıyoruz. Bendenize e 
•bu muvafık değildir. Zaten Nizamnamei Dahi
lîde de bunun için sarahati ^katiye vardır. Yani 
ayrı ayrı mesaili muhtevi olan bir maddenin 
fıkaratı ayrı ayrı müzakere olunur ve reye ko
nur. Onun için müzakerenin temadisine dahi 
mahaıl vermemek için fıkra fıkra okunarak o 
fukra hakkında kısa müzakere ieabediyorsa mü
zakere edilmeli ve reye müracaat olunmalıdır. 
İlâveten şunu arz edeyim ki, maddenin başımda, 
telgraf ve telefon ücretlerinin hakkı tâyini Hü
kümete veriliyor. Ondan sonra da bir ücret lis
tesi yapılıyor. 

Kanun ile teslbit olunan miktarın tenzil ve
ya tezyidi hakkını Hükümete nasıl veririz? Bu 
hususu Süleyman Sırrı Bey kardeşimiz de işa
ret buyurdular. Ya o, ya bu. Mademki bir re
simdir, bir mükellefiyettir, ücrettir; her halde 
Meclisi Âlimin takdir etmesi lâzımdır. (Çok 
muvafık sesleri) Bendeniz bu maddenin fıkra 
fukra okunmasını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim maddenin evvelemirde 
umumunu okuduik, - tabiî usuldendir - şimdi 
Ali Süruri Efendi fıkra fıkra okunmasını tek
lif buyuruyorlar. Reyi Âlinize arz ediyorum. 
Maddenin fıkra fıkra okunmasını kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Madde fıkra fıkra okunacaktır efen
dim. 

Efendim maddenin birinci fıkrası malûmu-
âlkıizdir. Buyurun Halil Bey. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim şimdi 
birinci fıkra «iHükümet telgraf muhalberatiyle 
telefon mükâlematma aidoıLaraık ahzıolumacaik 
ücuratı esasiye ve fer'iyeyi ve hututu hususi-
yeden istifa olunacak resmi istimali tâyin ve 
tes'bit eder.» 

Bendeniz diyorum ki ; eğer biz burada Hü
kümet kelimesinden sonra ıharicî kelimesini ilâ
ve edecek olursak müşkülâtı iktiham edeceğiz. 

Yani bu suretle «Hükümet haricî telgraf 
muhaberatiyle telefon mükâlematıina aidolaraik 
ahzolunacak ücuratı esasiye ve fer'iyeyi... ilh» 
şekline girer - ki, bu suretle Hükümetin hari
cî muhaberattan alacağı ücretin tâyinini ıkendi-
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sıine vermiş oluruz ki, bir mahzur yoktur - ben
denizin fikrim budur. 

REİS — Hasan Fehmi Efendi, Kastamonu! 
Zatıâliniz evvelce söz almıştınız. Bu fıkra hak
kında mı söyliyecektiniz % 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Hayır 
efendim. Bu fıkra hakkında söylemiyeceğim. 
Fakat diğer fıfeanat hakkındaki sözümü muha
faza ederim. 

REİS — 'Mustaifa Bey, Çorum! Zatıâliniz de 
•bu. fıkra hakkında mı söyliyeceksiniz? 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Vazgeçtim. 
RıEİS — Şükrü Bey, Çanakkale! Zatıâliniz? 
'ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Vazgeçtim. 

REİS — Tâhir Bey, Giresun! Zatıâliniz bi
rinci fıkra hakkında mı söylryeeeksiniz ? 

'Tâhir B. (Giresun) — Ücurat hakkında söy-
liyeceğim. 

REİS — O halde datha oraya gelmedik. Fe
ridun Fikri Bey! Zatıâliniz bu fıkra hakkında 
mı efendim ? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Evet efen
dim bu fıkra hakkında söyliyeceğim. Efendim! 
Bu fıkrada arkadaşlarımızın teklifi veçh üzere 
bir tesbit lâzımıgelir. Ve şimdi telgraf mubabe-
ratının ücurat miktarını da biz burada tâyin 
ve tesbit ediyoruz. Yalnız bu ücretlerde, tele
fona taallûk eden kısım vardır ki, bunun hak
kında burada hiçbir kayda tesadüf olunmu
yor. Şimdi Telgraf İdaresindeki halkkı Meclise 
alıyoruz ve onu o suretle Meclise almamız ica-
beder. Yalnız telefon meselesinde Müdürü Umu
mî Bey bizi tenvir etsinler. Telefon meselesi 
hakkında nasıl bir vaziyet tasavvur buyuru
yorlar? Çünkü karışıklığa meydan açabilir. 
Onun için telgraf muhaberatı hakkındaki fıka-
ratı tamamen kabul edeceğiz. Fakat telefon 
fıkrası hakkında izahat versinler. 

SABRI B. ('Saruhan) — Efendim Halil Be
yefendinin şimdi teşrih buyurdukları veçlhile 
maddenin asıl ruhu hakikaten haricî muamelât 
ve muhaberat ücuratında Hükümete bir hak ve 
bir salâhiyet bahsidir. Nasılsa başta, (haricî) 
kelimesi sehiv ve nisyana uğramıştır. Eğer Ha
lil Beyefendinin teklifi kabul olunacak olursa 
(haricî) kelimesi meselesi halledilmiş olur. Son
ra efendim! Dâhildeki telefon meselesinden 
bahis buyuruldu. Halbuki şimdi telefon tesisatı 
olmadığı için teklif atı da gelmemiştir. Şüphe

siz ki, telefon tesisatının ikmalinden sonra o 
vakit şu ücret şu kadar, şu ücret bu kadar di
ye nasıl ki, şimdi Heyeti Oelilenize bir liste ge
tirmiş isek o vakit de bir liste getiririz efen
dim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim yalnız bu
rada haricî kelimesi meseleyi halledemez. (Ha
ricî) kelimesini koymak muvafıktır, o telgrafa 
münhasır kalacaktır. Sonra telefon mülkâlema-
tına aidolarak - ki, onu da ya Hükümet yapa
cak veyahut bir şirket yapacak - bir imtiyaza 
tâbi alacaktır. Binaenaleyh Hükümet burada 
bir salâhiyet alacak olur ki, bu kalacaktır. Sıon-
ra hututu hususiyeden istifa olunacak resmi 
istimali tâyin ve teslbit eder, denmekle bu da 
Hükümete bırakılmış bir hak oluyor. Bizim bu
rada tesbit etmiş olduğumuz kısım, bunlar de
mek yanlıştır. Burada; «'Muamelâtı dâhiliye
de telgraf ücuratı berveçhi âtidir.» Tesbit edi
len başka hiçbir fıkra yoktur. Ne telefona ait, 
ne de telgrafa. Yalnız telgraf hatlarımızdan 
alınan ücurat, yani Hükümetin kendi hututuın-
dan bizim alacağımız ücurat, Hükümetin doğ
rudan doğruya kendi hattından alacağı ücu-
ratıtır. Binaenaleyh «Telgraf ücretleri bertveçhi 
âtidir» demek lâzımdır. Şu halde üç nokta Vıar: 
Birisi, telgraf ücuratında haricî, sonra telefon 
mükâlematına aidolarak ahz'oiunajcak ücuratı, 
esasiye ve fer'iyeyi ve hututu hususiyeye ait 
mesailde Hükümete salâhiyet vermek keyfiyeti, 
üçüncü de dâhildeki ücurattır. Bendenize ka
lırsa bu üç kısma göre tekrar teslbit etmek üze
re maddeyi aidoilduğu encümene verelim. Mua
melâtı dâhiliyede; yani «Telgraf ücuratıma 
aittir» diye olan şu fıkrayı bırakalım. Ve bu
nu mütaakıp fıkarata geçelim. 

