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Doksandördüncü İçtima 

2 Şubat 1340 Cumartesi 

Münderecat 

1. — Zabtı sabık hülâsası 

2. — Evrakı varide 

Sayfa 
521:522 

Lâyihalar 
1. — Merakin bahriyeden .alınacak rü

sum hakkındaki Kanuna merbut tarifenin 
üçüncü maddesinin (€) fıkrasının iljgası 
hakkında Başvekâletten mevrut kanun lâyi
hası (1/425) 

2. — Hapisanelerin iıdarei umumiyeleri 
hakkında Başvekâletten mevrut kanun lâyi
hası (1/426)1 

522 

522 

522 

522 

Teklifler 522 
1. — Siird Mebusu HalM Hulki Efen

dinin bilûımum ceraim erbabının affı hak
kında teklifi kanunisi (2/277) 522 

2. — Ordu Mebusu Hamdi Beyin 9 Kâ
nunuevvel 1336 tarihli Kanunun ikinci 
maddesinin ilgasına dair teklifi kanunisi 
(2/278) 522 

3. — Antalya Mebusu Ahmed Saki Bey 
ve rüfekasının bey'i bilvefa veyahut rehin 
ve teminat iraesi suretiyle emvali1 gayrimen-
kule üzerine vukubulan ikraz ve istikram 

Sayfa 
(muamelelerinin üç sene müddetle tecili hak
kında teklifi kanunisi (2/279) 522 

Mazbatalar 522 

1. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin etıbbayı askeriyenin neşet ve su
reti terf ilerine dair (2/267) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 522 

2. — İzmir Mebusu Malhmud Celâl ve 
Mustafa Rallimi Beylerin Ziraat Bankası
nın teşkilinden 1324 isenesi Temmuzu ipti
dasına kadar Hazinei maliyeden alacağı olan 
mebaliğin iadesine dair (2/268) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazlbatasa 522 

3. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad 
ve Halit beylerin muhtacîni zriirraa Ziraat 
Bankalarından yapılacak ikrazatı deyn se
netlerinin kâtibi adilliklerce tasdik edilme
yip ımalhallî ihtiyaç komisyonlarının tasdiki 
ile iktifa edilmesine dair (2/269) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası 522 
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Tezkereler 
Sayfa 

522 

1. — Hafta tatili Kanunu mucibince 
hıristiyan ive .ecnebilere ait mekteplerin de 
Cuma günü ıtatil edilip edlmiyeeeğinin tef
siri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/211) 5,22 

2. — Lehistan Hükümetiyle akdedilen 
muaihedenameyi teati ve Lozan Sulh Mua-
hedenamesinin Fransa Hükümetine feslim 
eylemek üzere Menteşe Mebusu Şükrü Kaya 
Beyin memuren i'zamma müsaade olunma
sına dair Başvekâletten mevrut tezkere 523 

Takrirler 523 

1. — Bayezid Mebusu Şefik Beyin, He
yeti Uimumiyenin haftada lâakal beş gün 
içtima etmesi hakkında takriri 523 

2. — Bozrak Mebusu Aihmed Hamdi Be
yin, ruznamenin 12 nci maddesini teşkil 
-eden ve evrakı nakdiyenin şeraiti tesviye
sinin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak 
paraya olan ihtiyacın teh/vinine dair lâyilhai 
kanuniyenin müstaoelen ve takdimen müza
keresi hakkında takriri 523:524 

3. — Rey istihsali 524 

1. — İstanbul'da Av Tezkereleri Resmi
nin tezyidi hakkındaki kanunun tasnifi ara
sının tebliğ ve ikinci defa rey istihsali 524,550, 

551 
2. — 5 Kânunuevvel 1329 tarihli Zaibı-

tai Sılhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvak
katinin ikinci imaddesini muaddil kanun için 
toplanılan reylerin neticei tasnifinin tef
himi ve ikinci defa rey istihsali 524,528,548,549 

3. — Müeeddeden inşa edilecek Türki
ye Büyük Millet Meclisi binasına sarf edil
mek üzere 1339 şenel Maliye Bütçesinin 
91 nci faslına üçüncü madde olarak yüz 
ondört bin lira vaz'ma dair İdare Heyeti
nin (2/178) numaralı teklifi kanunisi ve 
reddi hakkındaki Muvazenei Mâliıye Encü
meni mazbatasının reddi ile tahsisatın bin 
üç yüz kırk bütçesine vaız'ı hakkında Kü-

Sayfa 
tabya Mebusu Recep Beyin takririnin ikinci 
defa reye vaz'ı 526,552 

4. — 1316 - 1317 tevellütlü şimendifer 
müstahdemminin ıvazifei hazıraların.da terk
lerine dair lâyihai kanuniye ile aynı tevel
lüttü telgraf muhabere ımemnrlarmm ve 
muallimlerin askerlikten istisnaları hakkın
daki tekâlifi kanuniyenin reddine dair Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası hakkın
da ikinci defa rey istihsali 526:527,553 

4. — Sualler, cevaplar 522,524 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
kulbotaj hakkından lâyikiyle istifade edebil
mek için seyrisefain idaresinin Hazineden 
matlubu olan bir milyon liranın ne kadar 
zamanda tesviye edileceğine dair şifahi sual 
takriri (6/127) 522 

2. — Denizli Mebusu Necib Ali Beyin 
Muzır hayvanların itlafı hakkındaki Kanu
nun tatbik edilmemesi esbabına dair iktisat 
Vekâletimden şifahi sual takriri (6/130) 522 

3. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya 
Beyin, Sivas'taki memurinle eytam ve era-
mile maaş verilmediğine dair sualine Ma
liye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin şifahi 
cevabı (6/90) 524:526 

5. — Müzakere edilen mevad 528 

1. — Telgraf ve telefon umurunun 
tenkisi hakkında kanun lâyihası (1/118) 
ve posta telgraf ve Adliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları ve gaze
teler ile risaili mevkute ve havadis :ajant
larına keşide edilecek istihbarata müatallik 
telgrafnameler ücüratınm tenziline dair 
İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/144,, 
145) numaralı iki kıta lâyihai kanuniye ile 
telgraf ücüratınm alelıtlak iki kuruşa ten
zili hakkında sabık Ertuğrul ve lâhik İz
mir Mebusu Hamdi ve sabık Erzincan Me
busu Emin Beylerin (2/157) numaralı 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 528:547,554 
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BİRİNCİ GELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,33 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde inikadede-
rek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
ve evrakı varide aidoldukları mahallere havale 
edildi. Mütaakıben gayrimüstacel ruznamedeki 
mevaddm müzakeresine geçilerek Askerî Te
kaüt Kanununun 38 nei maddesinin tadiline 
dair lâyihai kanuniyenin birinci maddesi ay
nen, Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efen
dinin teklifi ikinci madde olarak ve lâyihanın 
ikinci maddesi üçüncü madde olarak aynen, 
dördüncü madde tadilen ve kanunun heyeti 
umumiyesi ekseriyetle kabul edildi. Memuri
yeti mevkute ile gönderilen memurların aile 
harcırahlarının sureti itası hakkındaki Kanu
nun tefsirine dair Kavanin ve Muvazenei Ma
liye encümenlerinin ve matbaa alât ve edeva-
tiyle kitap ve gazete kâğıtlarının Gümrük Res
minden istisnasına dair Kanunun ikinci mad
desinin tefsirine mütaallik Kavanini Maliye 
Encümeninin ve Ereğli (havzai fahmiyesinde 
çalışan amelenin hukukuna mütedair Kanunun 
tefsirine mahal olmadığına dair Adliye ve İk
tisat encümenlerinin mazbataları müzakere ve 
aynen kabul olunarak teneffüs için celse tatil 
edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin tahtı Riyaseti ile küşadedilerek 

müceddeden inşa olunacak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi binasına sarf edilmek üzere 1339 
bütçesine 114 bin lira tahsisat "vaz'ı hakkında 
İdare Heyetinin teklifi kanunisinin reddine 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
bilmüzakere mazbatanın reddi ile 1340 bütçe
sine tahsisat vaz'ma mütaallik Kütahya Mebu
su Receb Beyin takriri tâyini esamiyle reye 
vaz'edildi. Neticei tasnifinde nisap hâsıl olma
dığından ikinci defa araya müracaat edilmek 

üzere içtimai âtiye tehir olundu. Badehu İstan
bul'da Av Tezkereleri Rüsumunun dörtyüz ku
ruşa iblâğına dair lâyihanın müzakeresine ge
çilerek maddeler aynen kabul ve heyeti umu
miyesi tâyini esami ile reye vaz'edildi. 

Harir tohumu kutularına vaz'edilen band-
rollardan istifa edilmekt eolan resmin on mis
line iblâğına dair lâyihai kanuniye vukubulan 
talep üzerine İktisat Encümenine havale edil
di. 

Rüsumu Istihlâkiye Kanununun üçüncü mad
desinin tefsirine dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası aynen kabul olundu. 

İzmir havalisinin işgal müddeti zarfında ka
vanini mevzua Devlet dairesinde ifa kılınmış 
olan emvali gayrimenkulenin temellük ve tasar
rufuna ait muamelâtın muteber addi hakkında 
ayrıca bir kanun vaz'ma lüzum olmadığına dair 
Adliye Encümeni mazbatası talepleri üzerine 
Adliye ve Umuru Tasarrufiye encümenlerine 
havale edildi. Gümrük Kanununun ondördün-
cü maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
müzakere ve aynen kabul olundu. 

11 Recep 1327 tarihli Matbuat Kanununun 
26 ncı maddesinin tadiline dair lâyiha bu bap
ta Adliye ve Dahiliye encümenlerinde müştere
ken tetkik edilmekte olan teklif ile birlikte tev-
hiden tezekkür edilmek üzere mezkûr lâyiha 
Müşterek Encümene havale edildi. Zabıtai Sıh-
hıyei Hayvaniye Kanunu Muvakkatinin ikinci 
maddesini muadil teklifi kanuninin müstaceli
yetle müzakeresine geçilerek birinci madde ta
dilen, ikinci ve üçüncü maddeler aynen kabul 
ve heyeti umumiyesi tâyini esamiyle reye vaz'-
edildi. Bilâhara askerlere alât ve edevatı zira-
iyenin amelî olarak öğretilmesi hakkında Ço
rum Mebusu İsmail Kemal Beyin teklifi kanu-
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nişi dahi müzakere ve aynen kabul edilerek 
Cumartesi günü içtima edilmek üzere Celseye 
nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Siird 

Mahmud 
Kâtip 
Adana 
Kemal 

4. — SUALLEE 

i. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin kabotaj 
hakkından lâyıkiyle istifade edebilmek için 
Seyrisefain İdaresinin Hazineden matlubu olan 
bir milyon liranın ne kadar zamanda tesviye 
edilebileceğine dair şifahi sual takriri (6/127) 
(Maliye Vekâletine) 

2. — Denizli Mebusu Necib Ali Beyin mu

zır hayvanların itlafı hakkındaki Kanunun 
tatbik edilmemesi esbabına dair şifahi sual tak
riri (6/130) (İktisat Vekâletine havale edil
miştir. ) 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir itiraz 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık 
hülâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

1. — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum 
hakkındaki Kanuna merbut tarifenin üçüncü 
maddesinin (C) fıkrasının ilgası hakkında ka
nun lâyihası (1/425) (Kavanin ve Muvazenei 

Maliye encümenlerine) 

2. — Hapsanelerin idarei umumiyeleri hak
kında kanun lâyihası (.1/426) (Dahiliye Encü
menine) 

Teklifler 
1. — Sirid Mebusu Halil Hulki Efendinin, 

bilûmum ceraim erbabının affı hakkında teklifi 
kanunisi (2/277) (Lâyiha Encümenine) 

2. — Ordu Mebusu Hamdı Beyin, 9 Kânu
nuevvel 1336 tarihli Kanunun ikinci maddesinin 
ilgasına dair teklifi kanunisi (2/278) (Lâyiha 
Encümenine) 

3. — Antalya Mebusu Ahmed Saki Bey ve 
rüfekasının bey'i bilvefa veyahut rehin ve te
minat iraesi suretiyle emvali gayrimenkule üze
rine vukubulan ikraz ve istikraz muamelelerinin 
üç sene müddetle tecili hakkında teklifi kanuni
si (2/279) (Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen

dinin, Etıbbayı askeriyenin neşet ve sureti ter-

filerine dair (2/267) numaralı .teklifi kanunisi 
ve sayam müzakere olunduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası (Sıhhiye ve Müdafaai Milliye 
encümenlerine) 

2. — İzmir Mebusu Celâl ve Mustafa Rahmi 
Beylerin Ziraat Bankasının t&şkilinden 1324 se
nesi Temmuz iptidasına kadar Hazinei Mali
yeden alacağı olan mebaliğin iadesine dair 
(2/268) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası (İktisat ve Muvazenei Maliye encümenlerine) 

3. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad ve 
Halit Beylerin, muhtacîni zürraa Ziraat banka
larından yapılacak ikrazat deyn senetlerinin 
kâtibi adliliklerce tasdik edilmeyip, mahallî ihti
yaç komisyonlarının tasdiki ile iktifa edilmesine 
dair (2/269) numaralı teklifi kanunisi ve şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası fAdlyie Encümenine) 

Tezkereler 

7. — Hafta Tatili Kanunu mucibince Hıristi
yan ve ecnebilere ait mekteplerin de Cuma günü 
tatil edilip edilmiyeceğinin tefsiri hakkında Baş
vekâletten mevrut teskereyi (3/211) (Adliye ve 
İktisat encümenlerine) 
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2. — Lehistan Hükümeti ile akdedilen Mu-
ahedenameyi teati ve Lozan Sulh Muahedena-
mesini Fransa Hükümetine teslim eylemek üze
re İzmir Mebusu Şükrü Kaya Beyin memuren 
izamına müsaade olunmasına dair Başvekâleiten 
mevrut tezkere. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesinc 
Lozan'da Lehistan Hükümetiyle akdedilen 

Muhadenet Muahedenamesiyle Ticaret ve ika
met Mukavelenamelerinin nüshai musaddakala-
rım muahede mucibince yerinde teati eylemek 
ve Lozan Sulh Muahedesi Tasdiknamesini Fran
sa Hükümeti mahzeni evrakına teslim eylemek 
üzere Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin me
muren izamı hususuna müsaade buyurulmasını 
rica ederim efendim. 

Başvekil ve Hariciye V. V. 
31 Kânunusani 1341 

İsmet 
ES AD Ef. (Menteşe) — Şükrü Kaya Bey, 

İzmir Mebusu değildir, Menteşe Mebusudur. 
Tashih buyurulsun. 

REİS — Efendim Şükrü Kaya Beyin, mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Şükrü Kaya Beyin mezuniyeti ka
bul edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Beyazid Mebusu Şefik Beyin Heyeti 

Umumiyenin haftada lâakal beş gün içtima 
etmesi hakkında takriri. 

Riyaseti Celileye 
Seneyi maliyenin hitamına bir ay kaldı. 

Bütçe ve Teşkilâtı Esasiye kanunlarının kari-
ben müzakerelerine iptidar olunacaktır. Mevad-
dı sair enin müzakeresine zaman kalmıyacağı 
ihtimaline binaen ruznameye dâhil bulunan ve 
gelecek olan mevaddm sureti intacı için şim
dilik Heyeti Umumiyenin haftada lâakal beş 
gün içtima buyurmasını teklif ederim. 

31 Kânunusani 1340 
Bayezid 

Şefik 

REİS — Efendim Bayezid Mebusu Şeefik 
Beyin takririni reyi âlimize koyacağım. 

SÜLEYMAN ıSIRRI B. (Bozok) — Reis 
Beyefendi, müsaade (buyurunuz. Malûmuâliniz 
Meclisi Âlinin içtimaları kanunla tâyin edil

miş değildir. Yani, her gün içtima etmek hak
ikidir, bu hakkı da takdir edecek Makamı Riya
settir. Böyle ıgün tâyin edilecek iolursa ihtimal-
ki bu karar ahkâmına itti'ba edilmiyecek bir 
vaziyet ıhâsıl okır. Böyle 'bir teklifin kaibulüne 
lüzum yoktur. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim Heyeti Ce-
lile ruznamesinc ve yevmi içti'maına 'hâkimdir. 
Evet, Riyaseti Celilenin hakkı riyaseti vardır. 
Fakat ıbendeniz bir maslahat üzerine 'bu tak
riri takdim ediyorum. Vakit dardır, en mühim 
mesail müzakere edilecektir. Binaenaleyh haf
tada (beş gün içtima edilmesini Iieyejti Celile-
ze arz ediyorum. 

REİS — Reyi âlinize vaz'edeceğim. Şefik 
Beyin takririni ıkabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Tereddüdü hal olduğu için ikinci defa 
reye .koyacağım. Kalbul edenler lütfen ayağa 
kalksın. Aksini reyi âlinize koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ayağa kalksın. Kabul edil
memiştir efendim. 

Efendim esas itibariyle beş gün içtima ka
bul edilmemiş değildir. İcabederse beşgün de
ğil altı gün de içtima ederiz. 

2. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
ruznamenin 12 nci maddesini teşkil eden evrakı 
nakdiyenin şeraiti tesviyesinin tevhidi ve iti-' 
barının tezyidi ile ufak paraya olan ihtiyacın 
tekvinine dair İcra Vekilleri Riyasetinden mev
rut (1/29) numaralı lâyihai kanuniye ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatasının müsta-
celen ve takdimen müzakeresine dair takriri 
vardır, okunacak : 

Riyasöti Celileye 
Bâzı ecneibi .muhtekirlerin tesiratı ile evrakı 

nakdiydiniz ıgün begün kıymetten düşmekte ve 
bir buhranı malî zuhurunu muciholacaik dere
ceye gelmekte olduğu cihetle tedabiri müessire 
ve âcile ittihazı lüzumu tezahür etmiştir. Bi
naenaleyh ruznamenin 22 nci numarasında mu
kayyet evrakı naıkdiyenin şeraiti tesviyesinin 
tevhidi ve itibarının ıtezyidi ile ufak paraya 
olan ihtiyacın tehvinine dair İcra Vekilleri Ri
yasetinden mevrut lâyihai kanuniye ile Maliye 
Encümeni Mazbatası talb ve tevzi edilmiş ve 
mezkûr lâyihai kanuniye 1339 ve 1340 
senelerine şâmil lolup senenin birisi mürur, bi
risi de hulul etmekte tokluğu cihetle tehiri mü-
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zakereye mütehammil olmadığından 'müstace
len ve taıkdimcn müzakeresini rica ve teklif ey
lerim. 

31 Kânunusani 1340 
Bozo.k 

Ahmed Hanı di 
BEİS —• Efendim mevzu,ııbahsola>n kanun 

lâyihası gayrimüsiacel ruzna'iııernizin oııiıkinci 
ııumaraısmda mukayyettir. Teıklif edilen şey, 
kanun lâyihasının 'müstacel ruznameye alın
masıdır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Müstacelen 
diyoruz, 'bir de takdimen diyoruz, hangisidir? 

REİS — Evvelemirde müstacel ruıznameye 
alıııımıisını ve 'müstacelen müzakeresini reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kalbul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul ctmiycn-
ler lütfen el 'kaldırsın. Müstacel Tiiıznameye 
alınması ve müstacelen (müzakeresi ka'bul edil
miştir. Takdimen 'müzakeresine gelince; evvel
ce Heyeti Celdlenizce (bîr karar varildi. Ter
cih alettercih »olmadığı için bunu rı:^naaııenin 
tertip sırası ıgeldiği sırada .müzakere ederiz. 

YUSUF AKÇURA 11 (İst'anibul) — Bu nıü-
naseöbtle hir şey teklif edeceğim. 

REİS — Buna münase/beti olan şey nedir 
efendim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Kambi
yo Kanunu vardır. Encümendedir, onun da bu 
münasebetle »müstacelen tetkik edilip gönderil
mesini arz edeceğim. 

REİS — ıBuna dair bir takrir verirsiniz. 
Yani tahriri hir teklifte bulunursanız, Heyeti 
Celilenin reyine vaz'ederıiz. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Elen
dim Muıvazenei 'Maliye Flncümenindedir, teitiklk 
ile meşgul olunur. Eğer bu tetkik edilip ihzar 
edilmiş lolmazsa hakkındaki lâyihanın ımüutaee-
len müzakeresıine karar verilen evrakı nakdiyc-
nin şeraiti' tesviyesinin tevhidi müzakeresine 
imkân hâsıl (olamaz. Çünkü bununla 'gayet ya
kından alâkadardır. Binaenaleyh 'bendeniz 
teklif etmek işitiyorum iki Muvazene Encüme
ni 'bu hususu yalnız kendisi, veya diğer bir 
usul ile meselâ hususi bir encümen teşkil ede
rek ibiran evvel ikmal etmeye himmet (buyur
sun. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninden 
biran evvel bu ehemmiyetli kanunu tetkik edip 
Meclise getirmesi lüzanmunu rica ederiz. 