Bu fıkraları böyle alelfevr değil usulü dai
resinde encümen düşünsün. Biz de mütebaki fı-
karatı müzakere edelim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karaibisarı Şarki) — 
Efendim! Halil Beyin teklifi veçhile (haricî) 
(kelimesi ilâve olunursa belki madde zahiren ıs
lah edilmiş olabilir. Fakat bendenizıce birinci 
fıkraya hiç lüzum yoktur. Velev ki, Hüküme
tin bu salâhiyeti haricî telgraf ve telefon üc
retlerine aidolsa dâhi o ücretlerin tâyini elbet
te bir mukaveleye müstenidolacak ve o muka
vele Meclisi Âlinin tasdikine arz edilecek ve 
kâffei muamelâtı ihzar ve Meclisi Âlinize tak-
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dini için Hükümet esasen salâhiyettardır. Yani 
o fıkranın hiçjbir mânası olmaz, burada öyle 
duracaktır. Bendenizee 'birinci fıkrayı tayyet
mek lâzımdır. Ancak onun yerine... Madde fa
lan dedikten sonra «Telgraf ücretleri muame
lâtı dâhiliyede herveçhi âtidir» denilmeli. Fe
ridun Fikri Bey kardeşimizin 'buyurdukları Veç
hile hakikaten buradaki listede telefona ait 
bir şey yoktur. Salbri Beyefendi de buyuruyor
lar ki, henüz telefon tesisatı yapılmamıştır. 
Onun için buraya koymadık. Binaenaleyh onu 
da âtiye terk edelbiliriz. Bunun için bir teklif 
takdim ettim. 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendim! Madde
nin birinci fıkrasından gaye, düveli saireyfle 
olan muhâberâtta Hükümet bir salâhiyet tale-
bediyor. Fakat bunun tarzı tahririnde hakika
ten fena bir şekil olmuş, bunu itiraf ederim. 
Beynelmilel aramızda telgraf muhaberatı oldu
ğu gibi malûmuâMleri - gazetelerde de görül
düğü veçhile - Sofya ile aramızda telefon mü-
kâlematı başlamak üzeredir. Çünkü kablelharb 
Bulgaristan'la bizim Hükümetin bir mukavelesi 
vardır. Muhaberat aramızda teessüs ettiği za
man - bu mukavele mucibince - taaabhüdedil-
miş olan telefon hattı vücuda getirilecektir. 
Onun için bu birinci fıkrada (Hükümet haricî 
telgraf muhaberatiyle telefon mükâlematına 
aidolarak abzıolunacak ücuratı esasiye ve fer'i-
yeyi ve hututu hususiyeden istifa olunacak res
mi istimali tâyin ve teslhit eder.) şeklinde deni
lecek olursa bütün bu tereddütler ref'edilmâış, 
olur... Aşağıdaki fıkrada da (Muamelâtı dâhi
liyede telgraf ve telefon ücuratı berveçhi zîr 
tâyin olunur.) sökünde bir tashih yapılması l'â-
zımgelir. Bunu itiraf ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, ikinci fas
lın beşinci ve altıncı maddesinde bu salâhiyet 
Hükümete verilmiştir. Bakınız kabul ettiğiniz 
altıncı madde şöyledir: (Hükümet memaliki 
ecnebiye ile olan telgraf ve telefon münaseba-
tını tesis ve tanzime ve 'bu bapta beynelmilel 
veya hususî mukaivelât müzakere ve akdine ve 
bunlara tevfikan teati olunacak muhaberat ve 
mükâlemat ücretlerini tâyin ve tadil ve istifa
ya salâhiyettardır.) Burada hepsini tasrih edi
yor ve salâhiyet veriyor. Binaenaleyh bemdeniz 
bu beşinci ve altıncı madde kâfi görülerek bu 
fıkranın tayyı mümkün değil midir diye soru
yorum ? 

SABRI B. (Saruhan) — Kabili taydır efen
dim. Bu, üeürat meselesinde tereddüdolmamaik 
için bir sarahattir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boziok) — Sabri 
Beyefendi! Bu madde (Telgraf nıuhaberaıtiyle 
telefon mükâlematına aidolarak ahzolunıaeak 
ücuratı esasiye ve fer'iyeyi ve hututu hususi
yeden istifa olunacak resmi istimali tâyin ve 
tesbit eder.) denmesine göre hususi telefondan 
alınacak resmi de İdare tâyin edecek demek 
oluyor. Şu halde taşralarda bâzı iki nahiye ara
sında veyahut karyeler arasında iane ile tees
süs edecek telefon Hükümetin demek oluyor. 
Şu halde siz bunları da ücrete tâbi tutuyorsu
nuz. Bilâhara bu maddeden bilistifade o tele
fonları ücrete tâbi tutmak gibi bir şey olmaz 
mı? 

SABRI B. (Saruhan) — Efendim! Taısrih 
ediyoruz. Yeri geldiği zaman arz edeceğim. Te
lefonlarda o endişe varit değildir. Zaten o giıbi 
mahallerde henüz Telgraf İdaresinin teşkilâtı 
yoktur. Onlar istisna edilmiştir. Nahiyelerde 
kazalar arasındalki telefonlarda varit değildir. 

REİS — Efendim bu maddenin müzakeresi 
hayli uzadı. Başka söz istiyen yok. Teklifleri 
hulâsa etmek lâzım/gelirse; Vehbi Bey; birinci 
fıkranın encümene iadesini teklif ediyor. Ali 
Süruri Efendi de birinci fıkranın tayyını tek
lif ediyor. Sabri Bey haricî muhaberata aidol-
duğu için bu salâhiyetin Hükümete verilmesini 
teklif ediyorlar. (Lâzım sesleri) Birinci fık
rayı tekrar okuyacağım: 

(Birinci fıkra tekrar okundu.) 
SABRI B. — Yalnız telefon mükâlematına 

aidolmak üzere... 
REİS — Telefon mükâlematında haricî tele

fon mıükâlematı var mı ? 
SABRİ B. — Var efendim, Istanibul ile Sof

ya arasında yapılacak telefon vardır. Binaena
leyh dalhilî telefon mükâlematına aidolarak 
ücuratı esasiye ve fer'iyeyi tâyin ve tesibit eder 
denilmelidir. 

• Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki) — Öyle 
ise Meclise gelmesine lüzum yoktur. 

'SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozek) — Efen
dim, tadil teklifleri Vardır. 

AHMED HAMDİ B. (Böflök) — İki kelime 
arz edeyim; mesele hal'lolunur. 
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Kabul ettiğimiz 6 ncı maddede haricî şey 
ikmal edilmiştir. Bu madde sırf dâhile aittir; 
dâhile aidolduğuna göre de bunun tayyı lâzım
dır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hakkı 
vardır efendim. (Tay sesleri) 

BEİS — Altıncı maddede bu hususta sara
hati kâfiye vardır, o madde kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh bu maddenin tayyı veyahut encü
mene iadesi lâzımdır yolunda teklifler vardır. 
Bu teklMleri reyi âlinize vazediyorum. Efendim 

Ali Süruri Efendinin teklifi tayya dairdir. 
Bu fıkranın tayyını kalbul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'edeceğinı. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Birinci fıkra tayyo-
Innmuştur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim takririm var
dır. Lütfen okuyunuz. 

REİS — Birinci madde hakkında mı? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kalacak fıkra hak

kında... Yani orada baki kalması lâzımıgelen 
fıkra hakkında. 

REİS — Yerine başka bir fıkra mı ilâve 
edilecektir ? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yalnız bu şey... 
HALİL B. (Zonguldak) — Madde hakkın

da talkririm vardı, geri alıyorum. 
REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin bir tek

lifi vardır. 
Riyaseiti Celileye 

Mevzuu müzakere olan maddenin berveçhi 
âti tadilini teklif eylerim: 

Hükümet dâhili telgraf muhaberatı ücura-
tını berveçhi âti surette istifa eder. 

23 Kânunusani 1340 
Bolu 

REİS — Bir de efendim, Ali Süruri Efen
dinin teklifi vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (©ersim) — (Muame
lâtı dâhiliyede teligraf ücuratı berveçhi âtidir) 
denilmeli... 

REİS — Ali Süruri Efendinin teklifini oku
yoruz : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin başitarafındaki metnin berveçhi 

âti tadilini teklif ederim. Çünkü ücretlerin 
hakkı tâyinini doğrudan doğruya Hükümete 
vermek doğru olmaz. 

Madde — Telgraf ücretleri muamelâtı dâ
hiliyede berveçhi âtidir: 

23 Kânunusani 1340 
Karaıhisan ıŞarlki 

Ali Süruri 
REİS — Efendim şimdi birinci fıkra olmak 

üzere bunun kabulünü teklif ediyorlar. 
SABRİ B. (ıSaruhan) — O halde bür de te

lefon kelimesi ilâve olunaeak olursa iyi olur. (Ha
yır, «leşleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bunda telefon yoktur. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Telefon

dan aynı telgraf ücretini mi alacak? Memur yok, 
makina yok... 

REİS — Efendim! Birinci fıkra hakkında iki 
takrir vardır. Birisi (Hükümet dahilî telgraf 
muhaberatı ücuratmı berveejhi âti surette istifa 
eder) diyor. Diğeri de, (Telgraf ücretleri muame
lâtı dâhiliyede berveçhi âtidir) diye teklif edi
yor. 

ALİ SÜRURİ Ef. — Bendeniz de Şükrü Be
yin takririni kalbul ediyorum. 

REİS — (Telgraf ücretleri (muamelâtı dâhi
liyede berveçhi âtidir.)* Bu fıkrayı reyi âlinize 
vaz'edeceğim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey! Muamelâtı 
dâhiliyede yerine, dâhilde diyelim. (Muvafık, ses
leri) 

REİS — Efendim, (Telgraf ücretleri dâlıilde 
berveçhi âtidir) şeklinde fikrayı kalbul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vazediyo
rum. Kabul etnıiyenler lütfen el kaldırsın. Fık
ra bu şekilde kabul edilmiştir. İkinci fıkraya ge
çiyorum efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Serlev
hadaki (ücurat) kelimesi de ücretler suretinde 
yazılmalıdır. 

İkinci Fıkra: 
Kuruş 

15 Aynı şehir dânilindeki merakiz ara
sında teati olunacak telgrafnanıeler-
den yirmi kelimeye kadar. 

REİS — Efendim, ikinci fıkra hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır, sesleri) , İkindi fıkrayı 
reye vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kalbul etaıiyen-
ler lütfen el kaldırsın. İkinci fıkra aynen kalbul 
edilmiştir. 
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Kuruş Para 

30 Aynı şehir dahilindeki mera
kız arasında teati olunacak tel-
grafnamelerden yirani kelime
den fazlası beher kelimede. 
(Yirmi para sesleri) 

AHMED HAMDİ B. (ıBozok) — Bendeniz 
bir kuruş olmasını teklif ettim. Tekliflim, var. 

REİS — Efendim üçüncü fıkrayı reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul et-
mlyenler lütfen el kaldırsın. Üçjüneü fıkra aynen 
ıkafbul edilmiştir. 

Dördüncü fıikra : 

Kuruş Para 

3 Şehir haricinde teati oluna
cak telgrafnaımelerden beher 
kelimede. 

(Pasta ve Telgraf Encümeninin teklifinde iki 
kuruştur, sesleri) 

SABRI B. (Saruihan) — Posta Encümeninin 
teklifinde de üç kuruştur. Burada tabı sehvi ol
muştur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorulm) — Biz de iki 
kuruş olmasını teklif ediyoruz. 

REİS — Buna dair teklifler var. Okuyaca
ğız : 

Riyaseti Celileye 

İkinci fıkradan sonra berveçhi âti fıkranın 
ilâvesini teklif ederim: 

Kuruş 

2 Bir vilâyet dahilindeki merakk ara-
ısımda teati olunacak telgrafnameler-
den beher kelimede. 

22 Kânunusani 1340 
Karafhüsarı Şarki 

Ali ıSüruri 

Riyaseti Celileye 

Üçüncü fıkra olmak üzere berveçhi âti fıkrayı 
ve matbuata ait fıkranın ipkasını teklif eyle
riz. 

Kuruş 

2 Bir vilâyet dâhilinde teati olunacak 
teigrafnamelerden beher kelimede. 

Karesi Karesi 
Mehmed Vehbi Haydar Âdil ' 

Karesi Saruihan 
Sadık İbrahim 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis Bey 
benim de bu husus hakkında bir takririm var
dır ve daha kısadır. 

REİS — Evet, sizin de takririmiz vardır. Fa
kat sizin taikrariniz matbuata ait telgrafnameler 
ıhaikkındadır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Benim 
iki takririm vardır. Birisi matbuat hakkında, bi
nisi de bunun hakkındadır. Bendeniz de iki ku
ruş olmasını teklif ediyorum. 

REİS — İki kuruş teklif ettiğinize dair bir 
kayıt ve sarahat yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Vardır 
elendim. 

HAMDİ B. (Bozok) — Reis Bey! Benim de 
bir teklifim vardır. İki kuruş olarak teklif edi
yorum. 

REİS — İki kuruş olarak, bir şehir dâhilin
de olarak bir de şehir haricinde olarak teklifler 
vardır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Aynı şey
dir efendim, hem aynı şehir dahilindeki mera
kız arasında teati olunacak telgrafnamelerde yir
mi kelimeden fazlası için beher kelimeden bir 
kuruş, şehir haricinde teati olunacak telgrafname
lerden beher kelimeden iki kuruş alınmasını tek
lif ediyorum. 