3. — REY İSTİHSALİ 

1. — İstanbul'da Av Tezkereleri Resminin 
tezyidi hakkındaki kanunun tasnifi arasının teb
liği ve ikinci defa rey istihsali 

REİS — İstanbul Via Av Tezkeresi Rüsumu 
hakkındaki Kanunun tasnifi arası gecen gün 
vaktin .geç. olması dolayısiyle tebliğ iolunama-
mıştı. Şimdi arz ediyorum. Araya iştirak eden 
azanın adedi 119 olduğu için muamele tamam 
değildir. 114 kalbul ve 5 ret vardır. (Binaena
leyh yeniden reye konacaktır. 

2. — 5 Kânunuevvel 1329 tarihli zabıtai sıh-
hiyei hayvaniye Kanunu Muvakkatinin ikinci 
maddesini muaddil kanun için toplanılan reyle
rin neticei tasnifinin tefhimi ve ikinci defa rey 
istihsali 

REİS — Zal)!i;ıi srhhiyei hayvaniye Kanu
nu Muvakkatinin ikinci maddesini muaddil ka
nun için toplanılan reylerin, neticesini arz et
memiştik. Evvelâ hu husustaki istihsali âra mu
amelesinin hitam bulduğunu arz ediyorum. ^On
dan sonra rcvleri a:^ edeceğim. 

I Sualler, cevaplar 
j 3. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin, 
] Sivas'taki memurinle eytam ve eramile maaş ve-
j rihnediğine dair sualine Maliye Vekili Mustafa 
i Abdülhalik Beyin şifahi cevabı (6/90) 

I VEHBİ B. (Karesi) — Reis 'Bey Nafıa Ve-
j kalelinden bir sual sormuştum. Onbeş yirmi 
j gün »olduğu halde hâlâ cevap verilmedi. Mühim 
! hir (meseledir. Dekovil hattı hakkındadır. Rica 
j ediyorum cevap versin. 
! REİS — Efendim en yakın raznamemizden 

birisine kaydederiz. Ve Nafıa Vclkiline cevap 
vermesini yazarız. 

Riyaseti Celileye 
Sivas'tan alınan haber ve 'mektuplarda ora

da «bilûmum memurîni mülkiye ve askeriye ve 
eytam ve eramile henüz Eylül ımaaşı verilme
diği» gibi garip ve şayanı teessür malûmatlar 
vardır. Bâzı müştekiler huna selbebolmak üzere 
Sivas'ın ancak mahallî ihtiyacat ve masarifatı 
umumiyesine kifayet edemiyecek kadar az o'lan 

524 



t : 94 2 . 2 . 1340 C : 1 

varidatından defterdarlığın vekâlete hoş görün
mek için her talep vukuunda para göndermesi
ni söylüyorlar. Bu haber ve malûmatların ne 
dereceye kadar aslı vardır? Eğer hakikaten me
murlara Eylülden 'beri maaş verilmemıişse sebep 
nedir ve ne zaman verilecektir i Ve bu hal te-

,madi ve tekerrür edecök midir? Bu cihetlere. 
Maliye Vekili Beyefendinin şifahen cevap ver
mesini talep ve rica ederim efendim. 

Karesi Mebusu 
Ahmed Süreyya 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK B. (Kân-
gırı) — Efeındim Sivas 'gibi diğer Şark vilâyet
lerimizde 'bu sene aşar varidatının ekserisi tekâ-
lifıi 'milliye mazbataları ile kapatıldığı için vari
datı umumiye mıasari'fatı umumiyenin teminine 
gayrikâfidir. Sivas Defterdarlığından para cel-
betmek değil, bendenizden evvel Vekâlet Silvas'a 
sandık açığı olarak para gönderdiği gilbi bende
nizin zamanında da elli bin lira gönderildi. Ha
kikatten vekâlet â§ar varidatının tekâlifi milliye 
mazbataları ile mabsubedMlğiMİ öğreninceye ka
dar yardım eitimemiş'tir. Çünkü Sivas en zengin 
vilâyetlerimizden birisiydi. Bunu 'anladıktan 
sonra muavenete başladık. Bendenizden evvel 126 
bin lira gönderilmiştir, bendeniz de ikmal ettünı. 
Şimdi Sivas vilâyeti «başka türlü para istemi
yoruz ve 'başka paraya ihtiyacımız yoktur» diyor. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Aziziye kazası da 
dâhil mil? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LİK B. (Devamla) — Hep beraberdir, vilâyet 
itibariyle. Bütün vilâyettiler bu sone hepsi sandık 
açığı almışlardır. Bilhassa zengin vilâyetlerimi
zin <bu sene aşar ihale edileceği için ihale başla
dıktan sonra merkezden para giyeceğini ümidet-
miyorum. Fakat tekâlifi milliye mazbatalarının 
mahsubu üzerine arz ettiğim 'gibi bendenizden 
evvel vekâlet 126 bin- lira göndermiştir. Teda
hülde kalmış olan (maaşları tesviye etmiştir. 
Bendeniz de ikmal ettim. Bugün mütedahil ma-
aşat kalmamıştır. Kânunuevvel nihayetine ka
dar ihepsine kifayet edecetkderecede para gön
derilmiştir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim Maliye Vekili Muhteremi Abdülhalilk Beye
fendinin beyanatına teşekkürü vecibe addede
rim. Yalnız şayanı tavzih bir nokta vardır. Ona 
işaret etmek isterim. Bendeniz sual takririni bir 

buçuk ay evvel yani 25 Kânunuevvel 1339 tari
hinde vermiştim ve sual taknirini vermekteki 
saik de mahallinden aldığım müteaddit telgraf
larda pek süzişli 'olarak ımaaşların mütedahil 
bulunduğundan ve kendilerine tesviye edilme
diğinden vâki şikâyetlerdir. Vekil Beyefendinin 
beyanatına tamamen itikat ve iman ile teşekkür 
ederim. Fakat Kânunuevvel nihayetine kadar 
maaşatm tesviyesini mümkün kılan irsa-
lât vâki 'olduğuna kanaat etmekle beraber 
maaşatm fiilen tediye edildiğine dair lisanların
dan bir söz işitmedim. Bunu da işitsem daha çok 
memnun olurum. Gönderilmiş olmak, mümkün 
kılınmak başkadır, fiilen eytam ve eramilin, şü
heda yavrularının ımüstöhak 'oldukları maaşın 
maddeten tediye edilmiş olması başkadır. Eğer 
mümkün kılınmış da bu imkân ıhüsnü tatbik ve 
istimal edilememiş yani para ceplerine girme-
mişse maksat hâsıl olmamıştır. Sonra muhakkak 
olan bir şey vardır ki, sual takririmi verdiğim 
zaman Eylül maaşını bütün memurin almamış 
bulunuyorlardı. Yine muhakkak olan bir şey 
vardır ki, Maliye Vekâletimiz filhakika 16 Tem
muzda (maaşatı mütedahiliye aidolmak üzere 
yirmi bin lira göndermiştir. 5 Ağustosta maa
şatı mütedahileye 'sarf olunmak üzere 20 bin lira 
daha göndermiştir. 4 Kânunuevvelde maaşata 
sarf edilmek üzere elli bin lira tekrar gönderil
miştir ve buyurdukları gibi Mustafa Abdülha-
lik Beyin vekâletinden evvel gönderilmiştir. Ci-
hatı saire için dahi ayrıca 10 bin lira, 6 bin lira, 
15 bin lira, 5 bin lira, 20 bin lira gibi paralar 
gönderilmiştir. Buna muttali bulunuyordum. Ve 
bu hesapla Maliye Vekâletinin Sivas vilâyeti
nin masarifi umumiyesi için merkezden havale 
suretiyle 'gönderdiği para 126 bin değil, 146 bin 
liradır. Fakat bu paralar verilmiş olsa dahi tes
viye edilip edilmemesi meselesi vardır. Bizim 
gayei hakikiyemiz budur. Sonra bendenizin su
alinde bir cihet daha var, «bunun esbabı haki-
kiyesi nedir» demiştim. Bunun cevabını verdi
ler ve bu sene tekâlifi 'milliye borçları ödenmiş
tir, fazla masraflar olmuştur^ <onun için maaşa
tm vakit ve zamanı ile tesviyesine maddeten 
imkân hâsıl olamamıştır, dediler. Bagka esbap 
ve avamil var mı idi? Bunu bilmiyorum. Varsa 
bu tezekkür edecek midir etmiyecek imidir? Di
ye bir cihet daha vardır. Asil ashabı maaşatı ve 
bizleri tatmin edecek cevap bu noktaya temas 
eden cevap olacaktır iki, istikbale taallûk eder. 
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Bu cihetleri de tenvir buyurmuş olsalardı daha 
ziyade memnun kalırdım. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kanığın) — Efendim defterdarlıktan 
sordum. «Kânunuevvel nihayetine kadar ne ka
dar masarife ihtiyacınız vardır?» diye «Maaşatı 
vermek için elli bin liraya ihtiyacım vardır, ev
velce gönderdiği paradan maada elli bin lira 
daha gönderirseniz Kânunusani iptidasına ka
dar olan ıbütün borçlarımı tesviye ederim» di
yor. O 'suretle istediği parayı gönderdik. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) -^ Defter
darlık vermiş imidir? Yani... (Kâfi sesleri) 

3. — Müceddeden inşa edilecek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi binasına sarf edilmek üzere 
1339 senesi Maliye bütçesinin 91 nci faslına 
üçüncü madde olarak yüz ondört bin lira vaz'ına 
dair İdare Heyetinin (2/178) numaralı teklifi 
kanunisi ve reddi hakkındaki Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatasının reddi ile tahsisatın bin 
üç yüz kırk bütçesine vaz'ı hakkında Kütahya Me
busu Receb Beyin takririnin İkinci defa reye 
vaz'ı 

REİS — Efendim geçen celsemizde' müced
deden inşa edilecek Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binasına sarf edilmek üzere 1339 senesi Ma
liye bütçesinin (91) n'ci faslının üçüncü mad
desine (114) bin lira vaz'ına dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazibatası müzakere edilmişti 
ve Receb Beyin takriri reye vaz'olunmuştu. Ne-
ticei arayı arz etmiştim. Muamele natamamdır. 
Geçeri defa muamele natamam olduğu için tek
rar reye koyuyorum. Receb Beyin takririni ka
bul eden beyaz, etmiyenler kırmızı rey varakası 
vereceklerdir. 

HÜSEYİN BAKİ B. (Burdur) — Reis Beye
fendi ekseriyet göremiyorum. 

REİS — Efendim tâyini esamiyle reye vaz'-
olumıyor, şimdi ekseriyet olup olmadığı anlaşı
lır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hem yoklama yapa
rız. Hem de ikisi üçü birden reye konur. 

REİS — Efendim bugün reye konacak baş
ka bir şey yoktur. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Var efendim, 1316, 1317 tevellütlüleT hakkında
ki mazbata var. 

I -i, — 1316 - 1317 tevellüttü şimendifer müs-
tahdemîninin vazifei hâzıralannda terklerine dair 
lâyihai kanuniye ile aynı tevellüttü telgraf mu
habere memurlarının ve muallimlerin askerlik
ten istisnaları hakkındaki tekâlifi kanunİyenin 
reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası hakkında ikinci defa rey istihsali 

REİS — Efendim 1316, 1317 tevellüttü ef
radın tecilleri hakkındaki Müdafaai Milliye En-

I cümeni mazbatasını da reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey puslası ve

receklerdir. 
RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 

I Şimdi toplanan bu reyler hangisi içindir? 
I REİS — Meclis binasının tahsisatı için olan 

takrir içindir. 
TALÂT B. (Ardahan) — İptida Meclis bina

sının tahsisatı için rey vereceğiz değil mi? 
REİS — Evet efendim, şimdi Meclis binası 

için. 
Efendim Zabıta! sıhhiye hayvaniye Kanunu 

Muvakkatinin ikinci maddesinin tadiline dair 
I olan Kanuna aidolarak toplanan reylerin tasnifi 
I neticesini arz edeceğim. İştirak eden âza (79) 

olduğu için muamele natamamdır. (76) kabul, 
(1) ret (2) müstenkif vardır. Şimdi ikinci defa 
reye konacaktır. 

RAGTB B. (Kütahya) — Reis Bey görülüyor 
I ki, rey'i işari ile her hangi bir madde reye vaz'-

olunea epeyce' zamandan beri nıısap hâsıl olma
dığından ikinci defa reye koymak mecburiyeti 
hâsıl oluyor. Bunun iki sebebi olmak ihtimali 
vardır. Ya Divanı Riyaset ekseriyeti temin için 
evvelce mukarrer olan iki yüzden fazla mebusun 
burada bulunmasını temin edemiyor, mezuniyet
leri fazla vermiş olması hasebiyle, veyahut bu
rada bulunan rüfekayı muhteremin bir kısmı-

I nın Meclise devamda biraz şey göstermiş olma
larından ileri gelmiş olduğu anlaşılıyor. Çok 
rica ederim. Bu cihetler Divanı Riyasetçe nazarı 

I dikkate alınsın ve ne yapılmak lâzımgelirse ya
pılsın. Çünkü ne zaman bir şey reyi aleni ile re
ye konuldu ise nisap hâsıl olmamıştır. 

REİS — Efendim izin meselesine' cevap ver-
I inek isterim. Bugünkü günde Divanı Riyaset 
I tetkik etmiştir. Ankara'da 198 kişi mevcuttur. 
I Binaenaleyh, nisabı ekseriyet için lâzımgelen 
J adedde mebus vardır. Eğer reylerde bu derece 
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ekseriyet hâsıl olmuyorsa, burada mevcudolan 
mebusların Heyeti Umumiye müzakeratma de
vam etmemelerinden ileri geliyor. Binaenaleyh, 
kıstelyevm yapmak esasını kabul buyurursanız... 
Bugün devam etmemiş olan arkadaşların hak
kında kıstelyevm yapalım. (Hay, hay sesleri) 

TALÂT B. (Ardahan) — Bundan başka kuv-
vei tebidiye olamaz. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey Mecliste nisabı ekseriyet mevcut iken 
reylerde nisabı ekseriyet olmuyor. Arkadaşlar, 
mâni dolayısiyle koridorda odalarda bulunuyor
lar. Binaenaleyh bu hesaba nazaran nisabın ade-
mikifayetine1 mâni olmak için, yapılacak tedbir 
reyi alenileri yanii tâyini esamileri yoklama su
retiyle yapmaktır. Binaenaleyh Divanı Riyaset 
bu cihete itina buyurursa maksat hâsıl olur zan
nederim. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Çok uzun sürer. Yalnız bir saat rey ile vakit 
geçer. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Çok sürer, 
ama o zaman da bir şey üç defa reye konmaz. 

REİS — İnşa edilecek Büyük Millet Meclisi 
binası hakkındaki takrir için reyini istimal et
memiş rüfeka varsa lütfen' bir an evvel istimal 
etsinler. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. Efendim. 
(Daha var, sesleri) 

Efendim 1316, 1317 tevellütl'ü şimendifer 
müstahdemîninin istisnalarına dair olan Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatasını tâyini esa
miyle reye koyacağım. Evvelce koymuştum. Nr-
sap hâsıl olmamıştı. Kabul edenler isimleri okun
dukları zaman kabul veya ret suretiyle işaret 
vereceklerdir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Evvelki 
reyler nasıl olmuştu? 

REİS — Evvelki- defa Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatasını kabul edenler beyaz, etmi-
yenler kırmızı rey vermişlerdi. Bu defa Müda
faai Milliye Encümeni mazbatasını kabul eden'- j 

ler (Kabul) diyecekler, kabul etmiyenler de 
(Ret) diyeceklerdir, kabul veya reddedip etme
diklerini jjöyliyeceklerdİT. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Neyi efendim? 

REİS — Mazbatayı, Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatasını kabul, edenler, kabul etmi-
yenler de ret diyeceklerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Beye
fendi bu âra tasnif edilsin de ekseriyet olup ol
madığı anlaşıldıktan sonra buyurduğunuz veç
hile araya müracaat ederiz. 

REİS — Ekseriyet olmadığından şüphe edi
yorum da onun için efendim. 

ALİ SURURt Ef. (Karahisar Şarki) — 
Efendim Heyeti Celilenin tasvibine iktiran eder
se bir teklif yapacağım. Hem zamandan kazan
mış olacağıız, hem de işten kazanmış olacağız. 
Mademki Reis Beyefendinin tebliğl'eri veçhile 
yoklama suretiyle ikinci defa reye müracaat olu
nacaktır. Yalnız bir mesele için reye müracaat 
olunmasın. Elimizde yani ruznamemizde ikin
ci defa reye muhtaç iki mesele daha vardır, 
birisi IstanbuFda Av Tezkeresi Rüsumu hak
kındaki Kanundur. Öteki de Zabıtai Sıhhiyei 
Hayvaniye Kanunu muvakkatinin ikinci mad
desini mııaddil ollan kanundur. Binaenaleyh 
şu kürsüye üç tane kutu konulur. İsmi okunan 
bir mebus bey her üçünün reyini de gelir verir 
bu suretle hem işten kazanırız. Hem yoklama 
ile nisabı ekseriyetimizin mevcudolup olmadı-
nı anlarlar. Bunun ka'bul'ünü istirham edi
yorum. 

REİS — Ali Sururi Efendinin teklifini ben
deniz de münasip görüyorum. Buraya üç ta
ne kutu konacaktır ve deftere işaret oluna
caktır. Herkes ona göre reylerini atacaklardır. 
İstihsali âra hitâm bulmuştur. Teneffüs için 
celseyi on dakika tatil1 ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 2,35 
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İKÎNCÎ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,00 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı B. (Van)' Mahmud B. (Siird) 

EEİS — Celseyi açıyorum efendim. Müced-
deden inşa olunacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binasına sarf edilmek üzere 1339 senei ma
liyesi bütçesinin 91 nci faslına 114 bin liranın 
ilâvesine dair olan Heyeti İdare teklifinin red
dine dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tasının reddi hakkında Eecep Bey tarafından 
verirmiş olan takririn tâyini esamiyle reye 
vaz'ındaki neticeyi arz edeceğim. Reye iştirak 
eden azayı kiramın adedi 136 dır. İkinci defa 
reye vaz'edildiği için Eecep Beyin takriri kabul 
olunmuştur. 102 kabul ve 32 ret reyi vardır. 
Binaenaleyh Eecep Beyin takriri ekseriyetle 
kabul edilmiş ve 114 bin liranın Meclis bütçe
sine vaz'ı takarrür etmiştir. 

5 Kânunuevvel 1329 tarihli Zabıtai Sıhhryei 
Hayvaniye Kanunu muvakkatinin ikinci mad
desini muaddil Kanun hakkında toplanılmış olan 

kanunun neticei arasını arz ediyorum. Mecmuu 
âra 153 tür. 137 kabul, 12 ret ve 4 müstenkif 
vardır. Binaenaleyh bu kanun ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

1316, 131.7 tevellüttü şimendifer müstahde
mini ile telgraf muhabere memurlarının ve mual
limlerin askerlikten istisnalarının reddine dair 
Müdafaai Mmlllye Encümeni mazbatası hakkın
daki tasnifi aranın neticesini arz edeceğim. Mec
muu âra (154) tür. (62) kabul, (91) ret olduğu 
için Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası red
dedilmiştir. 

İstanbul'da Av Tezkereleri Eesminin tezyidi 
hakkındaki Kanunun neticei arasını arz edeceğim. 
Mecmuu âra (156) dır. (150) kabul, (5) ret ve 
(1) müstenkif vardır. Bu kanun da ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

Müzakere edilen mevad 

1. — Telgraf ve telefon umurunun tensikı 
hakkında kanun lâyihası (1/118) ve posta, tel
graf ve Adliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları ve gazeteler ile risaili mevkute ve 
havadis ajanslarına keşide edilecek istihbarata 
mütaallik telgraf nameler ücuratmın tenziline da
ir İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/145, 
144) numaralı iki kıta lâyihai kanuniye ile telgraf 
ücuratınm alelıtlak iki kurusa tenzili hakkında 
sabık Ertuğrul ve lâhik İzmir Mebusu Hamdi 
ve sabık Erzincan Mebusu Emin beylerin (2/157) 
numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

EEİS — Bugün telgraf ve telefon kanun lâ
yihasının bakıyei müzakeratına geçiyoruz. Ma-
lûmuâliniz birkaç encümene gitmişti. Bu me-
yanda (14) ucü maddeyi dahi heyet, muaddel 
şekilde evvelce encümene göndermişti. Mamafih 
o zaptedilen şekil henüz maihfuz bir halde değil 

ise tekrar yazdırabiliriz. (Geçende yazmıştık ses
leri.) 