REİS — Efendim aynı zamanda teklifler me-
yanmda şehiı dahilindeki telgraflardan maada 
şehir haricindeki telgraflar için de iki kuruş alın
masına dair teklifler vardır, onları reyi âlinize 
arz edeceğim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, teklifler iki 
kısımdır. Bâzıları şehir haricini umumen iki ku
ruş olarak teklif ediyorlar. Bâzıları da vilâyet 
dâhilinde diyorlar. Ayrı ayrı şeydir. 

TÂHİR B. (Giresun) — Reis Bey fıkrayı re
ye koymadan bendeniz söz istiyorum. 

REİS — Buyurun efendim! 
TÂHİR B. (Giresun) — Efendim muhterem 

arkadaşlarını bu ücretin tenzili taraftarı oluyor
lar. Bunun için söz söylediler. Bendeniz başka 
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cihetten söyliyeeeğim. Biz bu ücret hakkında, 
malûmuâliniz; evvelki Hükümet zamanında, be
ğenmediğimiz şu eski Hükümet zamanında, su
hulet olmak üzere, birtakım magdurîn ve mazlu-
mînin makamata çekmiş oldukları telgrafların 
ücretleri nısıf ücretle kabul olunurdu. (Öyle şey 
yoktur sesleri.) Sonra bunu Hükümet kaldırdı. 
Yani harb zamanında mıydı, neydi, bunu kal
dırdık. Şimdi efendim, biz Cumhuriyet ilân et
tik. Sonra efendim, Halk Hükümeti diye ilân 
ediyoruz. Sonra Halk Fırkası teşkil ediyoruz. Taş
ralarda halkçılığımız pek çoktur. Fakat halkın 
menafime ait hiçbir şey gösteremiyoruz. Muhte
rem arkadaşlar, şimdi malûmuâlileridir ki, birta
kım insanların makamatı resmiyeye müraeaatleri 
zaruridir. Haklarında bir gadir veyahut bir zu
lüm edilmiş olur veyahut bir şeye kanaatleri ol
maz. Memuriyetten aldıkları şeylerden istizanı 
havi telgraflar çekerler ve bunların birtakımları
nı da cevaplı olarak ücret verirler. Şimdi lâyıkı 
hak mıdır ki, bunların da arzuhal makamında 
makamatı âliyeye çekecekleri telgrafların ücretle
ri tüccara, menafii şahsiyieye ait telgrafların üc
retleriyle bir olsun? Bu, hiçbir vakit Halk Fırka
sına yakışacak bir adalet değildir. Bunun için 
bendeniz bunların ücretlerinin kırk para olmasını 
teklif eyliyorum. Halkçılık yapacaksak böyle olur. 
Yoksa böyle yalandan halkçılık olmaz. İkinci tek
lifim de şudur.. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Halkçılık yaparken Halk Hükümeti iflâs mı et
sin? 

TÂHİR B. (Devamla) — Efendim evvelki 
Hükümet iflâs mı etti? (Etti sesleri.) 

TUNALI HtLMÎ B. (Zonguldak) — İmıâ-
lillâhi ve innâ üeyhi raciûn! 

TÂHİR B. (Devamla) — Efendim bendeniz 
kanaatimi söylüyorum. Rica ederim, tabiî siz is
tediğinizi kabul edersiniz. Bendeniz istirham edi
yorum. Yani fukarayı halka bir suhulet olmak 
üzere bunu teklif ediyorum. Siz de vicdanınıza 
müracaat edip nasıl isterseniz öyle kabul ediniz. 
Sonra teklifimin ikincisi: Kıtaatında bulunan ef
radı askeriyeye velileri taraflarından, fakir aile
leri taraflarından, harçlık olarak para gönderili
yor. Bu gönderdikleri paraların askerlere serian 
yetişebilmesi için telgraf havalesi vermek mec
buriyetinde bulunuyorlar. Bir fakir oğluna ve
yahut zevcine beş lira gönderecek. Sırtında bir 

gömleğinden başka bir şey olmıyan bir kadın bu 
parayı telgraf havalesiyle vermek mecburiyetin
de kalıyor. Lâyıkı hak mıdır? Vicdanınıza müra
caat ediyorum, sırtında büküle büküle getirmiş 
olduğu bir odunu satarak artırdığı para ile bi
zim canımızı. ırzımızı fedakârane bir surette 
muhafaza için çalışan 'askerlere, Hükümetin ter
fih mecburiyetinde bulunduğu ailelerinin gönde
recekleri ha elik için - bana falan şeyi al da gön
der demiyor ya. İyi ye, iç. diye ve orada va
tanı muhafazada daim ol diye gönderiyor - yüz 
kuruş, yüzelli kuruş da telgraf ücreti versin. Bu 
lâyıkı hak mıdır? Vicdanınıza tekrar olarak mü
racaat ediyorum ve bunun kırk para olmasını tek
lif ediyorum. (Kabul sesleri) 

SABRÎ B. (Saruhan) — Efendim Heyeti 
Mühteremenizden mühim bir istirhamda buluna
cağım. Harbi Umumiden evvel ve eskiden beri 
bizde mütefavit tarife vardı. Mütefavit tarife 
uzun senelerin tecrübeleri ispat etmiştir ki, he-
sabatta, tetkikatta ve idarenin faaliyetinde müş
kül ve muzır bir usuldür. Bunun vilâyet dâhili 
şu, vilâyet harici şu diye bir tarife kabul etmek 
idare için muzır bir şeydir. Heyeti Muhtereminiz 
livanın dâhil ve harici için ne kabul edilecekse 
onu tâyin etsin ve çok istirham ederim; yekne
sak olarak kaftml etsin. Bu mütefavit tarifeye 
rağbet buyurmalarım riea ederim. 

TUNALI HtLMÎ B. (Zonguldak) — Fa
kat halk için faydalıdır. 

SABRÎ B. (Devamla) — Halk içinde mızır-
dır. Yani hesaibat için muzır olunca haükm ih-
tiyacatı da o nisbette dûn teinin edilir efendi
ler!... Muameleyi yalnız bir taraftan görmeme
li, iki taraftan tetkik olunmaûıdır. (Çolk doğru 
sesleri) Bu tarifedeki üç kuruşa gelince; bu, 
muvakkat bir zamana aittiir. Yakm bir âtide in
şallah iki kuruşa değill, kırk paraya indirece
ğiz. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Şimdi iki 
fcuruşa indireceğiz e'fendıim. 

SABRÎ B. (Devamla) — Demin Muhterem 
Mazhar MüfidrBeyefendi, Posta ve Telgraf İda
resi, varidat idareısi midir, değil midir? Diye 
bendenize bir sual tevcih buyurdular. Basta ve 
telgraf îdaresii öyle bir mensbaı varidattır ki 
memleketin menafii noktai riazarmdan vâridaît 
temin eden ve başka suretle de menafii memle-
fceti temine badim olan bir idaredir. Bunu tas-
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dik ederim. Halbuki bugün idarelerin düşün
düğü nokta fazla varidat almak değil; masari
fini temin ederek hizmeti tesis etmektir ve bu; 
esastır. Bunda tamamiyıle Mazb,ar Müfid Bey
efendiyle hemfikrim. Fakat aoalba biızde görü
len bu fazla; fazlai varidat mıdır, yahut he
nüz yapıil masını bekliyen yığınlarla ihtiyaç ata 
karşı başka suretle istima edilen bir para mı
dır? Hattâ yine Mazhar Müfid Beyefendiye -
zannederim - Posta Kanununun müzakeresi es
nasında aramızda cereyan eden bir müzakerede 
demiştim ki Posta ve Telgraf idaresinin mem
lekete nâfi ı'bir surette telsisi için altı milyon li
ranın sarfına zarureti katiye vardır. Küçük bir 
misâlini arz edeyim. Ankara'da tesisi düşünü
len ufak bir şey için ikiyüz kırk bin lira lâ
zım. Sonra Posta ve Telgraf idaresinin vazife
si; asrın o büyük teceddüdatma göre değil fa
kat hiç olmazsa vasat derecedeki teceddüdatı-
na yaklaşmaktır. Efendiler! Bugün bir tel üze
rinde H - 10 merkez muhabere ediyor. Düşünü
nüz ki, telgraf fennî ne harikaâs4a bir terak-
kıyata mazhar 'olmuştur. Bir telin üzerinde bu 
merkezler nasıl (birbiriyle muntazaman muhabe
re eder? Maatteessüf 'bizim mıemleketimıizde he
nüz bir hatve atılmamıştır. Evet bu hatvenin 
atilmasmı gönlüm arzu etmekle beraber, henüz 
kabili tatbik görmüyorum. Bu gibi çok müte
rakki vesait ile şimdi elimizde bulunan alât ve 
vesait arasında ikinci ve üçüncü dereceler var
dır. Hiç olmazsa memlekete onlar girse de mem
leketimizin bir ucundan bir ucuna kadar haddi 
azamî Mr saate ve muntazam bir şekilde muha
bere imkânı sabit olsa... Zannedelim ki. bu, be
nim arzuma Heyeti Celileniz de can ve yürük
ten taraftardır. Bunun için yapılacak işi mü-
kerreren arz ettim, âdeta tekrardan sıkılıyo
rum. Mütaaddit defalar arz ettim ki şebekemiz 
yoktur. Elimizdeki teller eskimiştir. Direkler 
'bildiğiniz fasulfe direkleri halindedir. Bu şe-
Ibeke ile çallışılm'az. Mulhakkak ve muhakkak 
Hükümet, himmet, gayret etmeli. Üe, dört sene 
zarfında şebekenin tebdili çaresine bakmalı
dır. Binalar, efendiler! Posta ve Telgraf îdare-
ısinde binalar, odalar ve odaların birbiriyle irti
batı ve hariçle derece! mtinas'ebeti fevkalâde 
haizi tesirdir. Bunun içıüı binaları yapmak lâ
zımdır. Bu inşaat için lâzımgeleın para beşyüz 
bin litfa ile bir milyon lira .arasında tahmin olu
nuyor. Sonra bir ihtiyacımız daha vardır. Gö

rüyoruz ki, ikinci bir vasaiti muhabere tahad-
düs etti. O da telsiz telgraftır. Şurada, Anka
ra'da bir telsiz telgraf bulunması zarureti ka
tiye halindedir. Bunun için beş yüz bin lira lâ
zımdır. Bunu yapmamak olamaz, bunu iste
memeye imkân yoktur ve bunu her halde yapa
cağız. Onun yanında istanbul'da bütün tesisat 
ve edavatiyle mevcut diğer bir telsiz telgraf 
merkezi vardır. Osmaniye merkezidir. Muhak
kak yüz elli, iki yüz bin lira sıarfiyle asrıbâzı-
rın son makinasma uydurarak işletmek lâzım
dır. Çünkü bugün beyneddüvel bir karar itti
haz edilmiştir ki elimizde 'bulunan sistemlerle 
telgraf kabul olunmuyor. Çünkü elimizdeki 
usullerle dakikada azamî on kelime gönderiyo
ruz. Halbuki son keşfolunan usule göre daki
kada yüz kelime yazılır. Yüz kelime de alınır. 
Demek ki dakika iki yüz kelime yazar. Eski 
usul ise on kelime yazar. Binaenaleyh eski usu
lün mukabili iki yüz kelime olduğu için tabiî 
hiçbir devlet bu usullerle kendi muhaberesini 
birleştirerek zaman kaybetmek istemek Sonra 
efendilen! Bu da kâfi değildir. Son günlerde 
memleket yeni bir ihtiyacı fennî karşısında bu
lunuyor. Telsiz telefon... Hiç olmazsa istan
bul'da olsun bir mükemmel telsiz telefon vücu
da getirerek istanbul etfalinin temini irfanına 
gayret olunmalıdır. Haydi bunu size hâtıra ola
rak söylüyorum, demeyiniz ki hatları yaptınız 
da sıra buna mı geldi?... Bunu talihe bırakıyo
rum. Efendiler! Kabloya da ihtiyaç vardır. Pos
talarda da o nisbette ihtiyaç vardır. Bugünkü 
'varidatımız telgraf ve telefondur. Bize düşe
cek bir şey varsa o da önümüzdeki bütçedeki 
bir milyon varidatı Posta İdaresine bırakmak
tır ve o vakit demeli ki «işte sana dört sene 
müddet veriyoruz. Bu dört milyon lirayı al ve 
mümkün olduğu kadar muntazam bir program 
dâhilinde ihtiyacımızı temin et «Dört sene son
ra telgraf ücretini on paraya tenzil edelim ve 
aynı zamanda varidat da temin edelim. Bunun 
için çok rica ederim, .muvakkat bir zaman için 
bu üç kuruşu kabul buyurunuz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Acaba bütün bu say
dığınız ve belki saymaktan sarfınazar ettiğiniz 
ihtiyaçları temin için ücrette zam mı lâzımge-
lir ve zammedilmezse bu varidat tenezül mü 
edecektir?. 

SABEI B. (Saruhan) — Ücrete zammol-
muyor. Geçen seneki içtimada huzuru âlinizde 
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uzunuzadıya münakaşa ettiğimiz - bahusus Veh
bi Beyefendi o içtimada hazır idiler - ve kabul 
ettiğimiz tarifeyi idamedir, yeni bir tarife de
ğildir. Yalnız yeni kanun yaptığımız için bunu 
da bu fasla ithal ettik, - bu belki hata oldu - o 
itibarla huzuru âlinize geliyor, yeni bir tarife 
değildir. 

MAZHAE MÜFİD B. (Denizli) — İdarenin 
ihtiyacatından bahis buyuruldu. Halbuki sene i 
âtiye bütçesinde bir milyon fazlai varidatı Ha-
zinei Maliye veriyor. Posta İdaresinin ihtiyaca-
tı var da bu bir milyon lirayı neye bırakmış
tır? O halde ihtiyacatı yok demektir. Bir mil
yon lira fazla varidat gösteriyorsunuz. 