SÜLEYMAN SIEEI B. (Bozök) — Zabıtlar
da var Eeis Bey. 

REİS — Evet efendim. Zabıtlarda vardır. 
Demek ki, tekrar yazılmasına lüzum görülmüyor. 

ŞÜKEÜ B. (Biga) — Yeniden teklif olunan 
bir madde var mı? 

EEİS — Hayır ondördüncü maddeye geç
tik. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Efendim 
bu madde esas itibariyle biraz muğlâk yazılmış
tır zannediyorum. Birinci fıkrasında (Hükümet, 
eşhasın tahtı tasarrufundaki arazinin dâhilinde) 
deniliyor. Bu, esasen malûmuâlileri olduğu üze
re, arazinin rekabesi gibi bir mânayı mut a zammın 
olduğu cihetle buna bir itiraz vâki olamaz. Fakat 
müteakip fıkrada «Mutasarrıf veya indelicap 
müstecirın muvafakati istihsal edilerek emlâk ve
ya müessesestitm dâhilinde veya altında veya üs-
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tünde telgraf ve telefon tesisatı icrasına salâhi-
yettardır.» denilince arazi ile emlâk aynı mazba
tada birleştiriliyor. Halbuki arazi hakkında esas 
itibariyle itiraz varidölmıyabilir. Çünkü malûmu-
âliniz onun rekabesi beytülmale aittir. Fakat em
lâk ve müessesat dâhilinde bulunan ve yapılacak 
olan tesisat hakkındaki fıkrada büyük bir muğ-
lâkıyet vardır Binaenaleyh encümen, bu nokta
yı sarahaten tashih etmek zaruretindedir, fikrin
deyim. Sonra efendim... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ne su-
-retle? 

AHMED SAKI B. (Devamla) — Encü
men iki fıkraya ayırmak: suretiyle yapabilir 
efendim. Sonra (Mutasarrıf veya vekili ve 
indelicap müstecirin muvafakati istihsal edi
lerek) deniliyor. Malûmuâlileridir ki muta
sarrıf doğrudan doğruya malın rakabesıne ma
liktir. Ta'biî onun vekili de onun makamı
na kaimdir. Fakat müstecir onun makamına 
kaim değildir. Bilâkis onun menfaatini istil
zam eder. Binaenaleyh müstecirin muvafakatini 
istihsal etmek kaydı zannederim ki esasatı 
hukukiyemize muvafık olamaz. Çünkü müstecir 
ancak malın menafiinden istifade edebilir. 
Binaenaleyh müstecir o malın rekabesine ma
lik değildir 'ki onun istihsali muvafakati ka
nuni olabilsin. Diğer taraftan doğrudaın doğ-
raya bu, hukuku tasarrufiyeye taallûk eden 
bir meseleye temas ediyor. O da şudur. Bir 
taraftan böyle herkesin malında tasarruf sa
lâhiyetini, Hükümete veriyoruz. Fakat diğer 
taraftan, anealk yapılacak tesisatın emlâk veya 
müessesatm istimal ve omdan istifadeyi ha
leldar etmemesi lâzımdır, diyoruz. Bu kaydı koy
duktan sonra aşağıda «şu kadar gün zarfında 
olmasa tesis muamelesi icra olunacaktır diyo
ruz. Binaenaleyh mutasarrıfın rızası olsun, 
olmasın netice itibariyle üç. gün zarfımda Hü
kümet istediği şeyi vaz'edecektir. Sonra bir 
kere bunun menafii umumiyeye aidolup 'olma
ması meselesi takarrür ettirilmesi lâzımken bu 
vazifei mühimmeyi doğrudan doğruya Hükü
met, yani telgraf ve telefon idaresiyle ashabı 
arasında hallettiriyoruz. Halbuki' malûmuâli-
İcri böyle bir ihtilâf çıktıkta, hattâ istimlâk 
muamelesinde bile böyle bir ihtilâf çıktıkta 
doğrudan doğruya bu ihtilâfı belediyeler de
ğil mahkemeler halleder. Halbuki farzımu

hal olarak bu maddeyi kabul edersek görü-
riz ki aramızda hâsıl odacak karara, yani be
lediyenin vereceği hükme de razı olmazsa tabii 
mutasarrıf mahkemeye gidecektir. Halbuki 
diğer taraftan tesisat orada kurulmuş olacak. 
Binaenaleyh mahkeme tesisatının gayrikanuni 
olduğuna ve binaenaleyh hukuku tasarrufi
yeye dokunur bir noktası olduğuna bir karar 
verilse tabii o temsisatın kaldırılması icabeder. 
Elbet ve elbette bundan bir zarar tevelllüde-
decektir ve bu zarar Hükümete râci olacaktır. 
Binaenaleyh bendeniz zannediyorum ki encümen 
bu mevadı mühimmeyi kabul eder. Bu suretle 
tashihat icrası mümkündür. Binaenaleyh bu 
maddenin tekrar tetkiki zımmıında encümene 
iadesini talebediyorum. 

REİS -— Sürkü Bey, encümen namına iza
hatta 'bulunacaklar. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Efendim her Hü
kümette olduğu gibi Hükümetimizde de telgraf 
ve telefon tesisatı menafii âmmei havi olduğu 
için, hukuku tasarrufiyeye bâzı takyidat ilâ
vesi zaruretini hem Hükümet teklif ve kabul 
ediyor ve hem de encümen muvafık görüyor. 
Malûmuâlileri maddenin şekli evveli, bilâkay-
duşart bu tesisatı emkâfcin, arazinin her hangi 
bir tarafında yapmak salâhiyetini bahşediyor
du. Rüfekayı muhteremeden bâzılarının ver
dikleri takrirler Heyeti Âliyede nazarı dik
kate alınarak berayı tadil encümenimize gön
derildi. Biz de dûridiraz bunu müzakere ettik 
ve Telgraf Müdürü Umumisi Beyefendi de ha
zır olduğu halde şu şekli bulabildik. Müdürü 
Umumi (Beyefendi, düveli sairedeki usulleri de 
tetkik etmişler. Bizim kabul ettiğimiz esas o 
usullerle kabili telif bir halde görüldü. Saki 
Beyefendinin buyurduğu gibi maddede muğlâ-
kiyet yoktur. Evvelâ bu tesisat ya arazi (dâhi
linde. lolacaktır - bittabi haricinde olması 
ihtimali yoktur - veyahut arsaların veya
hut da emlâkin olabilirde, altında ve
ya üstünde «bir tesisat olabilecektir. Biz, 
tarlalardan, yani arazi dâhilinden geçe
cek 'olan telgraf direkleri için, ashabının 
muvafakat etmesine lüzum görmedik. Çünkü 
ehemmiyetsiz bir sebepten dolayı işi, fevkalâde 
sektedar etmiş- olacağız. O sebeple dedik ki 
«Hükümet eşhasın - oraya bir virgül koyuyo
ruz - taihtı tasarrufundaki arazinin dâhilinde 
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mutasarrıf ve vekil ve indelicap müstecirin 
muvafakati istihsal edilerek emlâk ve müesse
satm dâhilinde veya altında veya üstünde telg
raf ve telefon tesisatı icrasına' salâhiyettardır» 
yani muvafakat istihsali emlâk ve müessesatm 
dâhiline, altına ve üstüne raeklir. Yapılacak 
şey bunlardır. Ancak mutasarrıfın veya vekilm 
ve indelicap müstecirin, diyoruz ki müstecirin 
bu tesisattan dolayı mutazarrır olacağını dü
şünerek bu ikaydı köydük. Müsteciri, evin mül
kiyetinden dolayı, evde^vâkı olacak tesisattan 
dolayı doğrudan doğruya sahibi mülık gibi 
telâkki etmelidir. Meselâ evin altından üstün
den tel geçireceğiz. Olabilir ki müstecirin 

içindeki eşyası dolayısiyle, menafime halel 
gelmek dolayısiyle veyahut etmiş olduğu seb
zevatın, bu tesisat münasebetiyle hasarını 
ımucibolması gibi ahvalde müstecirin de zarar 
ve ziyanı gözönüne getirilerek onların da mu
vafakati evliyeleri alınsın dedik ve «indelicap» 
kaydını da onun için koyduk. Binaenaleyh mü
essesatm dâhil ve haricinde, altında veya üstün
de telgraf, telefon tesisat için evvelemirde 
«muvafakat almak» ikaydım koyduk. Müdürü 
Umumi Beyefendinin neticei tetkikatmdan da 
bütün düveli sairede mesele evvelemirde ga
zetelerle ilân olunuyormuş. Ashabı alâıka 'bele
diyeler vasıtasiyle kıymet takdir edi'lmeık üze
re posta idarelerine müracaat ederlenmıiş. Pos
ta idareleri de belediye vasıtasiyle kıymet tak
dir ederlermiş ve bu suretle derhal tesisat ya-
pılırmış. Biz de evvelemirde posta idarelerinin 
üç gün mühlet vermesini ve ashabına tebliğ et
mek lüzumıunu muvafık gördük. Bu üç gün 
zarfında mülk sahibi gelir ve muvafatkat da 
hâsıl olursa ve itilâf edilirse bittabi derhal te
sisat yapılır. Eğer sahibi bulunmazsa gazete
lerle ilân edilecektir. Bulunmadığı takdimde 
belediyeye müracaat edilecektir. Posta idamesi 
belediyeye müracaat ettiği vakit belediyece bir 
heyet vasıtasiyle bu tesisattan mütevellit za
rar ve hasar bilhesap bedeli derhal tesviye edi
lecektir. Ondan sonra tesisatın icrası meşruttur. 
Eğer muvafakat ve itilâf hâsıl olmazsa her iki 
taraf mahkemeye müracaat edecektir. Yalnız 
mahkemeye müracaat meselesinden dolayı te
sisat icrası tehire uğramasın! Yoksa belediye
ce bu merasim yapılmazdan evvel yani beledi
yeye müracaattan evvel doğrudan doğruya te
sisat yapılamıyacak. Biz bu kaydı buraya bu 

noktai nazardan koyduk. Yalnız işbu müracaat 
mahkemeye matuf olur. Yani o fıkraya matuf
tur. İşbu tesisatı dediğimiz vakitte yalnız mah
kûm eyc müracaat keyfiyeti tesisatın tehirini 
mucibolmasm. Malûmuâliniz bunlar istikbale 
ait tetbirlerdir, düşüncelerdir. Henüz memle
ketimizde bir evin altından,' üstünden geçecek 
derecede telgraf, telefon telleri teaayüdetme-
miştir. Ve buna şimdilik ihtiyaç hâsıl olmamış
tır. Yalnız ileride ihtiyaç hâsıl -olur ümidiyle 
bu maddeyi buraya koyuyoruz. Tabiî mevkii 
iktidarda bulunan Hükümet mazharı itimadı
mız olan bir Hükümettir. Ashabı emlâkin huku
kuna bilâmucip taarruz etmek, tecavüz etmek 
kimsenin aklından bile geçmez. Esasen vuku-
bulan haksızlıklar mahkeme vasıtasiyle izale 
edilir. Esas itibariyle menafii âmmeye taliki 
dolayısiyle posta idaresine bu hakkı vermek de 
zaruretten başka bir şey değildir. 

AIIMED SAKİ B. (Antalya) — Efendim 
müsteeirlerin doğrudan doğruya sahibi mülkün 
makamına kaim olmaık üzere müracaat etmesin
de, encümeni âliniz bir menfaat tasavvur edi
lebilir mi? • 

AHMED ŞÜKPvÜ B. (Biga) — Efendim arz 
ettiğim gibi meselâ (bir selbzee bahçesi tutul
muş, içersine sebze ekilmiş ve bu seibze tam 
kemale gelmiş. O vakit bir mecburiyeti müsta
cele sebebiyle posta idaresi tellerini oradan-
geçinmek istiyor. İşte bu tesisatı yapmak için 
bahçenin bir kısmı çiğnenecek ve bâzı sebze
ler de hasara uğrıyacaktır. Ondan dolayı müs
tecirin alâkası vandır. Eğer hariçte ise, yani 
ebniye müştemilâtından değilse müstecirin 
hakkı kalmıyacaktır. Fakat arz ettiğim gibi 
olursa o zaman müstecirin hakkı taallûk edi
yor. Binaenaleyh ondan dolayı ona bir zarar te
lâfisi vermek lâzımgelir? Yani ona tazminat ve
rilmek icabeder veyahut evden telefon geçecek 
ve bu suretle müstecirin bâzı eşyası - faraza -
hasara uğruyacak. Eğer böyle bir hasar vuku 
bulursa ve şayanı kabul görülürse onunla da 
anlatmak usulünü koyduk. Yalnız hak taallûk 
etıtiği zamandır ve işte bunun indelicap (bunun 
için koyduk. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Efendim 
yalnız bu mesele için belediyeyi tavzif etmek
te encümeni âliniz -bir menfaat' mı görüyor? 
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Yoksa tarafeyni ehlihibre vasıtasiyle tahkim 
mi etmek istiyor? 

AHMED ŞÜKRÜ B. (Biga) — Malûmuâli-
niz belediyeler, daima halkın mümessili telâkki 
olunurlar. Halkın intihabına mazhar olmuş bir 
heyettir. İki taraf için hakem tâyini demektir. 
Yalnız uyuşamamalarmı muciibolur eğer tara
feynden birisi razı olmazsa o vakit mahkemeye 
müracaat olunur. 

AHMET SAKİ B. (Antalya) — Teşekkür 
ederim efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bendeniz bu mad
denin evvelki müzakeresinde -de iddia ctani.]-
tim. Telefon ve telgraf tesis edecek olan ida
renin tesis edeceği şeyin menafimi, umuma ait 
ve şâmil 'Oİmalk suretinde telakkiye benim ka
naatime göre imkân yoktur. Çünkü bu kanun
da da tasrih edildiği veçhile gerek telgraf ve 
gerekse telefonu ahar bir şirkete vermek ve bir 
şirket vasıtasiyle bu tesisatı vaz'etmek salâhi
yetini kanunen veriyoruz. Binaenaleyh her 
hangi bir şirkete verdiğimiz (takdirde o şirket 
benim mülkümden bedava olarak istifade ede
cektir. Bu, dünyada hiç emsali olur şeylerden 
değildir. Şimdi bunda menafii umumiye var mı
dır? Bendenizin kanaatimce arz ettiğim gibi 
merafii umumiye yoktur. Şirket veya her han
gi bir idare kendi menfaati için telgraf veya 
telefon tesis ediyor. Bunun için tesisat mülkün 
gerek dâhilinden ve gerekse haricinden, ve al
tından veya üstünden her neresinden geçerse 
geçsin evvelemirde bedelini vermcık lâzımge-
lir, bedelini verir, ondan sonra tesisata baş
lar ve sahibini İrza eder. Şimdi bu maddei ka-
nuniyede (asiha'bı emlâkin muvafakatinin istih
sali lâzımdır) deniyor. Fakat bu lüzumu kim 
takdir edecek ve ne vakit takdir edilecektir? 
Burası meçhuldür. İkinci fıkrasında da işbu 
müracaat tesisatın icrasını asla tehir ede
mez» deniyor. Lüzum takdir edilmeden yapı
tıma, Ahmed Saki Beyin buyurdukları gibi, 
vâki olacak zararı kim tazmin edecek ve bu 
tesisatı kim ref edebilecektir? Buna imkân yok
tur. Encümen, «(hukuku tasarrufiyede takyklat 
icrasını zaruri gördük» diyor. Yani bir mülkün 
sahibinin rızası alınmadan o mülkün tasarru
funu takyid etmek hakkını bilmem encümen 
hangi kaidei hukukiye ve esasatı hukukiyeden 
alıyor? Bunu ben 'bilmiyorum. Ve takdir ede-
•miyorum ve buna hayret ediyorum, 

Sonra buyurdular ki Avrupa'da bu evvelce 
ilân olunurmuş, bedel takdir edilirmiş ve as
habına bedeli tediye olunurmuş. Ondan sonra 
da tesisat icra edilirmiş. Tamam, çok muvafık. 
Çünkü biz de dahi menafii umumiye için lü
zumu sabit olan yerlerde bedeli peşinen verilme
dikçe bu gibi tesisat hiçbir yerde yapılamaz. 
Bu kanunu esasi ile müeyyettir. Menafii umu
miye için lüzumu sabit olduğu takdirde bedeli-
berveçhi peşin verilir ve ondan sonra tesisat 
icra edilir. Menafii unmmiycye aidolması itiba
riyle ashabının hakkı mülkiyetinden istifade
ye mâni teşkil etmiyor. Onun için madde ta
mamen yekdiğerini nakız ahkâmı ihtiva etmek
tedir. Ahmed Saki Beyin buyurdukları gibi 
encümene iade edilmesi lâzım gelir. Bu cihetten 
evvel beevvel yani «yapılabilecek tesisattan 
•dolayı verilmesi lâzımgelen bedel berveçhi pe
şin verilmedikçe tesisat yapılamaz. İdare yap
mak salâhiyetini kendinde göremez» diye mad
deye bir fıkra ilâve edilmesi lâzımgelir. Be
nim kanaatim budur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarkı) — 
Efendim encümen son müzakeresinde emlâk ve 
müessasatm dâhilinde altında veya üstünde te
sisat yapabilmek için - gösteriş tarzında diye
ceğim af buyursunlar - 'bir muvafakat kelimesi 
ile ifade olunan bir şekil bulunduğuna kail ol
muşlar. Şimdi fıkrasının birisinde ve en başın
da (mutasarıf veya vekil indelicap müstecirin 
muvafakati istihsal edilerek) bunu şart ittihaz 
ediyor. Fakat 'biraz aşağıda bu şartı tağvede-
cek surette fıkralar var? Mademki muvafakat 
şart idi ve sahibi de muvafakat etmiş idi. O 
halde niçin belediyeye '.müracaat olmuyor alâ-
kadarâna ihbarname gönderiliyor? «Üç güne 
kadar «gel muvafakat et» deniliyor. Bunun hik
meti nedir? Mademki muvafakat şarttır, ama 
denilebilir ki tesisatın... 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Tesisat durur mu? 
ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Müsaade 

buyurun efendim. Siz sonra müdafanızı yapar
sınız. Denilebilir ki her hangi 'bir malik evinin 
içerisinde tesisatın yapılmasına razı ;olur da 
bedele razı olmaz. Mademki muvafakati şart 
ittihaz ediyorsunuz, muvafakat tam ve kâmil 
olmalıdır. «Eh ben razıyım ama şunu verirsen 
razıyım ve illâ razı değilim» dedi mi, mutlaka 
razı olacak demek değildir. Şu halde 'birinci 
fıkranın mânası ve mahallî tatbiki ne oluyor? 
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Bundan başka (bir tâbir daha var. «Veya alâ
kadarın bulunmadığı takdirde. Demek ki efen
diler; muvafakat ışeraiti burada .hiç 'aranmı
yor. Farz ediniz ki her hangi bir mülkün sahi
bi, o mülkün bulunduğu mahalde değil başka 
'bir yerde... 'Bu defa telgraf ve telefon idaresi 
şu fıkranın ıbu kelimesine istinaden Ibelediyeye 
müracaat etti. («Efendim, alâkadarı ^bulamı
yoruz. Bedelini takdir ettik» diyecek ve çok 

, suiistimale yol açacak. Bundan bendeniz bir 
şey anlamıyorum. Dalha kasabalarımızda (bile 
adamakıllı muntazam telgraf yoktur. Böyle 
vukuu enderime vardır hâdisatta lüzumu ola-
cak ahkâm rvaz'etmekteıki faide nedir? Emlâk 
ve müessesesatm üstünde ve haricinde elbet
te bu gibi tesisat yapılır ve bunda asiha'bımn 
rızası da .gözetilmez ve bunda mucibi zaman 
bir şey yoktur. Fakat o emlâkin içerisinde, 
altında o tesisatı yapmak nasıl olur? Geçen iç-
itüöıada da arz ettiğim 'gibi nendeniz maddeyi 
masuniyeti mesakin esasına bir darbe başlan-

ıgıcı gibi telâkki ediyorum. Bu ihtiyaç hangi 
şdhirde lâzım olacaktır? İstanbul'un belki bir 
noktasında... .Mademki rızayı şart koyuyorsu
nuz ; öyle ise ıhiç (böyle ıbir madde vaz'etmeksi
zin malik ve mutasarrıfının rıza ve muvafakati 
ile bunun temini kabildir. Bilrıza olan ahkâm 
veya her hangi bir hüküm ve -muamele için bir 
maddei kanuniye imi ister? Yani ıbuna ihtiyaç 
var mı? Kanunlarımızın maalesef memlekette 
nasıl câyı tetkik /bulunduğunu hepimiz biliyo
ruz. Binaenaleyh telgraf ve telefon idaresine 
böyle 'bir serrişited iktidar verilmesine katiyen 
taraftar değilim. Bunun için son fıkraların tay-
yı ile arazinin dâhilinde, emlâk ve müessesa-
tm haricinde ve üstünde tesisat yapılabilece
ğine dair katî ve muhtasar bir madde koymak 
lâzımdır. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Efendim Ali Süru-
ri Beyefendinin söylemiş oldukları (şey belki 
yanlış telâkki (buyurduklarından ileri .geliyor. 
Çünkü biz muvafakati şart koyuyoruz. Eğer 
muvafakat hâsıl olamazsa belediyeye .gidecek
tir. Yapılacak muamele şudur: Tesisatın yapıl
ması lâzımgeldiği zaman vücuda .getirilen pro
je mucibince hangi evin altından 'veya üstün
den dâhilinden tel geçecekse o ev sahiplerine, 
sahipleri bulunmadığı takdirde vekillerine telgraf 
idaresi tarafından müracaat olunacak ve kendileri 

davet olunacak. İtilâf hâsıl olursa zaten mese
le yoktur. Takarrür .eden fiyat verilecektir. 
İtilâf hâsıl olmadığı takdirde veyahut 'bunlar 
bulunamadığı takdirde keyfiyet ilân olunacak
tır. Üç gün zarfında 'belediyeye müracaat ede
cek, 'belediye heyeti, orada yapılacak tesisat-
yüzünden eğer 'bir zarar teveMüdetmiş ise o 
zararın miktarını tesb.it edecek ve tarafeyn 
buna muvafakat ettiği halde tesbit ettiği mik
tar derhal lâzimüttesviyc olacaktır. Bundan 
daha fazla muvafakati temin edecek ne ola
bilir? Bu merasim .geçtikten sonra müdürü 
umumi beyefendinin teminatına .göre düveli 
sairede yalnız belediye kararı ile bu tesisat 
yapılırken biz ikinci ibir hat, bir rasime olmak 
üzere malhkemeye 'müracaat kaydını da koyuyo
ruz. Yalnız belediye merasimi geçtikten sonra 
mahkemeye müracaat edildiği takdirde tesi
sat dur mıyac aktır. 