SABRt B. (Saruhan) — Arz edeyim efen
dim. Hükümet bütün bu ihtiyacatı bütçesinde 
nazarı itibara almıyaıbilir. Fakat inşallah Mart 
bire kadar yetişecek olursa, encümen Heyeti 
Muhteremenize bir program getirecektir. Bu 
program Posta İdaresinin onıbeş sene zarfında 
nasıl çalışacağına dairdir, inşallah bunu geti
recektir. Eğer bulgun Hükümet bir milyon faz
la varidatı inşaat yapmak için inşaata tahsis 
etmemiş ise hata yapmıştır. Rica ederim; büt
çenin tetkikinde tashih buyurunuz. Çünkü beş 
sene içinde birer milyondan beş miHyon lirayı 
inşaata sarf etmek zarureti katiye altındadır. 
Hiç tereddüdetmeyiniz efendiler, bu inşaat vü
cuda geldikten sonra memleketin iktisabedeceği 
menfaati dûtfen düşününüz! Birkaç sene için 

'bu üç kuruışu kabul ederseniz isabet edersiniz 
efendim. Rica ederim, üç kuruşu kabul buyu
runuz! (Yok, yok sesleri) 

REİS — Efendim dalha birçok 'arkadaşlar 
sual sormak istiyorlar. ('Müzakere kâfi sesle
ri) Efendiler bu fıkra hakkındaki takrirleri 
okuyacağım. 

TÂHÎR B. (Giresun) — Siz encümeninizde 
iki kuruş koymuştunuz. Şimdi sarfınazar edi
yorsunuz ; bu teklifinizden rücu mu ediyorsu
n u z ! 

SABRÎ B. (Saruhan) — Sehvi tabıdır efen
dim. (Reye sesleri) (iki kuruş sesleri) 

REİS — Efendim! İki veya üç kuruş, olma 
ısı; Heyeti Celilenin Ibileceği bir iştir, bu fık 
ra hakkındaki takrirleri okuyacağız. 
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Riyaseti Celileye 
Aynı şehir dahilindeki onerakiz arasında 

teati olunacak telgnafnemelerden yirmi kelime
den fazlası beher kelimede ıbir kuruş, şehir ha
ricinde teati olunıaea'k telgrafnamelerden beher 
kelimede iki kuruş alınmasının kabuliyle mad
denin bu suretle tadilini teklif ediyorum 

iBozak 
Ahmed Haindi 

Riyaseti Celileye 
İkinci fıkradan sonra berveçhi âti fıkra

nın ilâvesini teklif ederim : 
Kuruş 

2 Bir vilâyet dahilindeki merakiz arasında 
teati olunacak telgrafnamelerden beher 
kelimede. 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü fıkra olmak üzere berveçhi âti fık

rayı ve matbuata ait fıkranın ipkasını teklif 
eyleriz. 
Kuruş 

2 Bir vilâyet dâhÜlinde teati olunacak telg
rafnamelerden beher keliimede. 
Karesi Karesi 

Mehmed Vehlbi Haydar Âdil 
Karesi Saruhan 

Mehmed Edhem 

Riyaseti Celileye 
Muhtelif merkezimden geçen telgrafnameler-

le doğrudan doğruya bir merkezden diğer bir 
merkeze çekilen teligrafnalmeier arasında bir 
fark gözetilmek üzere, vilâyet dahilindeki me
rakiz beyninde teati edilecek telgrafnamelerden 
beher kelimede altmış para alınmasını teklif 
eylerim. 

Ankara 
İhsan 

Riyaseti Celileye 
Şcıhir haricinde teati olunacak telgrafna

melerden beher kelimede iki kuruş alınmasını 
teklif ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfid 

teklifler şu suretle REİS — Efendim şu 
hulâsa edilir. 
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RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Bendenizin matbualt hakkında bir takririm var
dır. Lütfen o da okunsun. 

REİS — Efendim evvelâ bunu neticelendi
relim. Bir zamanda mütaaddit şeyleri intacet-
mek imkânı yoiktur. Evvelemirde bunu intace-
delinı. Şehir haricindeki ücıtrat hakkında bir 
teklif vardır. Yani iki kuruş olması hakkında 
bir takrir vardır. Sonra bir vilâyet dahilindeki 
telgraf ücunatmın iki kuruşa inihisar ettirilme
sine dair bir teklif vardır. S^bri Beyefendi 
encümen namına bunları kabul etmiyor ve bu
nun .hakkındaki eslbalbı zikrederek üç kuruş al
masında ısrar etltiler. Evvelemirde bir vilâyet 
dâhilinde teati olunacak.. 

ŞÜKRÜ B. ('Bolu) — Efendim bu ifade 
iltibası badi olur. Çünkü bir vilâyetin harici 
olabilir. 

REİS — Bir vilâyet dahilindeki merkezler
de, yani bir vilâyet dâhilinde bulunan iki mer
kez arasında teati olunacak telgraf ücr etil eri
nin iki kuruş olmasını teklif ediyorlar. 

BESİM B. (Mersin) — Evvelâ Mazhar 
Müfid Beyin takririni reye koyunuz. 

REİS — Niçin efendim? Evvelâ bunu reye 
koyaoağım. Reddolunursia o zaman onu reye 
korum. Şimdi vilâyet dahilindeki telgraflar
dan. yani vilâyet dahilindeki muhaberattan 
iki kuruş alınması hakkındaki teklifi reyi âli
nize vaz'ediyoruım. Bu teklifi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi fıkranın tadiline dair Mazhar Mü
fid Beyin takririni reye vaz'edeceğim. Maz
har Müfid Bey, şehir haricinde teati olunacak 
telgrafnamelerden beher kelimede iki kuruş 
alınmasını teklif ederüm diyor. Bunu reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın. Kalbul edilmiştir. O halde dördüncü 
fıkra şu şekli almıştır: Şehir haricinde teati 
olunacak telıgrafnam'elerden beher kelimede 
iki kuruş... Şimdi matbuata aidolan takrirleri 
okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
29 ncu madde Hükümet ve Posta ve Telg

raf encümenlerinin «Türkçe matbuata ait telg-
rafnam'elerlden ıbeher kelimede bir kuruş alı
nır» teklif ve fıkrasına Muvazenei Maliye En

cümeninin tanzim ettiği aynı maddede rastge-
linmiyor. Bütün Türk matbuatının terakki ve 
inkişafına hizmet edecek ve esasen onların zen
gin olmıyan bütçelerindeki masarifi tehvin ey-
liyecek ve bu suretle mülkün her noktasına si
yasî, iktisadî ve içtimaî istihbaratı süratle bol, 
bol yetiştirmek kajbiliye'tini verecek mezkûr 
fıkranın kabulünü teklif ve rica eylerim. 

Karahisarı Sahib 
Ruşen Eşref 

Riyaseti Celileye 
Hükümet ve Boşta Telgraf Encümeninin 

kabul ettiği (Türkçe matbuata ait telgrafname
lerden beher kelimede bir kuruş) kaydının ip
kası ile Muvazenei Maliye Encümeninin bu 
baptaki reddine mütedair teklifinin reddini 
teklif eylerim. 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Riyaseti Celileye 
Matbuat ücretinin gerek Hükümet, gerek 

Posta Telgraf Encümeninin teklif ve kabul et
tiği veçJhile biır kuruşa tenzili matbuatı hima
ye ııo.ktai nazarından pek mühim bir ıva'zif em iz
dir. Yalnız bu tenzilin umumun menafüne aiıt 
havadise inhisar etmesi ve matbuat namına 
gönderilen şaihsî ve hususî mevâdda, ücret mu
kabilinde ilânat ve tebligata da şâmil olmaması 
lâzımdır. Binaenaleyh gazetelere çekilecek telg
rafların (umumun menafime ait havadis için) 
kaydının kabulünü rica ederim. 

Konya 
Naim Hâzini 

(Hiç doğru değil sesleri). 
NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Suiistima-

lâta uğrıyacaiktır. iBendeniz matbuat telgraf
larının büyük tenzilâta uğramasını isterim. 
Eakat bu kayıt konmazsa .büyük suiistimalâta 
kapısı açılacaktır. Muharrirler kendi şahsî ve 
hususî işlerine dair telgrafla muhaberede bu
lunacaklardır. 

SABRI B. (Saruhan) — Aşağıda bir mad
de gelecektir. Bu madde bunu temin etmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Matbuatın hidematı mütenevviası kabili in

kâr olmadığından Türkçe matbuata ait telgraf -
namelerin beher kelimesinden (30) para alın
masını teklif ediyorum. 

Corum Mebusu 
İsmail Kemal 
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Riyaseti Celileye 
Matbuata ait telgraflardan otuz para alın

madım teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

İzzet Ulvi 
REİS — Etendim şimdiye kadar dördüncü 

f'krayı kanul ettik. Şimdi matbuata dair bir 
ı:.k:'a teklif ediliyor. Kabul edilecek olursa 
bunun beşinci fıkra olması lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Zaten fıkra vardır, 
onun ipkasına dairdir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Hilikümet'n ve Posıta, Telgraf Encümeninin 
fıkrasının ipkasına dairdir. 

REİS — Müsaade buyurursanız onu beşin
ci fıkra yapalım. (Hay hay sesleri). Türkçe 
matbuata ait telgrafnamelerden beher kelime
de birer kuruş alınması teklif olunuyor. Son
ra otuz para alınmasına ait bir teklif vardır. 
Üçüncü olarak, bu istisnaiyatı; menafii ıımıı-
nıiyeye ait havadislere hasrını temin eden bir 
teklif vardır. Bu teklif aşağıdaki maddede var
dır. 38 neü maddedir. Bu kabul edilecek olursa 
zarurî olarak otuzüeüncü madde kabul oluna
caktır. Ve o takyidat yapılacaktır. Şu halde 
Konya Mebusu Nalın Hazim Efendinin takriri
ni o vakit müzakere ederiz. Evvelemirde (30) 
parayı reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul olun
madığı takdirde (bir) kuruş, bu da kabul olun
madığı takdirde Muvazenei Maliye Encümeni
nin teklifi kalmış olacak... 

Şimdi matbuata ait telgraflardan (30) pa
ra alınması hakkındaki teklifi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. (30) parayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. (Kırk 
para sesleri). 

Kırk paraya dair olan teklifi reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Türkçe matbuata ait telgrafla
rın beher kelimesi için bir kuruş alınmasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın, bir 
kuruş olarak kabul edilmiştir. O halde beşinci 
fıkra olarak Türkçe matbuata ait telgrafna
melerden bolıcr kelimede bir kuruş, fıkrası 
kabul edilmiş oluyor. 

Altıncı fıkra: Suretti telgrafnamelerden, 
her suretin ihtiva edeceği yirmi kelimeye ka
dar onbeş kuruş... 

T AHİR B. (Giresun) — Reis Bey bende
nizin takrirlerim var okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Mağdurîn ve mazlumîn taraflarından ihka-

kı hak için makamatı rcısmiycye çekilen müra
caat telgrafları ücui'ıatınm Halk Hükümeti 
Cumhuriyesinin teshilât ve adaletiyle müte-
nasibolmak üzere beher kelimesinden (bir) ku
ruş ücret alınmasını teklif eylerim. 

Giresun 
Tâhir 

REİS — Efendim bu takriri kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ecliyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmemiştir. 

T AHİR B. (Giresun) — Diğer bir takririni 
vardır Reis Bey! 

Riyaseti Celileye 
Kıtaatta bulunan efradı askeriyenin ebe

veyn ve aileleri taraflarından gönderilecek 
harçlıkları için hasbezzarur telgraf havalesiyle 
irsalinde keşide edilecek telgraf ücretler inin 
beher kelimesinden (bir) kuruş alınmasını tek
lif eylerim. 

Giresun 
Tâhir 

REİS — Bu teklifi esas itibariyle reyi âlini
ze koyacağım. Çünkü bâzı şeyler vardır. Bu 
takriri esas itibariyle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Esas itibariyle 
kabul edilmiştir. 

T AHİR B. (Giresun) — Niçin esas itiba
riyle kabul edilir. 

REİS — Encümene gidecektir. Encümen 
fıkrayı ona göre tanzim edecektir. 

T AHİR B. (Giresun) — Bendeniz encümene 
gitmesi için teklifte bulunmadım. 

REİS — Tarzı tahriri muvafık bir şekilde de
ğildir. O tanzim olunacaktır. 

T AH İR B. (Giresun) — Tarzı tahrir başka. 
Esas itibariyle reye koymaya lüzum yoktur. En
cümene gitmesine de lüzum yoktur. 

REİS — O doğrudur efendim, encümene gide
cektir. Böyle bir fıkranın yazılması için encüme
ne gönderiyoruz. Şimdi efendim; altıncı fık
rayı okuyorum. 

Altıncı fıkra : Suretli telgrafnamelerden, her 
suretin ihtiva edeceği yirmi kelimeye kadar 
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(15) kuruş... Bu fıkra hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Çoktur sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu çoktur. 
Mümkün ise biraz tenzil edilsin. (Çoktur sesle
ri) Suretli telgraf namelerden her suretin ihtiva 
edeceği yirmi kelimeye kadar onbeş kuruş alın
ması çoktur. Çünkü bu yazılacak değildir. Bunu 
yazmak için kağıttan başka bir şey sarf edilmiye-
cektir. Altına renkli kâğıt koyup bir suret çı
karmaktan ibarettir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Eskiden 
bunlar 30 para idi. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bunun için böyle 
her kelimeye 30 para, yani şehir içinde yirmi ke
limeye onbeş kuruş çoktur. Rica ederim, hiçol-
mazsa kelimesini yirmi paraya ve binaenaleyh on 
kuruşa indirelim. Suretli telgraf namelerden her 
sureti ihtiva eden yirmi kelimeye kadar değil, 
suretli telgraf namelerden beher kelimeden yirmi 
para alınsın. Bu suretle tashih edelim. (Doğru 
sesleri) 

SABRİ B. (Saruhan) — Vehbi Bey çok 
güzel bir teklifte bulundu. Gönlüm istemiyor ki 
yirmi parayı kabul edeyim. Çünkü buradaki 
kâr idareyedir. Vehbi Beyin fikrini, yani yirmi 
parayı kabul ediyorum. Çünkü kelim at daima 
fazla gelir. Efendim! Şimdi iki kuruşa tenzil 
buyurdunuz. Diğerlerinde tenzilât yapmayınız, 
Onlar küçük ve fakat meşakkatli işlerdir: Kop
ya edilmek için ayrıca bir memur istihdam edi
lecek. Telgraf vermek için de ayrıca bir memur 
istihdam olunacaktır. Telgrafı alan memur işa
ret eder, «surettir» der. Sonra onları tebyiz 
eder, tevzi' eder ve daha birçok şeyi vardır. On
beş kuruş çok bir şey değildir. Aynen kabulüm' 
teklif ederim. Vehbi Bey biraz daha fazla teklif 
ettiği halde biz yine... 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır efendim bu
rada yazılıdır. 