Sonra efendim! telgraf ve telefon tesisatı 
ki Hükümetin tahtı inlhisarmdadır, ibunu mena-

• fii âmme cümlesinden addetmiycceık olursak 
tabiî bu kayıt ve kuyuda hacet kalmaz. Fakat 
biz yapılan şimendiferler için bile istim]âk usu
lünü kabul ettiğimiz (halde telgraf ve telefon 
için de 'bunları kabul etmemekte hiç bir sebep 

-yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İstimlâki kalbul ede
lim o halde... 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — İstimlâk tama
m e n hakkı tasarrufu (başkasına intikal ettir
mek demektir. Yalnız .biz kısmen İstimlâk Ka 
nunu mucibince bu suretle Hükümetin sahibi 
mülkün hukuku tasarrufiyesinin (bir kısmına 
malik olmasını istiyoruz. Yalnız ortadan tel 
geçinmek, bendenizce muvafakat keyfiyetiyle 
maddenin aşağısındaki takyidat beyninde bir 
tenakuz yoktur. Sahibi muvafakat ederse ta
karrür eden 'bedel derhal kendisine tesviye 
edilecektir. Etmediği takdirde belediyenin tak
dir ettiği ibedel derhal tesviye edilecektir ve 
tesisat yapılacaktır. Fakat bu merasim bitine e-

jye kadar tesisat yapılmayacaktır. Bu da ya
kı ldıktan sonra yine 'merasim bitmez, mahke
meye müraacat edilirse o vakit tesisat taahhür 

;etmiyeeök ve yapılacaktır. Bu da sırf ıbu mua-
-meleyi beyhude bir çok zaman zıyaı ile taahhu-
• ra uğratmamak içindir. Diğer devletlerde bu 
esas kabul edilmiştir. Bizim onlardan daha faz-
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la bir kayıt .koymamıza zannediyorum ki lü
zum ve hacet yoktur. 

REİS — Efendim Ali ıSüruri 'Bey bir sual 
soracaklar. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki). — 
Şükrü Bey! Birinci fıkra ile ikinci fıkra yek
diğerine tezat teşkil ediyor. Çünkü öyle muva
fakat ve öyle rıza tasavvur edemiyorum ki; 
evet evimin içinde yapınız diye konuşularak 
muvafakat 'hâsıl olur mu* Eğer bedel konuşu
larak .muvafakat hâsıl olursa zaten söz yoktur 
ve kanuna da hace't yoktur. Bedele razı olma
dığı halde muvafakat >zaten yok demektir. Şu 
halde encümenin (maddesindeki 'mâna ne olu
yor? 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu menafii umu
miye im ©yanındadır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O halde istimlâk Ka
nununu tatbik ediniz. 

ALİ .SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Öyle ise rıza yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Zarar ve ıziyan 
tazmin edilecektir. Mucafakat ettiği takdirde 
ne âlâ? Fakat 'getiremem derse ((geçiremez, 
imkân yok sesleri). Sahibi istimlâk edilecek 
bir mülkün bedeline kaani olmazsa; o haldee 
İstimlâk Kanununu da kaldırınız. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bir müessesei resmiye beş - on lira ziyan ede
cek diye kavanin ve nizamat ihlâl edilemez be
yefendi. 

ŞÜKRÜ B. (Üavamla) — Peki efendim; 
beş yüz kuruşluk tesisat için beş - bin lira is
terse siz razı mısınız 1 

ALİ SÜRURİ :Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mecburiyet yoktur. Başka yerden ıgeçirsinler. 
Temeli eşerek altından geçirmeye hakkımız 
yoktur. 

ŞÜKĞ-RÜ B. (Devamla) — Belki âtide ih
tiyaç hâsıl olur ve bizim de tasdik ettiğimiz 
gibi bu gibi kaıvait sırf kanunda bulunsun 
diye tesbit edilmiştir. Yani ileride ihtiyaç 
hâsıl (olursa bizim kanunlarımızda da ibir melce 
bulunsun, İbir madde 'bulunsun içindir, yoksa 
hiç şüphesiz iki bulgun Ankara'da tesisat için 
evlerin altından, üstünden tel geçirmeye lüzum 
yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI lB. (Bozok) — Muva
fakat meselesi yalnız bedel hakkındadır. 

MAZHAR MÜPİD B. (Denizli) — Efen
dim bendeniz bu kanunun birinci fıkrasından 
anladığım, muvafakat istihsali şarttır ve bu 
mutlaktır. Sonra yine aşağıda ıgörüyoruz ki 
muvafakat mutlak değilmiş, çünkü muvafakat 
oluyor anlıyamryorum ? Şükrü Beyefendi bu
yuruyorlar ki ; 'muvafakatini istihsal etmeye 
çalışacağız. Telgraf idare memuru efendi «oda
nın içerisinden veyahut kenarından şu hattı 
geçireceğim» diyecek, ben de «hayır efendim. 
Ben istemem» .dersem şu halde razı değilim ve 
muvafakatim yak dömektir. Kanunun birmci 
fıkrası mucibince benim muvafakatimi istihsal 
etmemiştir. Geçmemesi lâzımgelirken ikinci fık
rada muvafakati istihsal edilmediği takdirde 
şöyle yapacağız böyle yapacağız deniyor. Şük
rü Beyefendi, bu muamele istimlâk muamelesi 
gibidir buyurdular. Halbuki çok fark vardır. 
Beyefendiler burada ımenafii umumiye varit 
değildir. Katiyen varit değildir. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Tabiî de
ğildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Menafii umumiye 
değildir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bu ne
rede görülmüştür? Menafii umumiye var diye 
Hükümet Kanunu Esasi mucibince taarruzdan 
masun olan benim mülkümün içerisinden mu
vafakatim olmadığı halde'bir hat geçirecektir. 
Hattın yalnız zararını verecektir. _ Pekâlâ, hat 
behemahal benim mosakimimin içerisinden 
geçmek lâzımıgeliyorsa evimi heyeti umumi-
yesiyle istimlâk ediniz, istimlâk böyle olur. 
Eğer İstimlâk Kanununu kabul ediyorsak ve 
bu hattın benim evimden geçmesi menafii umu-
miyeye taallûk ediyorsa İstimlâk Kanunu mu
cibince hanemi kamilen istimlâk ediniz. Bunun 
için kanun ve şerait vardır. Sonra buyuruyor
lar ki, Avrupa'da böyledir. Bendeniz .de âciza
ne Avrupa'da dolaştım. Ama böyle Avrupa'da 
meskenin içerisinden herifin odasından bir 
apartımanm içerisinden geçirilmiş bir telefon 
hattı görmedim. Belki vardır. (Vardır sesleri). 
Böyle mesakinin içerisinden hututu telgrafi-
yenin, bilmem nenin geçirildiğini bilmiyorum, 
görmedim. ıSaniyen Avrupa'da var imiş... Ri
ca ederim efendiler; kanun yaparken en çok 
hatamız burada oluyor. Acaba Avrupa'da tat
bik edilen kanunlar tamamen bu memlekette 
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tatbik olunabilir mi? İşte Ticaret Kanunu kaç 
sene evvel kabul edilmiştir. Numune meydanda
dır. Hukukşinas arkadaşlarımız pekâlâ bilir
ler. Sonra Avrupa'da geçiyormuş, bilmem ne
reden geçiyormuş... Rica edenim efendiler. 
Orada kârgir olan evlerin çatısından geçiyor 
ki 'binaya hiç tesiri yoktur. Rica ederim bir 
de bizim evleri •düşününüz. Benim evimin çatı
sı dediğiniz nedir? Araycrde tahta bile yoktur 
efendiler. Saniyen menafii umumiye için is
timlâk edeceksiniz, evimi tekmil alınız. Yaksa 
hakkınız yoktur. Bu Kanunu Esasiyi zirü ze-
her eder. Benim evimden hat geçirmeye kimse
nin hakkı yoktur. 

Efendim zarar vee ziyanı veriyoruz. O hat 
•bozulduğu vakit evime giriyorsunuz muvafa
katimi istihsal etmediğiniz takdirde cebren 
•evimin içerisinden bir de hat geçireceksiniz. 
Yarın mahaıberatı tclıgrafiye inkıtai var. Çan 
çan - aç bakalım. Ne o? Hattı tamir edeceğiz. 
Demek 'ki bir ufak kulübemiz vardır, orada da 
mı rahat vermiyeceksiniz, bu kanunla? (Bravo 
sesleri). 

AVNİ B. (Bozrak) — Efendim Posta Tel
graf Kanunu Meclisi Âlinize gelen kavanin içe
risinde en menhus bir talihe mâruz kaldı. Bun
dan çok mühim kavanin, bilâmüzakere «ımüs-
ıtaceldir» kaydiyle beş dakikanın içerisinde 
'kabul edilerek çıkmıştır. Eğer evham ve haya-
lâta saplanarak şöyle gelirse, böyle olursa diye 
hin türlü hayalâtı ıgözönüne getirerek bir ka
nun yaparsak Nasrettin Hocanın kuşu gibi 
yapılacak ikamın kanunluktan çıkar. Rica öde
rim, zararı tahlil edelim. Nedir zarar? Direk
ler köylünün tarlasından geçiyormuş. Geçsin 
efendim. Köylü hayvanını bağlar. Efendiler 
•'ben köylüyü bilirim. (Bağlıyamaz sesleri). 
Efendiler köylünün evinden bir tel geçmekle 
.masuniyeti mesakine taarruz olmaz. Bunda ma
suniyetti mesakine taarruz yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Taarruz
dur Beyefendi. Rica ederim evimin dâhiline 
hiç kimse karışamaz. 

REİS — Efendim zatıâliniz söylediği za
man herkes sukut ediyordu. Mazhar Müfid Be
yefendi. 

AVNİ B. (Devamla) — Evlerden geçme me
selesine gelince! Bu, yüz «bin ihtimalden bir 
'ihtimaldir. O ihtimali de kanun tesbit etmiş 

oluyor. Şu evin içerisinden tel geçirmek. O bir 
masraftır Müdüriyeti Umumiyece. Bir evin içe
risinden teli cayır cayır geçireceğine hariçten 
geçirir. Beş kuruşluk tel fazla sarf eder. Bina
enaleyh ortada encümene gidecek hiçbir şey 
yoktur. Muvafakat olursa yapılacaktır, olmaz
sa mülk sahibi 'belediyeye, o da olmazsa mah
kemeye gidecektir. Bundan daha ziyade efra
dın hukukuna riayet edilmez, ortada encüme
nin 'getirdiği maddede hiç birşey yoktur. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır. Başka ısöz istiyen arkadaş da yoktur. 
Maddenin müzakeresinin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırışın. Aksini reyi âlinize vaz
ediyorum. Kaibul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Müzakerenin kifayeti kabul edilmiş
tir. Efendim bir tadil teklifi var okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Maddenin veçhi âti üzerine tadilini teklif 

edenim: 
Hükümet, eşhasın tahtı tasarrufundaki ara

zinin dâhilinde ve emlâk ve müessesatm ha
ricinde telgraf ve telefon tesisatı inşaasma 
salâhiyettardır. Ancak yapılacak tesisat işibn 
arazi, emlâk ve -müesses atı niştim al ve istifa
desini haleldar etmemesi lâzımdır. 

2 Şubat 1340 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

REİS — Ali Süruri Efendinin takririni re
ye koyacağım. Bu takriri kabul edenler lûtffen 
ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ali Sııruri 
Efendinin teklifi kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
on dördüncü madde şu şekli almıştır. 

Madde 14 — Hükümet, eşhasın tahtı tasar
rufundaki arazinin dâhilinde ve emlâk ve mües
sesatm haricinde telgraf ve telefon tesisatı inşa
sına salâhiyattardır. Ancak yapılacak tesisat iş
bu arazi, emlâk ve müessesatm istimal ve istifa
desini haleldar etmemesi lâzımdır. 

REİS — Efendim. 16 ncı maddenin müza
keresine geçiyoruz. 

Madde 16. — Âdap ve ahlâkı umumiyeye muga
yir ve asayişi muhil mahiyette olanlarla havale
yi muhtevi telgraf name mürsell erinden telgraf 
idareleri ispatı hüviyet etmesini talebedebilir. İs-
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patı hüviyet etmiyen mürselin telgraf namesi ka
bul olunmaz. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Malûmuâliniz bu madde Heyeti 
Celilenize verilmiş olan ve esas itibariyle nazarı 
dikkate alınan takrir mucibince tesbit olunmuş
tur. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim 
maddenin evvelki şekli malûmuâliniz «âdap ve 
ahlâkı umumiyeye ve asayişi umumiye münafi 
olan muhaberet ve mükâlemat tevkif olunur.» 
mahiyette idi. Meclisi Âlinizin hürriyeti muhabe
rat ve hürriyeti mükâlemat esasına gösterdiği 
ihtimam neticesinde madde tadil edilmek üzere 
encümene verildi. Encümende yapılan şekil ha
kikaten muvafıktır. Yalnız âdap ve ahlâkı umu-
miyeyi muhil veya asayişi umumiyi muhil mahi
yette 'görülen telgraflarda hüviyet talebedebilir 
şeklinde - ihtiyari bir şekilde - tesbit etmek mu
vafık değildir. «Talebeder» denmelidir. Yani tel
graf idaresi mecbur >addedlknelidir. 

SÂKÎ B. (Antalya) — Mürsel muteber ise? 
KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Binaenaleyh 

efendiler âdap ve ahlâkı umumiyeye münafi ve
ya asayişi muhil bir surette görülen telgraflar 
her halde telgrafçılara bir mahiyet ihsas etmiş 
olabilir. Şüpheli gördüğü telgrafları iade eder 
ve mürsiline iade etmelidir ve o mürsile hüviye
tini ispat ettirmelidir. Tekrar arz ediyorum. Bu 
mecburiyet, «talebeder» şeklinde olmalıdır. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler bu 
maddede posta memurlarını mukayyet kılmalı
dır. Mutlak olacak olursa mebus da giderse on
lara da ispatı hüviyet ettirilmesi gibi bir mecbu
riyet hâsıl olmuş olur. 

AVNİ B. (Bozok) — Mebus, insanlardan faz
la bir şey midir? 

REŞİT AĞA (Devamla) — Yani efendim, 
mebus olsun, her kim olursa olsun maruf bulu
nan bir şahsa, «Git hüviyetini ispat et» der. Hal
buki bu kayıt; bu maddeye mâruf ve meşhur ol-
mıyanlar için konulmuştur ve lâzımdır. Mutlak 
olursa arz ettiğim gibi her kim olursa olsun ona 
ispatı hüviyet ettirir. Binaenaleyh mukayyet ol
ması lâzımdır ve bu maddenin aynen kabulü za
ruridir, kabulünü .teklif ediyorum. 

SAKİ B. (Antalya) — Reis Beyefendi. Yu
karda, «telgrafname mürsillerinden» deniliyor. 
Aşağıda da «ispatı hüviyet etmesi» tarzındadır. 

Her halde bunda sehvi müretteb olsa gerektir. 
Her halde ispatı hüviyet etmelerini... Demek lâ
zımdır. 

REİS — Efendim, «ispatı hüviyet etmelerini» 
demek lâzımdır. 

SAKİ B. (Antalya) — Evet efendim veya
hut telgraf mürsilinden denmelidir. 

REİS — Efendim maddeyi, «telıgrafname 
mürsillerinden telgraf idareleri ispatı hüviyet et
melerini» şeklinde tashih ediyoruz. 

Şimdi efendim Ergani Mebusu Kâzım Vehbi 
Bey, «talebedebilir» şeklinin «talebeder» şeklin
de tadilini teklif ediyorlar. Bu teklifi kaibul eden-
\w lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabn^ etmivenler lütfen el kaldırsın. Kaibul edil
memiştir efendim. 

Efendim, maddeyi tashih edilen şekilde reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reyinize koyuyorum. Kabul etmi-
venler lütfen el kaldırsın. Madde kabul edilmiş
tir efendim. 

Efendim ücret faslına ilâve edilmek üzere He
yeti Celilenizce nazarı dikkate alınmış bir takrir 
vardır, Takrirdeki fıkranın şekli tesbit edilmek 
üzere keyfiyet Posta ve Telgraf Encümenine ha
vale edilmişti. Encümenden gelen şekli okuya
cağız : 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyeden encümenimize havale 

edilen ve asker aileleri tarafından harçlık ala
rak gönderil ecek mebaliğe ait telgraf havalesi üc
retlerinin bir kuruş olmasını mutazammın bulu
nan Girenin Mebusu Tahir Bey tarafından vukn-
bulan teklif encümenimizde bilmüzakere şayanı 
kabul görülmüş ve tesıbiıt edilen fıkra berveohi 
âti tanzim edilmiş olmakla Heyeti Celileye arz 
olunur. 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Reisi Maabata Muharriri 
Erzurum 

Halid 
Kâtip Âza 

Van 
Hakkı 

Âza Âza 
Âza 

Ücret faslına ilâve edilmek üzere tesbit edi
len fıkra: 
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«Askerî (mektepler talelbeisiyle jandarma ve ef
radı -askeriyeden başçavuşa (kadar (Başçavuş dâ
hil) olanlara ebeveyn evlât ve zevceleri tarafın
dan münhasıran harçlık olarak âzami beş yüz ku
ruşu muhtevi posta ve telgraf ve telefon idare
leri vasıtasiyle verilen havale teljgrafnameleri... 
1 kuruş. 

T AHIR B. (Giresun) — Efendiler ıbu teklif
ten (bendeniz hir hudut göstermemiştim. Encü
men bunu beş yüz kuruş göstermiş. Malûmuâli-
niz; beş yüz kuruşun bugün bir hükmü yoktur. 
Beş yüz kuruş demek şimdi kırk kuruş demektir. 
ön kâğıt bir lira iki, beş yüz ıkuruş kırk kuruş
tur. Beş yüz kuruş bittabi kifayet etmiyecek, ve
lisi, ailesi her ay, her hafta kasabaya gelsin, git
sin 300, 500 kuruş göndereceğim diye.. 

Efendiler hepiniz hilhassa kumandanlık eden
ler askerlere gönderilen harçlıkların haddi asga
risini çok iyi takdir ve tâyin /buyururlar. On li
ra, yirmi lira gönderirler. Zaten şimdi beş yüz 
kuruşun ne hütomü vardır? (Bunun için bu mik
tar hudut olamaz. Eğer hudut fbehemahal kabul 
edilmek lâzımgelirse hiç olmazsa yirmi liraya ka
dar iblâğı ıçok lâzım ve zaruridir. Böyle askerle
re gönderilecek paranın hududu beş yüz kuruş 
olarak (gösterilmesi, hiç para göndermeyiniz de
mektir. Evvelâ rica ederim bu miktar yirmi lira
ya iblâğ edilsin veyahut da hiç hudut vaz'edil
mesin. 