REİS — Efendim suretli telgraf n a melerden 
her suretin ihtiva edeceği yirmi kelimeye kadar 
on kuruş teklif ediliyor. Bu teklifi reye vaz'ede
ceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. On kuruş kabul olunmuştur efcn-
'lim. 

O halde fıkra şu şekli alıyor. Sureti telgraf -
namelerden, her suretin ihtiva edeceği yirmi ke
limeye kadar on kuruş. 

TALÂT B. (Kângırı) — Reis Beyefendi; 
bunlar şehir dâhilinde mi, yoksa şehir haricinde 
mi? 

REİS —• Suretli tclgrafnamclcre aittir. İster 
şehir dâhilinde, ister şehir haricinde olsun. 

Efendim 7 nci fıkrayı okuyoruz : 
30 para suretli telgraf namelerden yirmi ke

lime fazlasından beher kelimede (Mürsil veya 
mürselünileyh tarafından suret ve aslı bil âhara 
istenilen telgraf nameler d en nâşi dahi aynı ücret 
alınır.) 

REİS — Efendim Vehbi Beyin bu bapta bir 
teklifi vardır. Vehbi Bey 30 para yerine yirmi 
para alınmasını teklif ediyorlar. Bu teklifi reye 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldmsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. (20) para kabul edilmiştir 
efendim. 

Yedinci fıkra : 
Her nevi müstacel telgraf namelerden âdi 

telgraf namenin üç misli ücret... 
REİS — Söz istiyen mar mı efendim? (Mu

vafık sadaları) Fıkrayı reye koyuyorum. 

TAHİR B. (Giresun) — Reis Bey söz istiyo
rum. Muhterem arkadaşlar! Geçende bu mesele 
için yine söylemiştim. Telgrafhane müstacel 
telgraflardan üç misli ücret alacak. Biz öyle 
zannediyorduk, ki üç, misli para verdiğimiz za
man istediğimiz adamı hemen raakina basma 
alabileceğiz ve derhal konuşacağız, buna mukabil 
de (3) misli ücret vereceğiz. Bunu kabul edi
yoruz. Fakat geçen gün postane bir tertip vap-
mış, birinci bilmem kimin telgrafı, ikinci bilmem 
falanın telgrafı; üçüncü bilmem şunun telgrafı, 
dördüncü olarak da müstecel telgraflar geliyor. 
Madem ki, ben müstacel telgrafımı karşımdaki 
muhatabıma derhal is'al edemiyeceğim. Bu, ki 
çok vukubulmuştur. Ne ise harb zamanına aidol
duğu için bunları affedeceğim. Müstacel olarak 
verdiğimiz telgraflar maattessüf on günde posta 
ile gitmiştir. Yine üç misli olarak ücret verece
ğiz. Yine iki günde gidecek. Rica ederim müs
tacel telgrafları ikinci tertip olarak kabul etsin. 
(O geçti sesleri) Nasıl olur efendim? Ücret veri
yoruz, ücrete mukabil hizmet istiyoruz ve sürat 
istiyoruz. 

REİS — Efendim teklifleri evvelce Heyeti 
Gelilenizce kabul edilmiş bir madde olduğu için, 
reye koymaya lüzum yoktur. Şimdi bu fıkrayı 
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reyi âlinize vaz'edeceğim. Bu fıkrayı aynen ka- 1 
bul edenler lütfen el kaldırsın, aksini de reye 
vaz 'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Fıkra aynen kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 9. — «Psotresttant veya telgrafrestan i 
telgrafnamelerindcn sıyyanen beş kuruş» 

REİS — Bu fıkra hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayırı sesleri) Bu fıkrayı aynen reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmi
yenler lûtfon el kaldırsın. Aynen kabul edil'niş
tir efendim. 

Fıkra 10. — Mukabeleli telgraf namelerden 
mukabele ücreti olarak asıl telgraf namenin rubu 
ücretine müsavi bir ücret. 

(Şehir dâhili telgraf nam eler için mukabele . 
ücreti beş kuruştan dûn olamaz.) 

REİS — Bu fıkra hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Bu fıkrayı aynen 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Fıkra 
kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra Tl. — Teslim ihbarnameli tel^rafna-
m el erden telgrafla teslim ihbarı için 20 kuruş 

REİS — Bu fıkra hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Bu fıkrayı aynen 
reyi âliırhe arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Ka^ul e+rnycnler lütfen el kaldırsın. Fıkra 
kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 12. — Teslim ihbarnameli telgraf name
lerden posta ile teslim ihbarı için beş kuruş 

REİS — Bu fıkra hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Bu fıkrayı aynen 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ed*yorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Fıkra 
kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 13. — Teslim ihbarnameli tclgrafname-
lerden taahhütlü teslim ihbarı için on kuruş 

REİS — Bu fıkra hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Bu fıkrayı aynen 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt

fen el kaldırsm. A'ksini reye vaz'ediyoruaı. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Fıkra 
aynen kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 14. — Keşideden evel tevkifi mürsil 
tarafından talebolunan telgraf namelerden beş 
kuraş (Mütebaki ücret mürsile iade olunur.) 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) 

Fıkrayı aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Aynen kabul edilmiştir. 

F^kra 15. — Estern Kumpanyasının dal ın 
kablolanndan mürur edecek telgraf nam elerden 
r.amimeten kablo ücreti beher kelim'öde üç ku
ruş. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsm. Aynen kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 16. — Sâi ücreti olarak telgraf mer
kezinden itibaren beher saatte (25) kuruş. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 

T AHİR B. (Giresun) — Efendim, encümen
den izalhat istiyorum. 

REİS — İzahat verecek bir şey yoktur. 

TAHİR B. (Giresun) — Beher saatte yir-
Fiibeş kuruş doniliyor. Burada gidip gelme 
dâhil midir? Gitmek için bir saat, gelmek için 
bir saat midir? Gidip gelme dâhil mi? Encü
men bunu izah etsin. 

SABRİ B. (Saruhan) — Gidip gelme tabiî 
dâhildir efendim. 

REİS — Yani gidip gelmeye sarf olunacak 
her saat için (25) kuruş alınacak. 

TAHİR B. (Giresun) — Fakat gidip gel
mek dâhil değil.. 

REİS — Fıkrayı aynen reyinize vaz'ediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın, 
Aynen kabul edilmiştir efendim, 
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17 nci fıkra : Muhtasar adresli telgraf name
ler için ücreti kaydıyei seneviye (1 000) kuruş 
(Nısıf ücretle altı ve rubu ücretle üç aylık ve 
yüzyiraıibeş kuruş ücretle bir aylık kayıt da
hi caridir.) 

REİS — Fıkrayı aynen reyi âlinize vaz'edi-
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak

sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Aynen kabul edilmiştir. 

Efendini yarın gayrimüstacel mevaddı mü
zakere etmek ve saat birbuçukta içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,48 

. . .<. . . . » • » - « 
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