İSMAİL KEMAL ıB. (Çorum) — Reis Be
yefendi sözlerini tashih etsinler, bu kürsiden (beş 
liranın kıymeti kırk kuruş demek doğru değil
dir. 

TAHİR B. (Devamla) — Efendim, burası 
borsa değildir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Olmaz 
efendim. Tashih ediniz. 

TAHİR B. (Devamla) — Pekâlâ tashih edi-
, yorum. Heyeti Celile nasıl münasip görürse öyle 
yapsınlar. Yalnız ıbendenizin rica ettiğim şey beş 
yüz kuruş olsun diye mukayyet kılmamalıdır. En
cümenden de rica ederim, Ibu teklifi ıkalbul bu
yursun. 

AHMED HAMDİ B. (iBozak) — Efendim bu
rada talebe ile efradı askeriyenin ebeveyn, evlât 
ve zevcelerinin gönderdiği para deniyor. Halbu
ki birçoklarının anası, babası, zevcesi olmaz da 
•amıcası, kardeşi olur. Halbuki burada ancak ba
bası veya anası veya zevcesi olmak ışart. 

TAHİR B. (Giresun) — Ha... Bendeniz onu 
söylemeyi unutuıtm. (Handeler) 

AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Efendi
ler, birçok askerler vardır ki, bu tadadedilen-
lerden hiçbir kimsesi bulunmaz. Binaenaleyh ben
deniz aımıca ve biraderine de teşmilini rica edi
yorum. Kabul olunsun. 

TAHİR B. (Giresun) — Efendim yalnız 
amıca falan değil; askerlerin harclıfklarını ekse
riya tüccar veya ağalar veyahut da mutemet 
adamlar vasıtasiyle gönderirler. Meselâ bendeniz 
köyde bulunmuşum, bana şu parayı gönderiver 
demişler. Ben de (göndermişim. iŞimdi bu fakir, 
zavallı fedam ,peşim sıra postaneye mi gelsin onun 
için bu kayıt hiç konulmamalıdır. Ebeveynin 'gel
mesi imkânsızdır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efen
dim bendenizin de arz edeceğim nokta burasıdır. 
Münhasıran harçlık olarak denildikten sonra 
ımürsilin tâyinine lüzum yoktur. Çünkü ashabı 
hamiyet de askere para gönderebilir. Akrabası, 
ahibbası, eviddası - kim gönderirse .göndersin -
bu istisnaiyeti haiz olmalıdır. Binaenaleyh ebe
veyn, evlât ve zevce yerine alelûmum her kim 
olursa olsun bu harçlığı gönderefbilmelidir. En
cümenin tdklif ettiği taikyidaitm tayyını teklif 
ederim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim esas itibariyle fıkra gayet güzeldir. Fa
kat birkaç tane muhtacı ıslah yerler vardır. Bi
rincisi: «Askerî mektep talefbesiyle..» deniyor. 
Bendenize kalırsa bu müsadeyi yalnız askerî mek
tep talebesine hasretmek doğru değildir. Efendi
ler memleketin askere ihtiyacı olduğu kadar sair 
sınıfa da ihtiyacı vardır. Maarifin hiçjbir şube 
ve 'Cephesinden millet, müstağni bulunamaz, hat
tâ diyebilirim ki, bâzı şerait itibariyle mekâtibi 
mülkiye talebesi mekâtibi askeriye talebesinden 
daha ziyade - bu gibi yerlerde - müstehakkı mü
saade olmak lâzımdır. Onun için, «askerî» kay
dını kaldırarak, «bilûmum melkâtip talebesi» de
mek lâızıımgelir. 

İkincisi: - Bâzı arkadaşlar temas buyurdular -
ebeveyn evlât ve zevceleri diye tadat muvafık ol
madı ğı gibi Hamdi Bey arkadaşımızın teklifleri 
veçhile amıeanm veyahut dayının ilâvesiyle de 
maksat hâsıl olmaz. Bendeniz zannediyorum ki, 
maksadım mevzuuna ve ruhuna göre bu parayı 
gönderen akaribi mürselünileyhe ne kadar uzak-
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laşırsa bu müsaadeye o nisbetle takarrübetnıesi 
lâzımdır. Eıbevyni fazla ücret de verebilir. Fa
kat -uzak bir akrabası tahtı himayesine aldığı 
bir çocuğa para göndereceği «aman Hükümetin 
ondan ücreti resmiye namı ile fazla fedakârlık 
'beklemesi doğru olamaz. Onun için mürsil kim 
olursa olsun madem ki, harçlık^ olarak .gönderili
yor. Bu müsaadeden istifade etmeleri lâzımdır. 
Onıun için (Evlât, zevce, ebeveyn) tâbirlerini büs
bütün kaldırmak lâzımdır. 

Üçüncü; Taılıir 'Bey kardeşimiz beş yüz kuruş 
kaydına itiraz ettiler. Filhakika bu itiraz varit 
•olabilir. Fakat aynı zamanda bir had kabul et
mek de lâzımdır ve mantıkidir. Eğer alelıtlak 
dersek ve bir haddi âzami tâyin etmezsek kanu
nun kasde;tmediği vâlkayıa dahi bu fıkranın şü
mulü olması iktiza eder ki, caiz değildir. Her hal
de bir'haddi âzami tâyin etmek lâzımgelir. Son
ra nihayette (telgrafların) yerine ('telgrafname-
lerin beher kelimesinin) demek lâzımdır. (Doğru, 
sesleri) Bu veçhile bir de takrir takdim ediyo
rum. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Zaten ücret faslında 
vardır. (Beher kelirnesiniıı) denmiştir. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Efendim ben
deniz de Ali Süruri Efendi arkadaşımızın müta
lâasına iştirak ediyorum. Yalnız (bilûmum mek
tepler) denildiği zaman bunlara darüleytam da 
dâhil addedilecek mi? Çünkü yetimlere gönderi
lecek paranın da bu kayda dâhil olm-ası lâzım
dır. Onun için bendeniz yetimlere gönderilecek 
paranın da bu kayda tâbi olmasını teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim başka isöz istiyen yoktur. 
Bu fıkranın müzakeresinin kifayetini' reye ko
yacağım. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Bendeniz encümen na
mına arz edeceğim. Efendim rüfekayı muhtere
me tarafından (talebe) kelimesinin diğer mekâ-
tibe de teşmilini teklif ediyorlar. Hiç şüphesiz 
Encümence de şayanı kabul ve tasvip bir keyfi
yettir. Fakat efendiler kanunlar yapılırken sırf 
merhamet ive teşvik hisleriyle yapılmaz. Bir de 
telgraf ve telefon idarelerinin varidat meselesi 
vardır. 

Tasavvur buyurur musunuz ki mektep ta
lebesi kasdolunduğu zaman memlekette elham-
düllillâh iki yüz bini mütecaviz talebe vardır. 
(Daha çok olsun sesleri) İnşallah daha çok 

olur. Telgraf bedellerinden birer kuruş ten
zili ile bu miktar tnenakus eder, ne de teza-
yüdeder. Bu bir hissi şefkat meselesidir, an
cak varidatı devlette de mühim sekte vere
ceğini tasavvur buyurunuz. Sonra efradı as
keriye}^ âzami beş yüz kuruş zaten kabul 
edilmiştir. Çünkü bunlar sırf harçlık olarak 
gönderilecek paralardır. Buyurdunuz ki ebe
veyni beş lira değil belki on lira gönderir, 
ikinci bir defa beş lira daha gönderebilir. 
Çünkü fazla bir miktarı kabul etmek varidi 
ihtimal olsa bile bu müsaade birtakım suiisti
male. meydan verebilir. Bu miktar harçlık 
haddidir. Onun için daha ziyadeye çıkarılması 
taraftarı değiliz. 

Sonra laalettaykı ebeveyn, evlât, zevce, hala, 
amca, evidda, ahibba bunların hepsini bu üc
retten istifade ettirecek olursak o zaman zan-
nediyroum ki o zavallı asker onların ajanı 
olmaktan başka bir şey olmıyacaktır. Birtakım 
şeyler sipariş edecek, olanlar bu suretle bu
nlunla en ziyade bir askerle alâkadar olan 
kimlerse onları kabul ve kasdettik. Zannederim 
ki o da şayanı kabuldür. Encümen birada ı-s-
ra eder. Talebe meselesi hissi necip mesele
sidir. Encümen buna itiraz etmez. Fakat 
varidatı Devlete de epeye e bir zarar ika ede
ceğini zannederim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Şimdi 
bu mÜrsenünileyhin ebeveyninden birisi veya
hut evlât veya zevcelerinden biri postanede 
zevce veya evlâdı olduğunu me suretle ispat 
edecek? 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Tabii Hükümet tara
fından bir vesika getirecektir. (O!., sesleri) 
(Gürültüler) 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Olmaz 
efendim. Asıl mahzur 'buradadır. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Ne yapalım efendim. 
Havalenameyi verirsem siz onun akrabası ol
duğunuzu bildiriniz derse telgraf memuru... (Gü
rültüler) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) — 
(Ebeveyni) kelimesini kaldırmak lâzımdır. (Şa
hıslarını tâyin) fıkrasını kaldırmak lâzımdır. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — O vakit, arz ettiğim 
gibi birçok suuistimalâtı badi olur. Zaten 
malûmuâliniz asker mektupları ahzi asker şu
belerince tasdika tâbi tutuluyor. Yani tah-
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kifcatmda fevkalâde mucibi müşkülât olur. 
her hangi bir kimse her hangi bir 
askere harçlık namına para gönderecek 
olursa pek çok suiistimalâtı mucibolabilir. Mür-
silin behemahal hüviyetini ispat etmesi lâ
zımdır. 

MA2HAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efen
dim. Encümen Mazbata Muharriri Beyefendi, 
mekteplerden ve talebelerden bahsederken (bu 
bir teşvik ve terğip değildir ve kanunlarda 
teşvik ve merhameti nazarı dikkate almak pek 
doğru değildir.) Buyurdular. O halde sorabilir 
miyim ki teşvik ve terğip için değilse (as
kerî mektepleri talebelerini) buraya dâhil et
mekten maksat ve mâna nedir? Teşvik için 
değilse niçin konulmuştur? Eğer talebei ulûm
dan oldukları için ilim ve maarifin tamimi için 
ise, diğer bir arkadaşımızın dediği gibi, bunu 
umum mefcâtibe teşmil etmek lâzımgelir Ve 
mamafih madem ki encümen ısrar etmiyor ve 
arkadaşlardan birisi de bu bapta bir takrir 
vemiştir. Tabii reyiâliniz neticede anlaşılacak
tır. Sonra ikinci mesele bendenizce daha mü
himdir. Bu maddei kanuniye asker; tahsilat 
ve muavenet için vaz'edilmiştir - bunda hiç 
şüphe yoktur - tahsilat için vaz'edilen bir mad
deyi bu kadar kuyut altına alırsak maksat 
fevt edilmiş olur. Encümen buyuruyor ki; mut
laka babası veya zevcesi tarafından (500) 
kuruş gönderilecektir. Onlar da gidecek muh
tara imama veyahut âmirine tasdik ettirecek
tir. Rica ederim bu madde ile bir teşkilât 
yapmış olmuyoruz ve âdeta tasibatı teşdidedi-
yoruz. Ve saniyen; bu askere giden para için
dir, parayı gönderen kim olursa olsun bu şa
yanı nazar olmamalıdrı. Şöyle tasavvur bu
yurunuz : Bir köylü buraya geliyor ve ben
denize diyor ki (al şu on lirayı benim oğlu
ma gönder). Şimdi bu parayı götürdüğüm za
man (Sen bu askerin babası değilsin, kardeşi 
değilsin, zevcesi değilsin) diye almazsa, teshi
lât nerede' kalmış olur? Bendenizce bu mad
deden mahsufoolan şey, sırf askerde bulu
nanlara ve talebei ulûma bir teshilât iraesi-
dir. Bu esası, teshilât göstermek esasını ka
bul ediyorsak âzami teshilât göstermek lâzım
dır ve onun içindir ki (Bilûmum mektep (ta
lebesi) tâbirinin kabulünü ve bu maddenin (ebe
veyn, evlât ve zevceleri tarafından) kaydının 

ihracı ile (münhasıran harçlık olarak) tar
zında tadilini teklif edeceğim. Bâzı rüfeka bu 
miktar azdır dediler. Bendeniz bu hususta Mü
dürü Umumi Beyefemdiyede mürcaat ettim ve 
anladım ki, az değildir. Çünkü ayda (500) ku
ruş gönderecek değildir. isterseniz o adrese 
günde beş defa (500) kuruş verebilirsiniz de
diler. O halde miktar meselesinde tereddüdedi-
lecek bir şey yoktur Saniyen bu miktar âza
mi yirmi lira olsun derseniz o başka. Fakat 
bilmiyorum - vakıa bir arkadaşım on lira
nın kıymeti - yoktur dediler - bizim de evlâtla
rımız ıtahsildeler, kıık, elli lira gönderemiyo
ruz. Binaenaleyh bu (500) kuruşun ipkasına ta
raftarım. Eğer az gelirse ayda iki defa gön
dersin. Ayda iki defa beşer yüzden bin veya 
dört defada iki bin kuruş gönderecek olan 
adam zengin demektir ve böyle ayda yirmi 
lira gönderecek bir adamın teshiılâta ihtiyacı 
yoktur. Biz bu maddeyi ücret veremiyecek 
kadar kudretsiz olanlar için teshilât olunsun 
diye vaz'ediyoruz. Bunun için de (500) ku
ruş kâfidir. 

T AHİR B. (Giresun) — Mazhar Müfid 
Bey biraderimiz (500) kuruşun kâfi olduğunu 
söylüyor. Sonra diyorlar ki yirmi lira gönde
recek adam zengindir, zenginlerin buna ih
tiyacı yoktur şöyle, böyle... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Şöyle 
böyle nedir? (Handeler) 

TAHlR B. (Giresun) — Şöyle böyle demek 
bilâhara demektir. Malûmuâlinıiz biz bunu mu
kayyet olarak teklif etmedik. Alelıtlak asker
ler için teklif ettik. Sonra diğer arkadaşla
rımız 'bunu mektep talebelerine de teşmilini 
arzu ettiler. O da güzel... Bunlarnı ebeveynleri 
asker imiş veyahut askere para gönderecek 
köylülerin içerisinde zenginleri vardır. Biz 
bunların zengin, fukarasını tefrik etmedik. 
Alelûmum herkes tarafından bu askerlere gön
derilecek para için - askerler zaten vatanın mu
hafazası için fisebilüllah çalışıyorlar - İstisna 
talebettik ve kabul buyuruldu. Mektep talebe
sinin de kezalik talebe olmaları dolayısiyle tah
silleri zamanında harçlık olarak gönderilecek 
para için bir teshilâttır. Bu harçlıkların hepsi 
poliçe ile gönderilmez.. Gönderilecek olursa bun
lar da bu kabilden kırk para verecek, bu da mu
vafık. Sonra beş yüz kuruş kâfidir. Beş yüz ku-
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•ruş bir defa gönderir, sonra gelir, bir defa da
ha gönderir diyorsunuz. Bu nıcccanen göııderil-
miyor. Kelimede kırk para ücreti vardır. Sonra 
bu gönderilecek para kifayet etmezse tekrar 
köyünden meselâ on saatlik bir mesafeden tek
rar gelsin, tekrar bir daha gelsin nasıl olur? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bir fa
kir o kadar parayı bulabilir mi? Rica ederim. 
Hem fakir diyorsunuz, hem de bulur diyorsu
nuz. 

TAHİR B. (Devamla) — Binaenaleyh zaten 
telgrafların da bir ücreti vardır. Her defasında 
niçin böyle ücret versin de mutazarrır olsun. 
Bir defada göndereceği parayı üç. dört defada 
göndermeye mecbur olsun. Bu, zannedersem mu
vafık değildir. Rica ederim, her halde bunu yir
mi liraya kadar teşmil ediniz. Bunda zaten va
ridat için sekteye uğrıyaeak bir şey yoktur. 
Bunların hepsi poliçe ile göndermezler, bunlar 
tüccar değillerdir. (Kâfi, sesleri) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Her hal
de bu madde zenginler için değildir beyefendi. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
arz edeceğim. 

MUSTAFA FEYZt Ef. (Konya) — Bende
niz Mazbata Muharririnden kısa bir sual sora
cağım. Münhasıran karşılık olarak diyorlar. 
Bunu ne ile ispat edeceklerdir? İzahat versinler. 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Biga) — 
Efendim meselâ, (size, beş lira gönderiyorum 
bana falan şeyi gönderiniz) gibi havale ve sipa
rişi muhtevi telgraflar olmıyacak, bilâkaydü-
şart (sana harçlık olarak gönderiyorum) diye
cek. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim rüfekayı muhteremden Ali Süruri ve Feyzi 
Efendi biraderlerimizin bu maddede müdellel en 
serd ettikleri efkâr ve mütalâat çok musibtir. 
Encümen Mazbata Muharriri Bey, malî bir mü
lâhazayı hâkim kılarak buna karşı çıkmak iste
diler ve (Kavanin tanzim ve tedvin olunurken 
merhamet ve şefkat hissi hâkim olamaz) diye 
ifade ettiler. Bu doğru bir sözdür. Fakat bu her 
yerde ve her kanun için cay i kabul ve tatbik 
bulamaz. Öyle kanunlar vardır ki zadei şefkat 
ve merhamet olmaktan başka onda başka bir his 
halcim olamaz. Meselâ : Darüleytamlar için ya
pılan kanunlar gibi. Rica ederim, misal sorma
yın. Yine öyle'kanunlar vardır ki, onlar mün

hasıran hak ve adalet beyan eder. Burada bir
çok hissiyat ve efkâr arasında adlî hissiyat ga
liptir. Kavanin vardır ki ; onlar da milî mülâ
hazat hâkim olur. Bunlardan başka birtakım ka
vanin daha vardır ki bunlarda da o kavaninin 
hususiyeti ne ise o kabîl hissiyat arasında hissi 
merhamet ve şefkat de icrayı tesir eder. Bende-
nizce bu kanun, malî bir kanun değildir. Yani 
Devlet Posta, ve Telgraf ve Telefon İdaresini 
tenıini varidat için tesis etmemiştir. Bilâkis Dev
let olmak sıfatiyle millete ve halka karşı hide-
matı mecburesini ifa etmek mecburiyetinden do
layı tesis etmiştir, bu mecburiyet neye mütevak
kıf ise bilâkâr ve menfaat bunu yapmakla Hü
kümet mükelleftir. Burada para mülâhazası hü
kümran olamaz. İşte Ali Süruri ve Feyzi efendi
lerin muallel ve müdellel mütalâalarına karşı ve 
bu malî noktai nazar hakkında söz söylemedi
ğinden bu cihet hakkında söz söylenmek için 
müzakerenin ademikifayesine karar verilmişti. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) _ Maksadı
nızı söylemiş oldunuz. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyinize 
vaz'edeceğiın. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti kabul edil
miştir, takrirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (Ebeveyn, evlât ve zevceleri ta

rafından) kaydının tayyını teklif eylerim. 
Mustafa Feyzi 

Konya 
Riyaseti Celileye 

Maddenin berveçhi âti tanzimini teklif eyle
rim : 

Her kim tarafından olursa olsun sırf harç
lık olarak gönderilecek iki bin kuruşa kadar 
olan meblâğın havale telgrafları ve her kelime
sinden bir kuruş alınması suretinde tadilini tek
lif eylerim. 

2 Şubat 1340 
Giresun 
Tahir 

Riyaseti Celileye 
Müzakere olunan fıkranın berveçhi âti tadi

lini teklif ederim : 
Kuruş 

1 
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Bilûmum mekâtip ve medaris talebesiyle 
jandarma ve efradı askeriyeden başçavuşa ka
dar (Başçavuş dâhil) olanlara harçlık olarak 
âzami iki bin kuruşu muhtevi posta ve telgraf 
idareleri vasıtasiyle verilen havale telgrafname-
lerinin' beher kelimesinde, 

2 Şubat 1340 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Fıkranın bervöçhi âti şekle ifrağını teklif ede

rim : 
Mektep talebesiyle jandarma ve efradı aske

riyeye (Başçavuşa kadar) (dâhil), mıınhasıran 
harçlık olarak âzami beş yüz kuruşu muhtevi 
Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi vasıtasiyle 
verilen havale telgraflarının beher kelimesi. 

Antalya Mebusu 
Ahmed Saki 

Riyaseti Celileye 
Maddenin başında askerî mektepler talebesi 

denilerek istifadenin sırf askerî mektep talebesi
ne hasrı doğru değildir. Bu menfaatten umum 
tahsilde bulunan evlâdı vatana hasrı muvafıkı 
mâdelettir. Binaenaleyh maddedeki «askeri mek
tepler talebesi'» terkibinin tayyı ile yerine «tah
silde bulunan bilûmum mekâtip ve medaris tale
besiyle» ilâh. 

2 . 2 . 1340 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddede (askerî mektep talebeleri) ye

rine umum talebe kaydının kabulünü teklif ede
rim. 

Konya 
Naim Hazim 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki tarafımdan münhasıran harçlık 

kelimelerinden evvel «darüleytamlardaki yetim
lere hısım ve akrabası1» kelimelerinin ilâvesini 
teklif eylerim. 

2 . 2 . 1340 
Kırkkilise Mebusu 

Dr. Fuad 

Riyaseti Celileye 
Bilûmum talebe ile, jandarma ve efradı aske

riyeden başçavuşa kadar (Başçavuş dâhil) olan

lara gönderilecek beş yüz kuruşa kadar olaM 
harçlığı posta ve telgraf... ilâh. 

Erzurum 
Cazim 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Reis Bey, müsaade bu
yurunuz. Takarir reye vaz'olunduğu vakit bir 
cihet nazarı dikkatte bulundurulsun ki bu,, pos
ta ve telgraf idareleri vasıtasiyle gönderilecek
ler hakkındadır. Yani Bankı Osmani veyahut 
Ziraat Bankası' vasıtasiyle gönderileceklere şâ
mil değildir. Bu nazarı dikkatten dûr tutulma
sın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Banka 
kanunu yapmıyoruz. 

REÎS — Efendim mevcut takrirler; fıkranın 
üç kısmını tadil ediyor. Birincisi : Baş taraftaki 
askerî mektep talebesiyle tâbirinin tadiline ma
tuf olan takrirler vardır. Onu reye koyacağım. 
Ondan sonra (ebeveyn evlât ve zevceler) tâbi
rinin tadiline dair olan takrirleri reye koyaca
ğım ondan sonra (500) kuruşu tadile mütedair 
olan takrirleri reyi âlinize koyacağım. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey. Bendenizin takririm, fıkrada lâzrmgelen 
tadili ifade ediyor ve bu üç esası da ihtiva edi
yor. Ancak (2 000) kuruşta musir değilim, He
yeti Celilenin reyine muallâktır, isterse bin ka
bul eder, isterse iki bin kabul eder. Bendeniz 
ikisini de gösterdim. 

REİS — Bunu tâyin etmek için ayrı, ayrı 
reye vaz'etmek lâzımdır. Sizin' takririniz üç 
noktayı tadil ediyor. Belki Heyeti Celile ikisini 
kabul eder de diğerini kabul etmez. 

Efendim. Evvelemirde «askeri talebesi» den
miştir. Bunun tadiline dair olan takrirler var
dır. 

(Antalya Mebusu Ahmed Saki Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

(Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takri
ri tekrar okundu.) 

(Konya Mebusu Naim Hazim Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

(Erzurum Mebusu Cazim Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Reis Bey 
âzami tadili muhtevi olan takriri reye vaz'edi
niz. 

REİS — Âzami tadilâtı muhtevi olan takrir, 
bilûmum talebe kaydını muhtevi olan takrirdir. 
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İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Âzami ta
dili muhtevi olan takrir, Ali Süruri Efendinin 
takriridir. Evvelâ bunu reye koyunuz. 

REİS — Hayır efendim olamaz. Çünkü beş 
yüz kuruşun ipkasını teklif eden takrirler de 
vardır. Arz ettiğim veçhile eğer Ali Süruri Efen
dinin takririni reye koyarsam olamaz. 

Evvelemirde «askerî mektepler talebesi ye
rine «bilûmum talebe1» tâbirinin ikamesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. «As
kerî mektepler talebesi» yerine «Bilûmum mek
tepler talebesi» kaim olmuştur. 

ALİ SÜRURİ E l (Karahisarı Şarki) — Bilû
mum mekâtip ve medaris. 

REİS — «Bilûmum mekâtip ve medaris ta-
lebesiyle jandarma ve efradı askeriyeden başça
vuşa kadar olanlara» şeklini almıştır. 

(Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Reddedenler l'ûtfen el kaldırsın. «Ebeveyn, ev
lât ve zevceleri tarafından» kaydının t ay yi ka
bul edilmiştir. 

Şimdi harçlık olarak âzami beş yüz kuruş 
teklifi vardır. 

KEMAL B. (Adana) — Müsaade buyurur 
musunuz? Bu takrir aleyhinde söyliyeceğim. 
Şimdi beş yüz kuruş kaydını korsak diğer tale
beler bundan istifade edemezler. Yalnız leylî 
olan talebeler istifade eder. Diğer mektep tale
besi ayda en aşağı yirmi lira ile idare eder. 
Halbuki bunu beş yüz kuruş olarak takyidede-
cek olursak leylî talebeler bundan istifade eder. 
Diğer talebeler bundan istifade edemez. 

REİS — Efendim bunun leh ve aleyhinde 
kâfi derecede söz söylenmiştir. Ve müzakere kâ
fi görülmüştür. En çok tadili muhtevi olan tak
rirde (2 000) kuruş vardır. Evvelâ bu (2 000) 
kuruşu reye koyacağım. O olmazsa (1 000) ku
ruşa dair takrir var. O da olmazsa (500) kuruşu 
reye koyacağım. Şimdi (2 000) kuruşu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul" etmiyenler el kaldırsın. Kabul edil
memiştir, efendim. 

(1 000) kuruşu reyi âlinize vaz'ediyorum. 
(1. 000) kuruşu kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuvorum. Kabul etmivenler 

el kaldırsın. (1 000) kuruş kabul edilmiştir. O 
halde fıkra şu şekli almıştır. 

Bilûmum mekâtip ve medaris talebesiyle... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Talebat 
kaydı yoktur. Yalnız talebe vardır. (Talebat) 
kelimesinin de ilâvesi lâzımdır. 

REİS — Hepsi talebedir. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Zapta 

geçsin ki talebat da dâhildir. 
HAMDİ B. (Bozok) — Bilûmum kâfidir efen

dim. 
REİS — Fıkranın son şeklini okuyorum 

efendim : 
Bilûmum mekâtip ve medaris talebesi ile 

jandarma ve efradı' askeriyeden başçavuşa ka
dar (Başçavuş dâhil) olanlara münhasıran harç
lık olarak âzami bin kuruşu muhtevi posta ve 
telgraf ve telefon idareleri vasıtasiyle verilen 
havale telgrafnamelerinin beher kelimesinden 
bir kuruş. 

TAHİR B. (Giresun) — Hayır efendim yal
nız Posta ve Telgraf İdaresine hasretmeyiniz. 
Akrabası vardır. Para göndereceklerdir. Mut
laka bunu memleketten mi göndereceklerdir. 
(Hayır sesleri) 

REİS — Heyeti Celile teklifinizi kabul etmi
yor. Şimdi Doktor Fuad Bey maddedeki mün
hasıran harçlık kelimelerinden evvel «darüley-
tamlarda yetimlere hısım ve akrabası1» kelime
lerinin ilâvesini teklif ediyor. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Bilûmum me
kâtip deyince darüleytamlar da dâhil oluyor. 
Binaenaleyh bendeniz takririmi geri alıyorum. 

REİS — O halde bu tadilâta göre fıkranın 
heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Fıkrayı kabul edenler lütfen' el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın, 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Efendim encümenin, telgraf ve telefon ücret
leri hakkında bir mazbatası var; okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Ankarip bâzı mahallerde telefon tesisatı vü

cuda getirilmesi mukarrer olduğu Müdürü Umu
mi Beyefendinin ifadatmdan anlaşılmakla tele
fon ücuratmı da tâyin ve kanuna derei muvafık 
görülmüş ve mumaileyhin huzuru ile bilmüza-
kere dâhilde telefon ücuratma ait merbut tarife 
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tasvibolunmuş bulunduğundan keyfiyet Heyeti 
Cel'ileye encümen namına arz ve teklif olunur 
efendim. 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Erzurum Biga 

Halet Şükrü 
Kâtip Âza 

,Âza 
ibrahim 

REÎS — Böyle bir kanun yoktu. Nereden çı
karıyorsunuz efendim'? 

HALET B. (Erzurum) — Yeni teklif ediyo
ruz. (Tabedilsin, sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis Bey 
bu. başllbaşına bir tekliftir. Halbuki telgraf ve 
telefon kanun lâyihasının ciheti cezaiyesine mü-
taallik Adliye Encümeninin lâyihası Makamı Ri
yasete gelmiştir. Rica ederim onları müzakere 
edelim. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Bu üeurat, kanunu mü-
teferridir efendim. 

REÎS — Adliye Encümeni mazbatası okunu
yor efendim. 

Riyaseti Cclilcye 
Telgraf, telefon kanun lâyihasının ciheti ce

zaiyesine mütaallik olup Heyeti Umumiyeden 
encümenimize mııhavvel 20 ve 27 nci maddeleri 
yeniden tetkik olunmuş ve cereyan eden müza-
kerat neticesinde şekli âtide tesbit ve kabul edil
miş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

Bayezid Dersim 
Şefik Feridun Fikri 

Kâtip Âza 
Bozok Karesi 

Ahmed Hamdi Ahmed Süreyya 
Âza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Madde 20. — Telgraf ve telefon muhaberat 
ve mükâlematmı ankasdin tağyir veya bir tel
graf nameyi kasden imha veya sahte telgrafna-
me tasni veya sahte bir telefon mükâlemesi icra 
eden ve ettiren telgraf ve telefon memurları bir 
seneden üç seneye kadar ve işbu efale muttali 
olup da mafevkine malûmat vermiyenler dahi 
onbeş günden üç aya kadar hapsolunurlar. Tel

graf ve telefon muhaberat ve mükâlematmı an
kasdin tehir eden ve ettiren telgraf ve telefon 
memurları üç. aydan bir seneye kadar ve işbu 
tehir cürmüne muttali olup da mafevkine malû
mat vermiyenler yirmidört saatten bir haftaya 
kadar hapsolunurlar. 

Madde 27. — işbu fasıldaki efal ve harekâtı 
memnuadan mütevellit bilûmum zarar ve ziyanı 
fail ve müsebbipleri tazmin ile mükelleftir. 

R.EÎS — Efendim yirminci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde ta-
dilen gelen şekli aynen reyi âlinize vaz'edece-
ğim. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Yirminci madde kabul edilmiş
tir. 

27 nci madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesle'ri) O halde efendim, 
27 nci maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Yirmiyedinci madde encümenden gelen 
şekli ile kabul edilmiştir. 

Telefon ücretleri : 

Madde 30. — Telefon ücretleri dâhilde ber-
veçhi âtidir : 

Aynı şehir dâhilinde : 
2 500 kuruş : Büyük şehirlerde, posta ve tel

graf ve telefon idaresi santraline merbut tele
fonlardan senevi gayrim ahdut mükâlemat için 
abonman ücreti. 

1 500 kuruş : Küçük şehirlerde, posta ve telg
raf ve telefon idaresi santraline merbut telefon
lardan senevi gayrimahdut mükâlemat için abo-
man ücreti. 

(Resmi ve gayriresmi yüz abonmanı mevcudo-
lan yerler büyük ve bu miktardan dûn abonmanı 
olan yerler küçük şehir itibar olunur) 

500 kuruş : Aynı aboneye ait iki yüz metre 
dâhilinde haricî münkasem postaların beheri 
için. 

750 kuruş : Mükâleme hücrelerinde beher üç 
dakika mükâleme ücreti. 

Telefon makinası ve teferruatı da dâhil oldu
ğu halde haricî ve dahilî tesisat masarifi aboneye 
aittir. Devair ve makamatı resmiyeden yalnız te
sisatı dâhiliye masarifi ahzolunur. 

300 kuruş : Balâdaki ikinci maddenin (A) 
fıkrasında mezkûr tesisatı hususiyenin beher ki-
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lometre ve küsurundan devre başına senevi resim 
istimal (inzibat ve asayişe mütaallik veya itfaiye 
ve sıhhiye gibi menaf ii umumiyeye ait telef onlar
dan resim istimal olunmaz) 

(1 000) kuruş : Posta, telgraf ve telefon ida
resine iade olanlardan gayrı santrallere merbut hu
susi telefonlardan yukardaki fıkrada mezkûr re
sim istimalden maada beher telefon için ilâveten 
senevi ücret. 

iki şehir arasında; 
15 kuruş : En kısa tarikte yirmi beş kilometre 

mesafe dairesindeki iki şehir arasında, 
25 kuruş : En kısa tarikten elli kilometre me

safe dairesindeki iki şehir arasında, 
40 kuruş : En kısa tarikte yüz kilometre me

safe dairesindeki iki şehir arasında, 
75 kuruş : En kısa tarikte beş yüz kilometre 

mesafe dairesindeki iki şehir arasında, 
100 kuruş : En kısa tarikte bin kilometre me

safe dairesindeki iki şehir arasında, 
150 kuruş : En kısa tarikte bin kilometreden 

fazla mesafe dairesindeki iki şehir arasında, 
15 kuruş davetiye ücreti; 
Yukardaki ücretler beher üç dakikalık mükâ

leme için muteberdir. İki mütevali mükâleme 
altı dakikayı tecavüz edemez. İki şehir arasında 
iki abone arasındaki mükâleme için davet ücreti 
alınmaz. Hem mebde hem müntehasmda telgraf 
merkezi bulunan mevaki arasında telefon hututu 
hususiyesi tesis edilemez. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey encümenden 
bir sual soracağım. Diyorum ki, bu telefon mü-
kâlematı için encümence tesbit. edilen mekadirde 
ne gibi mukayeseler esas ittihaz edilmiştir, hangi 
memleketlerin ücuratına bu mekadir nisbet edil
miştir? Malûmat lûtfesinler. 

POSTA, TELGRAF VE TELEFON ENCÜ
MENİ MAZBATA MUHARRİRİ ŞÜKRÜ B. 
(Biga) — Efendim evvelâ İstanbul'daki telefon 
idaresinin ücuratı az çok nazarı itibara alınmış
tır. Saniyen, malzemenin bize düveli ecnebiyeden 
gelmesi itibariyle masarifi tesisiyendn masarifi 
idarenin fazlalığı, fazlai bedeli mucibolduğu na
zarı dikkate alınarak bu bedeller, mesafenin 
uzaklığına ve istihdam edilecek memurların ade
dine nisbet edilerek takrir edilmiştir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim İstanbul 
ücuratı bir mikyas olamaz. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Öyle efendim, fa
kat son zamanlarda memurin ücuratı, malzeme 

bedelleri pek fazladır. Şehir dahilindeki bedeller 
fazla değildir. Biz Istanbul'dakinden ucuz koy
duk. (2 500) kuruş büyük şehirlerde gayrimah-
dut mükâlemat içindir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Başka memleketlerin 
de nisbeti ücuratı nazarı dikkate alınmış mıdır? 
Meselâ Romanya ve saire gibi. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Evet efendim müdüri
yeti umumiye bunu teklif etmiş, İngiliz lirası, ola
rak telefon ücuratımn kabul edilmesi esasını na
zarı dikkate almıştır. Ve onlar da zaten daimi 
surette mükâleme adedi tahdidedilmiştir. İstan
bul'da da senelik abone (500) yahut (1000) ke
lime için yapılmıştır. Halbuki bizim kabul etti
ğimiz ve Müdürü Umumi Bey ile tanzim ettiği
miz bu tarifede gayrimahdut mükâleme esası var
dır. İsterse on bin defa mükâleme için telefon 
kullansın bu ücret büyük şehirler içindir ve çok 
değildir. Küçük şehirler için (1 500) kuruştur. 

REİS — Efendim bu nereye ilâve edilecek 
veyahut kaçıncı madde olacak? 

ŞÜKRÜ B. . (Biga) — Ya maddei mahsusa 
olsun, yahut da telgraf ücretlerinin altına konul
sun. 

REİS — Efendim reye koymak istiyorum. 
Onun için sordum. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — 29 ncu madde veyahut 
28 nci madde olarak kabul etmek lâzımdır. 

REİS — Efendim işbu maddenin telefon üc
retleri olmak üzere 29 ncu madde olmasını encü
men teklif ediyor. O halde 29 ncu madde olacak
tır. Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi reye 
vaz'edeceğim. Kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Madde kabul edilmiştir 
efendim. 35 nci maddeyi okuyoruz effendim. 

Madde 35. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Madde kabul edilmiştir efendim. 

MAHMUD CELÂL B. (izmir) — Efendim 
bir takririmiz vardır, müzakere bitmeden evvel 
lütfen reye koyunuz. 

REİS — Efendim takririniz Heyeti Celile-
nizce kabul edilmiş olan maddeye ayrıca bir şey 
ilâvesine dairdir. Bu usulü kabul edersek o za-
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man her kabul edilen madde için ayrıca tadil 
takrirleri verilir. Onun için bendeniz bunu reye 
koymakta mütereddidim. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim 
nizamnamemiz müsaittir. 'Kanunun heyeti umu-
miyesi mitnıemistir. Bitmezden evvel vâki olan 
tekliflerin nazarı itibara alnıdığı yakıdır. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi reye 
konmazdan evvel sebk ve raptma dair söz söyle
nebilir. Başka hususat hakkında söz söylene
mez. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim heyeti umu-
miyesini de reye koymak mecburiyetindesiniz. 

REİS — Evet efendim heyeti unıumiyesini 
tâyini esamiyle reye koyacağım. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ondan evvel böyle bir 
tadil yapılabilir. 

REİS — Bilmiyorum efendim, bu nasıl olur, 
kabul edillmiş bir 'ma'ddcdir. Tekrar nasıl tadil 
edilir ? 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Tadil değil 
efendim, ilâvedir. 

REİS — Efendim 'zamanında yapılmış olsa 
idi, müzakere edilebilirdi. Fakat zamanı geçmiş
tir. Binaenaleyh reye va;z'edemiycccğim. Efen
dim 36 neı ımaddeyi okuyoruz : 

Madde 36. — İşbu kanunun icrasına Dahili
ye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
bendeniz bir şey arz edeceğim, Posta ve Tel
graf İdaresinin telgraf ücuratma ait talimatna-
anesi veyahut 'kararnamesi vardır. Burada bu
nun ahkâmı baki gibi anlaşılıyor. 34 ncü olarak 
(işbu kanuna mugayir olan ahkâm mülgadır.) 
diye bir madde ister. Çünkü 'onlar elyevm elde 
m a mulünibihtir. 

REİS — Ne 'buyuruyorsunuz Fahri Bey, böy
le bir şey var imidir1? iSabri Beyin v ediği izaha
ta nazaran öyle bir şey yoktur. 

HAMDİ B. (Bozok) — Şimdiye kadar ne* 
ile iş 'görüyorlardı ? 

POSTA MÜDÜRÜ UMUMİSİ FAHRİ B. — 
Nizamnamede münderie mevaddın hemen heyeti 
umumiyesi buraya girmiştir. 

'SAKİ B. (Antalya) — Mer'i ııizalmnanıede 
bu kanuna muhalif ahkâm var mıdır 1 

MÜDÜRÜ UMUMİ FAHRİ B. — Hayır, yal
nız ücretlerin tadilâtından başka bir şey yoktur. 

SAKİ B. (Antalya) — Demek ki vardır, o 
halde böyle bir madde lâzımdır. 

REİS — Peki ne teklif ediyorsunuz0? 
HAMDİ B. (Bozoik) — İşbu kanuna muga

yir olan ahkâm mülgadır. 

REİS —• 'Bu kaçıncı madde 'oluyor? (35 nci 
madde 'sesleri) O halde 35 nci madde olarak 
(işbu kanuna mugayir olan ahkâm mülgadır 
maddesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Böyle bir 'madde kabul edilmiştir. 
O halde evvelce kabul edilmiş olan 35 ve 36 neı 
maddelerin numaraları 36 ve 37 olacaktır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey heyeti umu
miyesi hakkında, yani sebk ve rabt hakkında, 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim kanunun 

28 nci 'maddesi malûmuâliniz, ücurata aittir. Bu 
maddenin esnayı müzakeresinde (suretli tel
grafnamelerden, her suretin ihtiva edeceği yir
mi (kelimeye kadar 15 kuruş) iken 10 kuruşa 
tenzil edildi. Bu fıkradan sonra (suretli telgraf-
namelerden yirmi kelime fazlasından beher ke
limede 30 para) iken 20 paraya indirildi. O va
kit bendeniz, bu ikinci fıkranın haşiv olduğunu 
arz etmiştim. Fakat kabul edilmedi ve maddede 
bu fıkra haşiv olarak kaldı. Halbuki «suretli 
telgrafnamelerden her suretin ihtiva edeceği 
yirmi kelimeye kadar on kuruştur. Yani keli
mesi yirmi para» denildikten sonra «suretli tel
grafnamelerden beher kelimede yirmi para» de
niliyor ki, bu zaittir. (Doğru sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Beş kelime suret ol
maz, aslı. 

MÜDÜRÜ UMUMİ FAHRİ B. — Ya beş ke
lime olursa? 

VEHBİ B. (Karesi) — Beş kelime suret ol
maz. Aslı beş kelime ise yirlmi para alınacaktır. 
Binaenaleyh bendeniz 'bunun haşiv olduğuna 
kailim. Bettıer kelimesinden yirmi para alınaca
ğına nazaran (suretli telgrafnamelerden her su
retin ihtiva edeceği yirmi kelimeye kadar 10 
kuruş) demek kâfidir. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Efendim bu fıkra mü
zakere ve kabul edildi. Maksat; yirmi kelimeye 
kadar olandan on kuruş, yiraıi kelimeden fazla 
olacak olursa beher kelimede yirmi paradır. 
Haşiv varsa onu da müzakere edebiliriz. 

SAKİ B. (Antalya) — Haşiv yoktur. 
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CAZIM Ef. (Erzurum) — Ayrıca maksat 
ifade ediyor, haşiv değildir. 

REİS — Haşiv olduğuna kaani misiniz? (Ha
şiv değildir sesleri) 

REİS — 'O hakle reye koymaya lüzum yok
tur. Şimdi efendim, yeniden üç takrir aldık, 
evvelce 'müzakeresi bitmiş ve takarrür etmiş 
olan maddelerin tadiline 'dair. (Olamaz sesleri) 
Bu suretle Telgraf Kanunu hiçbir zaman çıkimı-
yacaıktır. Binaenaleyth bunları tekrar reye koy
mayı tensibeder misiniz? (Hayır hayır sesleri) 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Reis Be
yefendi müsaade eder misiniz efendim? Ziraat 
ve Ticaret odalarının ımemleketimiz'de menafii 
umumiyeye hizmetlerini 'hepimiz (biliyoruz. Ve 
'bunların takviye edilmesi de hepimizin arzusu 
dâhilinde 'bir iştir. Ziraat ve Ticaret Odalarının 
telgraf muhaberatında mazharı suhulet olma
larını 'bendeniz teiklif ediyorum. Kabul olunan 
maddeye bir iki kelime zeylolara'k ilâve edildiği 
takdirde maksat basıl 'olacaktır. Mademki ka
nunun 'heyeti umumiyesinin reye vaz'ına mâni 
olmaması arzu ediliyor, takririm okunur, encü
mene 'havale edilir ve kanuna zeylolarak da ge
lir ve eğer 'Heyeti Celile tasvibeklerse bir karar 
ile meseleyi 'halledebiliriz. Kanunun heyeti umu-
miyesi ka'bul edilmezden evvel kaibul olunan bir 
maddeye zeyil veya ilâve şeklinde ikarar yapıl
dığı vâkıdır. Nizamnamemizde buna mâni bir 
hal de mevcut değildir. Mâruzâtım bundan iba
rettir ve ehemmiyetli bir meseledir. Biz Ticaret 
ve Ziraat odalarının her fırsattan bilistifade 
takviye etmeliyiz. Ve onlardan bdklediğimiz hiz-
ımet yerini bulsun. Bilhassa bunu Heyeti Celile-
den rica ederim. 

ZİYAEDDİN Ef. (Erzurum) — Ticaret Oda
larının 'bâzı iktisadi bususatta muhabere etme
leri lâzımıgeliyor. Ücret meselesinden dolayı mu
habere edilemiyor. Celâl Beyefendinin buyur
duğu pek münasiptir. 

REİS — Efendim münasibolduğuna şüphe 
yoktur. Tabiî münasiptir. Fakat diğer bir arka
daşın diğer münasip bir şeyi daha gelebilir. Ni
tekim gelmiştir. Kabul edilen takarrür etmiş 
olan maddeleri tekrar tadil ve müzakere etmek 
nasıl olacaktır1? Bu esas itibariyle, doğru değil
dir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu).— Efendim zaten kabul 
edilmiş değildir. 

REİS — Maddeler kabul edilmiştir. 

İSMET B. (Çorum) — Usul hakkında söz 
söylemelkliğime müsade 'buyurur musunuz efen
dim? Kanunun heyeti umumiyesinin müzakere
si hitam bulduktan sonra maddenin tadili veya 
maddeye zeyil teklif edilemez. Nizamname de 
buna mesağ yoktur. Yalnız kanunun maddeleri 
müzakere edilirken o maddelere müteferri bir 
fıkranın ilâvesi teklif edilebilir. Alelûsul encü
mene 'gider. Kanunun 'heyeti umumiyesi hitam 
bulmadan evvel gelir ve o fıkra da müzakere 
edilebilir. Şimdi Celâl Beyefendinin mütalâatı 
ise Ziraat ve 'Ticaret Odalarının da istifade et
mesi hakkındadır. Makamat ve devairi resmiye 
de Zirat ye Ticaret Odalarının da dâhil olmasını 
ifadeden ibarettir. Bu bir tefsir mahiyetindedir. 
Onu her zaman yapabilirler. Bu kanunu tefsir 
etme'k istiyorlarsa bir teklifi kanuni yaparlar. 
Nizamnamemizde yol vardır fakat nizamname
nin haricinde kanunun Iheyeti umumiyesi kabul 
olunduktan sonra o kanuni zeyil veya ilâve tek
lifleri kabul edilecek olursa o kanunun müza
keresini bilânihaye talik eder. Bu nizamnaımei 
Dahilîye de mugayirdir. 

TALÂT B. (Ardahan) — En son fasıl ücu-
rat faslıdır. Meselâ İtibari Millî Bankasının pos
ta ve telgraf ücuratmdan istisnası icabeder. O 
faslın reye konulması hitam bulmazdan evvel 
elbette ona dair takrirler .okunup oraya müra
caat edilecektir. Kanunun heyeti umumiyesini 
reye koymaktan maksat da budur. Yoksa her 
halde reye konulduktan sonra tabiî ona ait mü-
za'kere bitmiş demektir. Kanunun heyeti umu
miyesini reye koymak, en sonra vuku'bulacak 
teklifin arkasını almak kaziyesine müstenittir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim nizamname
de sarahat vardır. Kanunun maddelerinin mü
zakeresi hitam 'bulduktan sonra ancak sebk ve 
raptı hakkında söz 'söylenebilir. Bundan başka 
bir teklif ve tadilname ka'bul edilemez. Nizam
namede sarahat vardır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ama kanunun müza
keresi tamamen hitam 'bulmuş değildir. 

REİS — Hitam bulmuştur. Efendim veril
miş olan bu takrirleri okuyoruz : 

Riyaseti Celileyc 
Berveçbi âti maddenin dördüncü ücıırat fas

lına ilâveten ayrı bir tmadde olarak kabulünü 
teklif ederim. 

Çatalca 
Şakir 
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Madde — Memaliki eenebiyede intişar eden 
gazete ve risaili mevkute ve ajansların Türki
ye'de (bulunduracakları muhabirlerden Hüküme
tin müsaadei mahsusasma mazhar olanlar Türk
çe matbuatın istifade ettiği tenzili ücretten isti
fade ederler. 

(Hayır sesleri) 

Riyaseti Celileye 

23 Kânunusani 1340 
İktisadiyatıimızm inkişafı emrinde vazifeleri 

pek mühim olan ticaret ve ziraat odalarının 
vaziyeti resmiyeleri ve münasebatı ticariye ve 
ziraiyede mezbuk hizmetleri ve âtiyen millî ik
tisadiyatımızın nâzımı olmaya namzet bulun
dukları malûm olduğu 'halde şimdiye kadar 
maddi bir teşvik ve himayeye mazhar olamamış
lardır. Derdesti müzakere olan kanunun 36 ncı 
maddesinin son fıkrasındaki «devair ve maka-
matı mezkûremn» sonrasına (ve Ticaret ve Zi
raat Odalarının beyinlerinde ve resmî makamat 
ile yapılacak) fıkrasının ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. Teklifimiz kabul buyurulduğu takdir
de maddenin son fıkrası devair ve makamatı 
mezkûrenin ve Ticaret ve Ziraat Odalarının be
yinlerinde ve resmî makamat ile yapılacak mu
haberatı için ilâhiri şeklini alarak telgraf ücu-
ratından sülüsan nisbetinde istifade ettirilmek 
suretiyle iktisadi müesseselerimiz Heyeti Umu-
miyenin teveccühüne mazhar olacaklardır. 

İzmir Kastamonu 
Mustafa Rahmi M. Fuad 

İzmir Kayseri 
Mahmud Celâl Naci 

Bolu Çorum 
Şükrü Mustafa 

İzmir Zonguldak 
Osman Zade Hamdi fiagi'b 

Diyarbekir Çanakkale 
Zülfi Mehmed 

Riyaseti Celileye 

İtibarı Millî Bankasının posta ve telgraf mu
haberatının ücretten istisnası kanunu mahsus 
ile verilen bir imtiyaz icabıdır. Meclisi Âli Pos
ta Kanununun bu imtiyaza müstenidolan hak
kı müktesebini kabul buyurmuştu. Telgraf ücu-

ratmdan istisna hakkı hakkında da toerveçhi âti 
maddenin dördüncü üeurat faslına ilâvesini 
teklif ederiz. 

Çatalca Ardahan 
Şakir Talât 

Madde — Kanunu mahsus mucibince İtibarı 
Millî Bankası telgraf ücretinden muaftır. 

REİS — Bendenize kalırsa bunlar bilâhara 
bir madde olarak kanuna ilâve olunabilecek 
şeylerdir. 

VEHBİ B. (Karesi) — İtibarı Millî Bankası 
hakkındaki teklife de hacet yoktur. Kanunu 
mahsusla verilen imtiyaznamesinde zaten bu 
vardır. 

REİS — O halde zait şeylerle uğraşacağız 
demektir. 

HAMDİ B. (Bozok) — Alelusul Lâyiha En
cümenine gönderilir. 

VEHBİ B. (Devamla) — Şurasını da Mü
dürü Umumi Beyefendinin izah etmesi icabe-
der ki, bu kanun kabul edildikten sonra dahi 
İtibarı Millî Bankasından ücret almıyacaklar 
mıdır % 

REİS — Efendim hiç şüphesiz bankanın ka
nun ve imtiyaznamesi ahkâmı ne ise yapılacak
tır. Onun için ayrıca müzakereye hacet yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim ilerde tef
sirine mahal kalmamak için (bilinmesi lâzım
dır. 

REİS — Kanun ahkâmı ne ise bittabi o ya
pılacaktır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Fakat Müdürü 
Umumi Beyefendi alacağım diyor. 

REİS — Nasıl alınabilir, rica ederim. 

TALÂT B. (Ardahan) — Kanunda da teib-
yidedilmek lâzımgelirdi. 

REİS — Rica ederim efendim Osmanlı Ban
kasından, İtibarı Millî Bankasından şu veya bu 
ücret almır diye kanuna bir madde mi koyaca
ğız? 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim alınmaz 
diye koymak lâzımdır, vaziyet tondur. 
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REİS — Efendim başka müzakere açamam. 
Binaenaleyh kanunun heyeti umumiyesini tâyi
ni esamiyle reye koyacağım. Kabul edenler be
yaz, etmiyenler kırmızı rey puslası verecekler
dir. 

(Reyler toplandı.) 
Reylerini istimal etmiyenler lütfen biran 

evvel istimal etsinler. İstihsali âra hitam 

bulmuştur. Efendim. Tasnifi âra neticesini arz 
edeceğim. Reye iştirak eden âza (119) olduğu 
için muamele natamamdır. (115) kabul, (3) ret, 
(1) müstenkif vardır. 

Pazartesi günü saat birde içtima etmek üze
re Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,10 

...... ~ı ma>m< 

— 647 — 



I : 94 2 . 2 . 1340 C : 2 
5 Kânunuevvel 1329 tarihli zabıtai sıhhiyei hayvaniye Kanunu muvakkatinin ikinci maddesini 

muaddil [kanun hakkında ilk defa toplanan reylerin neticesi 

(Nisabı ekseriyet yoktur) 

Reye iştirak: edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

79 
76 

1' 
9 

Artvin : Hilmi Bey; Aksaray : Mustafa Veh-
'bi Bey; Antalya : Ahmed Saki 'Bey; Ankara : 
İhsan Bey; Aydm : Zekâi Bey; Edirne : Hü
seyin Rıfkı Bey, Faik Bey; Ordu : ismail Bey, 
Haindi Bey; Erzurum : Halet Bey; Ertuğrul : 
'ibrahim Bey, Ahmed İffet ©ey; Ergani : İh
san Hamdi Bey; izmir : Rahmi Bey, Osman 
Zade Hamdi Bey; İsparta : Hafız İbrahim 
Efendi, Hüseyin Hüsnü Efendi; istanbul : Ali 
Fethi Bey; Eskişehir : Emin Bey; Elâziz : 
Mustafa ©ey, Naci Bey; Urfa : Yahya Kemal 
Bey; izmit : İbrahim. Süreyya Bey, 'Saffet Bey, 
(Mustafa Bey; Bursa : Ref et ©ey, 'Mustafa Feh
mi Efendi; Burdur : Hüseyin Baki Bey; Bo-
zok : Hamdi Bey, Süleyman Sırrı <Bey; Bolu : 
Doktor Emin Cemal Bey, Falih Rıfkı Bey; 
Biga : Mehmed ©ey; Tokad : Emin Bey, Bekir 
Samir Bey; Canik : Cavit Paşa; Hakkâri : 
Nazmi ©ey; Dersim : Feridun Fikri Bey; De

nizli : Necib Ali Bey; Diyarbakır : Şeref Bey, 
Mekmed Bey; Riza : Esat Bey; Zonguldak : 
Halil Bey; Siverek : 'Mahmud Bey; vSaruhan : 
Haei Ethem Bey, Kemal Bey; Trabzon : Rah
mi Bey; Gazianteb : Ali Cenani ©ey; Kırkfcili-
se : Doktor Fuad Bey; Karesi : Ahmed Sürey
ya ©ey. Ali Şuuri Bey; Karaihisarı .Saıhib : Ka
mil Efendi, Musa Kâzım Bey; Kastamonu : Ha
san Fehmi Efendi, Halit ©ey, Mehmed Bey; 
Kozan : Ali Sadi Bey; Konya : Eyüp iSabri 
Efendi, Mustafa Efendi, Mustafa Feyzi Efendi, 
Naim Nâzim Efendi; Kırşehir : (Mahbub Efen
d i ; Kayseri : Nuh Naci Bey; 'Gümüşane : Ha
san Fehme Bey; Kanığın : Rif at 'Bey, Ziya Bey, 
'Talât Bey, Mustafa Abdüllhalik Bey; Giresun 
'Tahir Efendi, Şevket ©ey, Ali Bey; Mardin 
Abdülgani Bey; Mersin : Besim Bey; Malatya 
Mahmud Nedim Bey; Van : Hakkı Bey, Mü
nih Bey; 

(Reddedenler) 

Erzurum : Ziya Bey; 

(Müstenkifler) 

Erzurum : Câzim Efendi; Çorum : Doktor I Mustafa Be.y; 
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5 Kânunuevvel 1329 tarihli zâbıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatinin ikinci maddesini mu-
addil kanun hakkında ikinci defa toplanan reylerin neticesi 

Reye iştirak edenler ? 153 
Kabul edenler : 137 
Reddedenler : 12 
Müstenkifler : 4 

(Kabul edenler) 

Artvin : Hilmi 'Bey; Ardahan : Halit Pa
şa, Talât Bey; Adana : Kemal Bey; Aksaray : 
Mustafa Vehbi Bey; Amasya : Ali Rıza Efen
di; Antalaya : Aıhmed Saki Bey; Ankara : ih
san Bey, Şakir Bey; Aydın : Taihsin Bey, Ze-
kâi Bey; Edirne : Hüseyin Rıfkı Bey; Ordu : 
Hanıdi Bey, Halil Bey; Erzincan : Sabit Bey; 
Erzurum : Halit Bey; Ertuğrul : İbrahim Bey, 
Ahmed İffet Bey, Halil Bey, Doktor Fikret Bey, 
Rasim Bey; Ergani : ihsan Hamid Bey, Kâzım 
Vehbi Bey; izmir : Mahmud Celâl Bey; İspar
ta : Hafız ibrahim Efendi, Hasan Hüsnü Efen
di, Mükerrem Bey; istanbul : ismail Canbulat 
Bey, Hamdullah Sübhi Bey, Ali Fethi Bey, 
Akeuraoğlu Yusuf Bey; Eslkişeihir : Emin Bey; 
El aziz : Hüsieyin Bey, Muhittin Bey, Mustafa 
Bey, Naci Bey; Urfa : Yahya Kemal Bey; İz
mit : ibrahim Bey, ibrahim Süreyya Bey, Saf
fet Bey, Mustafa 'Bey; Bayezid : Süleyman 
Sudi Bey, Şefik Bey; Bursa : Refed Bey, Mus
tafa Fehme Efendi, 'Necati Bey; Burdur : Hü
seyin Baki Bey, Mustafa Şeref Bey; Bozok : 
Hamdi Bey, Süleyman iSırrı Bey; Bolu : Dok
tor Emin Cemal Bey, Şükrü Bey, Falih Rıfkı 
Bey; Tekirdağ : Cemil Bey; Tokad : Emin 
Bey, Mustafa Vasfi Bey; Canik : Ca.vit Pa
şa, Süleyman Necmi Bey; Cebelibereket : Avni 
Bey; Çorum : ismail Kemal Bey, İsmet Bey; 
Hakkâri : Nazmi Bey; Dersim : Ahmed Şük
rü Bey; Denizli : Necib Ali Bey; Diyarbakır : 
Zülfi Bey, Mehmed Bey; Zonguldak : Ragıb 

Bey, Yusuf Ziya Bey; Rize : Ekrem Bey, Rauf 
Bey, Ali Bey; Siird : Malhmud Bey; Sivas : 
Halis Turgut Bey, Rahmi Bey, Ziyaeddın Bey, 
Muammer Bey; Siverek : Ahmed Kadri Bey; 
Saruhan : Kemal Bey; Tralbzıon : Rahmi Bey, 
Süleyman Sırrı Efendi, »Gazianteb : Ahmed 
Remzi Bey, Hafız Şaikir Efendi, Ferid Bey, 
Kılıç Ali Bey; Kırkkilise : Doktor Fuad Bey; 
Karesi .: Ahmed Süreyya Bey, Haydar Adil 
Bey, Ali Şuuri Bey, Kâzım Paşa, Mehmed Bey, 
Mehmed Vehbi Bey; Karahisarı Şarki : ismail 
Bey, Ali Süruri Efendi; Karahisarı Sahib : 
Ruşen Eşref Bey, İzzet Ulvi İBey, Ali Bey. Kâ
mil Efendi, Musa Kâzım (Bey; Kastamonu : 
Hasan Fehmi Efendi, Halit Bey, Ali Rıza Bey; 
Kozıan : Ali Sadi Bey, Ali Saiib Bey; Konya : 
Eyub Sabri Efendi, Hacı 'Bekir Efendi, Kâzım 
Hüsnü Efendi, Mustafa Efendi, -Mustafa Fey
zi Efendi, Naim Hâzim Efendi; Kırşehir : Ali 
Rıza Bey, Yahya Galib Bey; Kayseri : Sabit 
Bey, Nuh Naci Bey; Gelibolu : Celâl Nuri Bey; 
Gümüşane : Hasan FeJhmi Beyğ Veysel Rrza 
Bey; Kângırı : Rifat Bey, Zıya Bey, Talât 
Bey; Kütahya : Şeyh ıSeyfi Efendi, Recep Bey, 
Nuri Bey; Giresun : Taihir Efendi, Şevket Efen
di; Mardin : Devriş Bey, Abdürrezza'k Çelebi 
Bey, Abdülgani Bey, Yakup Kadri Bey; Mer
sin : Besim Bey; Maraş : Hacı Mehmed Efen
di; Malatya : Doktor Hilmi Bey; Muş : Hacı 
îlyas Sami Efendi, Osman Kadri Bey; Van : 
ibrahim Bey, Hakkı Bey, Münih Bey; 

(Reddedenler) 

Erzurum : Cazim Efendi, Ziya Bey; istan
bul : Hüseyin Rauf Bey, Hamdi Bey; Biga : 
Şükrü Bey, Mehmed Bey; Tokad : Hacı Kâmil 
Efendi; Denizli : Mazıhar Müfid Bey; Zongul

dak : Halil Bey; Saruhan : Hacı Ethem Bey; 
Konya : Musa Kâzım Efendi; Kütahya : Raigıb 
Bey; 

(Müstenkifler) 

Eskişehir : Abdullah Azani Efendi; Çorum 
Dr-, Mustafa Bey; Rize : Esad Bey; Kırşehir 

Mahbub Efendi; 

mmm 
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İstanbul'da Av tezkeresi resminin tezyidi hakkındaki Kanuna dair ilk defa istihsal edilen 
reylerin neticesi 

(Nisabı ekseriyet yoktur) 

Reye iştirak edenler : 119 
Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 5 
Müstenkifler : 0 

(Kabul edenler) 

Ardahan : Halid Paşa; Adana : Kâmil Bey; 
Amasya : Ali Rıza Bey; Antalya : Ahmed Saki 
Bey; Ankara : İhsan Bey; Aydın : Tahsin Bey; 
Ordu : Halil Bey, İsmail Bey, Hamdi Bey; 
Erzurum : Halet Bey, Cazim Bey, Ziya Bey; 
Ertuğrul : İbrahim. Bey, Ahmed İffet Bey, 
Dr. Fikret Bey; Ergani : İhsan Bey, Kâzım 
Vehbi Bey; İzmir : Rahmi Bey, Mustafa Ne
cati Bey, Osman Zade Hamdi Bey; : İspar
ta : Hafız İbrahim Efendi, Hüseyin Hüsnü 
Efenli; İstanbul : Ali Rıza Bey, Ali Fethi Bey; 
Eskişehir : Emin Bey; Elâziz : Mustafa Bey, 
Nnci Bey; Urfa : Ali Bey, Yahya Kemal Bey; 
İzmit : İbrahim Bey, İbrahim Süreyya Bey, 
Mustafa Bey; Bayezid : Süleyman Sudi Bey, 
Şefik Bey; Bursa : Refet Bey, Mustafa Fehmi 
Efendi, Necati Bey; Burdur : Hüseyin Baki 
Bey; Bozok : Hamdi Bey, Süleyman Sırrı Bey; 
Bolu : Dr. Emin Cemal Bey, Şükrü Bey, Fa-
lih Rıfkı Bey; Tekirdağ : Cemal Bey; To-
kad : Emin Bey, Bekir Sami Bey, Mustafa 
Vasfi Bey; Canik : Cavit Paşa, Süleyman Nec-
mi Bey; Cebelibereket : Avni Bey; Çorum : 
İsmail Kemal Bey, Dr. Mustafa Bey; Hak
kâri : Nazmi Bey; Dersim : Feridun Fikri Bey; 
Denizld : Necib Ali Bey; Diyarbakır : Zülfi 

Biga : Şükrü Bey, Mehmed Bey; Karahi-
sarı Sahib : Ruşen Eşref Bey; Mardin : Ya-

• I « • ! 

Bey, Mehmed Bey; Rize : Esad Bey, Ekrem 
Bey, Ali Bey; Zonguldak : Halil! Bey, Tunalı 
Hilmi Bey; Siird : Halil Hulki Efendi, Mah-
mud Bey; Siv.erek : Mahmuld Bey; Saruhan : 
Hac Edhem Bey, Kâmil Bey; Trabzon : Rah
mi Bey, Süleyman Sırrı Bey; Gazianteb : Ha
fız Şahin Efendi, Ali Cenani Bey, Kılıç Ali 
Bey; Kırkkilise : Dr. Fuad Bey; Karesi : Ah
med Süreyya Bey, Haydar Adil Bey; Karahi-
sarı Sahib : İzzet Ulvi Bey, Ali Bey, Kâmil 
Efendi; Kastamonu : Halid Bey, Mehmed Bey; 
Kozan : Ali Sadi Bey,, Ali Saib Bey; Konya : 
Eyüp Sabri Efendi, Mustafa Efendi, Mustafa 
Feyzi Efendi, Naim Hazini Efendi; Kırşehir : 
Ali Rıza Bey, Mahbub Efendi; Kayseri : Sabit 
Bey, Nuh Naci Bey; Gelibolu : Cel'âl Nuri 
Bey; Gümüşane : Hasan Fehmi Bey, Veysel 

Rıza Bey; Kângırı : Rifat Bey, Ziya Bey, 
Talât Bey, Mustafa Abdülbaki Bey; Kütahya : 
Ahmed Ferid Bey, Receb Bey; Giresun : Hacim 
Muhiddin Bey, Şevket Efendi, Tahir Efendi; 
Mardin : Derviş Bey, Abdürrezak Bey, Abdül-
gani Bey; Mersin : Besim Bey; Malatya : Re-
şidağa, Mahmud Nedim Bey; Muş : Hacı llyas 
Sami Bey; Niğde : Galib Bey; Van : İbrahim 
Bey, Hakkı- Bey, Münib Bey. 

kup Kadri Bey; Menteşe : Esad Efendi. 

m n 

(Reddedenler) 
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İstanbul'da av tezkereleri resminin tezyidi hakkındaki Kanuna dair ikinci defa istihsal edilen aranın 
neticesi 

Reye iştirak edenler 156 
Kabul edenler 150 
Reddedenler 5 
Müstenkifler 1 

(Kabul edenler) 

Artvin : Hilmi Bey, Ardahan : Hal id Paşa, 
Talât Bey, Adana : Kemal Bey, Aksaray : Mus
tafa Vehbi Bey, Amasya : Ali Rıza Bey, Nafiz 
Bey, Antalya : Ahmed Saki Bey, Ankara : İhsan 
Bey, Şakir Bey, Aydın : Zekâi Bey, Tahsin Bey, 
Edirne : Hüseyin Rıfkı Bey, Ordu : Halil Bey, 
Hamdi Bey, Erzincan : Sabit Bey, Erzurum : 
Halet Bey, Cazim Efendi, Ziya Bey, Ertuğrul : 
ibrahim Bey, Ahmed İffet Bey, Halil Bey, Dr. 
Fikret Bey, Rasim Bey, Ergani : İhsan Hamid 
Bey, Kâzım Vehbi Bey, İzmir : Mahmud Celâl 
Bey, İsparta : Hafız İbrahim Efendi, Hüseyin 
Hüsnü Efendi, Mükerrem Bey, İstanbul : İsmail 
Canbulat Bey, Hüseyin Rauf Bey, Hamdullah 
Subhi Bey, Hamdi Bey, Ali Rıza Bey, Ali Fethi 
Bey, Akçuraoğlu Yusuf Bey, Eskişehir : Emin 
Bey, Elâziz : Hüseyin Bey, Muhiddin Bey, Mus
tafa Bey, Naci Bey, Urfa : Yahya Kemal Bey, 
İzmit : İbrahim Bey, İbrahim Süreyya Bey, Saf-
vet Bey, Mustafa Bey, Bayezid : Süleyman Sudi 
Bey, Şefik Bey, Bursa : Refet Bey, Mustafa Feh
mi Efendi, Necati Bey, Burdur : Hüseyin Baki 
Bey, Mustafa Şeref Bey, Bozok : Mustafa Hamdi 
Bey, Süleyman Sırrı Bey, Bolu : Dr. Emin Ce
mal Bey, Şükrü Bey, Falih Rıfkı Bey, Biga : 
Mehmed Bey, Tekirdağ : Cemil Bey, Tokad : 
Hacı Kâmil Efendi, Emin Bey, Mustafa Vasfi 
Bey, Canik : Cavid Paşa, Süleyman Necmi Bey, 
Cebelibereket : Avni Bey, Çorum : İsmail Kemal 
Bey, Dr. Mustafa Bey, İsmet Bey, Hakkâri : 
Nazmi Bey, Dersim : Şükrü Bey, Feridun Fikrî 
Bey, Denizli : Mazhar Müfid Bey, Necib Ali 

Bey, Diyarbekir : Zülfi Bey, Rize : Esad Bey, 
Ekrem Bey, Rauf Bey, Ali Bey, Zonguldak : 
Halil Bey, Ragıb Bey, Yusuf Ziya Bey, Siird : 
Mahmud Bey, Sivas : Halis Turgut Bey, Rahmi 
Bey, Ziyaeddin Bey, Muammer Bey, Siverek : 
Kadri Ahmed Bey, Saruhan : Hacı Edhem Bey, 
Kâmil Bey, Trabzon : Rahmi Bey, Süleyman 
Sırrı Bey, Gazianteb : Ahmed Remzi Bey, Hafız 
Şahin Efendi, Ferid Bey, Kılıç Ali Bey, Kırk-
kilise : Dr. Fuad Bey, Karesi : Ahmed Süreyya 
Bey, Haydar Adil Bey, Ali Şuuri Bey, Kâzım 
Paşa, Mehmed Bey, Mehmed Vehbi Bey, Kara-
hisarı Şarki : İsmail Bey, Ali Sururi Efendi, 
Karahisarı Sahib : İzzet Ulvi Bey, Ali Bey, Kâ
mil Bey, Musa Kâzım Bey, Kastamonu : Hasan 
Fehmi Efendi, Halid Bey, Ali Rıza Bey, Kozan : 
Ali Sadi Bey, Ali Saib Bey, Konya : Eyub Sab-
ri Efendi, Kâzım Hüsnü Bey, Mustafa Efendi, 
Mustafa Fevzi Efendi, Musa Kâzım Efendi, Naim 
Hazım Efendi, Kırşehir : Ali Rıza Bey, Mahbub 
Efendi, Yahya Galib Bey, Kayseri : Sabit Bey, 
Nuh Naci Bey, Gelibolu : Celâl Nuri Bey, Gü-
müşane : Hasan Fehmi Bey, Veysel Rıza Bey, 
Kângırı : Rifat Bey, Ziya Bey, Talât Bey, Mus
tafa Abdülhalik Bey, Kütahya : Ragıb Bey, Şeyh 
Seyfi Efendi, Recep Bey, Nuri Bey, Giresun : 
Şevket Efendi, Tahir efendi, Mardin : Derviş 
Bey, Abdürnezzak Bey, Abdülgani Bey, Mersin : 
Besim Bey, Maraş : Hacı Mehmed Efendi. Ma
latya : Dr. Hilmi Bey, Muş : Hacı llyas Sami 
Efendi, Osman Kadri Bey, Van : İbrahim Bey, 
Hakkı Bey, Münib Bey. 

(Reddedenler) 

Biga : Şükrü Bey, Diyarbekir : Mehmed Bey, 
Karahisarı Sahib : Ruşen Eşref Bey, Konya : 

Hacı OBekir Efendi, Mardin : Yakub Kadri Bey. 

(Müstenkifler) 

Eskişehir : Abdullah Azmi Efendi. 

« • » • • * • 
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Müceddeden inşa edilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına sarf edilmek üzere 1889 senei 
maliye bütçesinin 91 nci faslına 3 ncü madde olarak 114 bin lira vaz'ına dair idare heyetinin 
(2/178) numaralı teklifi kanunisinin reddi hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası
nın reddi ile tahsisatın 1340 bütçesine vaz'ı hakkında Kütahya Mebusu Receb Beyin takririnin 

ikinci defa reye vaz'ı neticesi 

ıReye iştirak edenler : 134 
Kaibul e'denllıer : 102 
•Reddedenler : 32 
'Müstenkifler : 0 

(Kabul edenler) 

Aritıviın : Hilmi Bey. (Ardahan : Halid Pa§a, 
'Talât Bey. Adana : Kemal Bey. Aksaray : 
Mustafa Vehbi Bey. Amasya : Ali Rıza Efendi. 
Antalya : Ahmıed Saki iBey. Ankara : İhsan 
Bey, Şaıkir Bey. Aydın : Tahsin Bey, Zekâi 
Bey. Ordu : Hilmi Bey. Erzincan : Sabit Bey. 
Erzurum : Halat Bey, Ca/zim Efendi. Ertuğ-
rul : İbrahim Bey, Ahmed İffet Bey, "Doktor 
Fikret Bey. Ergani : İhsan Bey, Kâzım Bey. 
İzmir : Mıahlmud Celâl Bey, Mustafa Necati 
Bey. İsparta : Hafız İbranlm Efendi, Hüseyin 
Hüsnü Efendi. İstanbul : Hüseyin Rauf Bey, 
Hamdullah Suphi Bey, Ali Rıza Bey, Ali Fethi 
Bey. Esfeiışelhir : Emim Bey, Abdullah Azmi 
Efendi. Elâziz : Hüseyin Bey, Mustafa Bey, 
Naci Bey. İzmit : İbrahim Bey, Saffet Bey. 
Bayezid : Süleyman Sudi (Bey, Şefik Bey, Bur
sta : Refet Bey, Mustafa Fehmi Efendi, Necati 
Bey. Burdur : Hüseyin Baki Bey. Bıoziok : Ham-
di Bıey, Süleyman (Sırrı Bey. Bolu : Dr. Emin 
ÜGinal Bey, Şükrü Bey, Falih Rıfkı Bey. Bigıa : 
Mehmed Bey. Tekirdağ : Cemil B'ey. Tokad : 
Emin Bey. Canik : Süleyman Necmi Bey. Ce
belibereket : Avni >Bey. Corum : İsmail Kemal 

Ordu : Halil Bey, Erzurum : Ziya Bey, Er-
tuğrul : Halil Bey, Rasim Bey. İsparta : Mü-
,'kerrem Bey. İstanbul : İsmail Canbulat Bey, 
Hamdi Bey, Yusuf Akçura Bey. Biga : Şükrü 
Bey. Tokad : Hacı Kâmil Efendi. Canik : Ca-
vid Paşa. Çorum : Dr. Mustafa Bey. Zongull-
dak : Yusuf Ziya Bey. Rize : Esad Bey. Sivıaıs : 
Rahmi Bey. Saruhan : Hacı Ethem Bey, Re-

Bey, İsmet Bey. Hakkâri : Nazmi Bey. Dersim : 
Şükrü Bey, Feridun Fikri Bey. Denizli : Necib 
Ali Bey. DiyarbeMr : Zülfi Bey. Rize : Ekrem 
Bey, Ali Bey. Zonguldak : Halil Bey. Siird : 
Maıhmud Bey. Sivas : Halis Turgut Bey, Mu-
amımer Bey. Siverek : Kadri Ahmed Bey. Tralb-
zion : Hasan Hüsnü Bey, Raihmi Bey. Gazian-
teb : Hafız Şahin Efendi, Kılıç Ali Bey. Kırîk-
kilise : Dr. Fuad Bey. Karesi : Kâızım Paşa. 
Karalhisarı Şarki : Ali Süruri Efendi Karalhi
sarı Sıahib : Ruşen Eşref Bey, İzzet Ulvi Bey, 
Ali Bey, Musa Kâzım Bey. Kastamonu : Ali 
Rıza Bey. Konya : Mustafa Efendi, Mustafa 
Feyzi Efendi, Musa Kâzımı Efendi, Naim Ha
zini Efendi. Kayseri : Sabit Bey. G-elilbolu : 
Celâl Nuri Bey. Gümıüşane : Hasan Fehmi Bey, 
Veysel Rıza Bey. Kângırı : Ziya Bey, Talât 
Bey, Mustafa Abdülhalik Bey. Kütahya : Ra-
gıb Bey, Receb Bey, Nuri Bey. Giresun : Şev
ket Bey. CVLardin : Derviş Bey, Albdürreizıak 
Bey, Yalkulb Kadri Bey. Maraş : Hacı Mehmed 
Efendi. Malatya : Dr. Hilmi Bey. Mu§ : Hacı 
İlyas Sami Efendi, Osman Kadri Bey. Van : 
İbrahim Bey, Hakkı Bey, Münib Bey. 

şad Bey, Kâmil Bey. Trabzion : Süleymaın Sır
rı Bey. Karesi : Ahmed Süreyya Bey, Haydar 
Adil Bey, Ali Şuuri Bey, Meıhraıed Bey, Veihbi 
Bey. Kastamonu : 'Hasan Fehmi Efendi, Halid 
Bey. Kayseri : Nuh Naci Bey. Kângırı : Rıfat 
'Bey. Kü tabya : Şeyh Seyfi Efendi. Giresun : 
Tahir Bey. Mardin : Abdülgani Bey. Mersin : 
Besim Bey. 

(Reddedenler) 
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1316 -1317 Tevellütlü şimendifer müstahdeminmin vazifei hâzıralannda terklerine dair lâyihai ka
nuniye ile aynı tevellütlü telgraf muhabere memurlarının ve muallimlerin askerlikten istisnaları 
hakkındaki tekâlifi kanuniyenin reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası hakkında 

ikinci defa istihsal edilen aranın neticesi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

153 
62 
91 

0 

(Kabul 

Artvin : Hilmi Bey; Ardahan : Halid Pa
şa; Adana : Kemal Bey; Annasya : Nafiz Bey; 
Antalya : Ahmed Saki Bey; Ertuğrul : ibra
him Bey, Ahmed İffet Bey, Halil Bey, Doktor 
Fikret Bey, Rasim Bey; izmir : 'Mahmud Celâl 
Bey; Istanlbul : Hüseyin. Rauf Bey, Hamcli Bey, 
Ali Rıza Bey, Ali Fethi Bey, Akçuraoğlu Yu
suf Bey; Eskişehir : Emin Bey; Elâziz : Hüse
yin Bey, Muhiddin Bey; îzmir : İbrahim Bey, 
İbrahim Süreyya Bey, Safvet Bey, Mustafa 
Mey; Bayezid : Süleyman Sudi Bey, Şefik Bey; 
Bursa : Refet Bey; Burdur : Hüseyin Baki 
Bey; Bolu : Şükrü Bey, Falîh Rıfkı Bey; Te-
Ikirdağ : Cemil Bey; Tokad : Hüseyin Kâmil 
Efendi, Emin Bey, Mustafa Vasfi Bey; Cebeli-

edenler) 

(bereket : Avni Bey; Hakkâri : Nazmi Bey; De
nizli : Mazhar Müfid Bey; Diyarbakır : Meh
med Bey; Zonıguldak : Yusuf Ziya Bey; Siird : 
Mahmud Bey; Siverek : Kadri Ahmed Bey; 
G-azdanteh : Hafız Şahin Efendi, Kılıç Ali Bey; 
Kırkkilise : Doktor F'uad Bey; Karesi : Kâ
zım Paşa; Karahisarı ISahib : Ali Bey, Kâmil 
Bey; Kastamonu : Halid Bey, Ali Rrzıa Bey; 
Kozan : Ali Sadi Bey; Kırşehir : Ali Rıza Bey, 
Yahya Galib Bey; Gümüşane : Veysel Rıza Bey; 
Kütahya : Şeyh Seyfi Efendi, Mehmed Rece'b 
Bey, Nuri Bey; Giresun : Şeviket Efendi; Ri
ze : Esad Bey, Ekrem Bey, Rauf Bey; Mardin : 
Abdülgani Bey; Mersin ; Besim Bey; Van : 
Hakkı Bey; 

(Reddedenler) 

Ardahan : Talât lBey, Aksaray : Mustafa 
Vehbi Bey; Amasya : Ali Rıza Efendi; Anka
ra : İhsan Bey, Şakir Bey; Aydın : Tahsin 
Bey, Zekâi Bey; Edirne : Hüseyin Rıfkı Bey; 
Ordu : Hamdi Bey, Halil Bey; Erzincan : Sa
bit Bey; Erzurum : Halet Bey, Oâzim Efendi, 
Ziya Bey; Ergani : İhsan Hamid Bey, Kâzım 
Bey: İsparta : Hafız İbrahim Efendi, Hüseyin 
Hüsnü Efendi, Mükerrem Bey; îstanibul : is
mail Canbulat Bey, Hamdullah Sub'hi Bey; Es
kişehir : Abdullah Azmi Efendi; Elâziz : Mus
tafa Bey, Na.ci Bey; Urfa : Yahya Kemal Bey; 
Bursa : Mustafa Fehmi Efendi, Necati Bey; 
Burdur : Mustafa Şeref Bey; Bozok : Haindi 
Bey, Süleyman iSırrı Bey; Bolu : Emin Cemal 
Bey; Biga : Şükrü Bey, iMehmed Bey; Canik : 
öavit Paşa, Süleyman Necmi Bey; Çorum : is
mail Kemal Bey, Doktor Mustafa Bey, ismet 
(Bey; 'Mersin : Şükrü Bey; Dersini : Feridun 
Fikri Bey; Denizli : Necib Ali Bey; Diyarhe-
kir : Zülfü Bey; Rize : Ali Bey; Zonguldak : 
Halil Bey, Ragıb Bey; Sivas : Halis Turgut 

iBey, Rahmi Bey, Ziyaeddin Bey, Muammer 
Bey; Saruhan : Hacı Ethem Bey, Kemal Bey; 
Trahzon : Süleyman iSırrı Efendi, R-ahmi Bey; 
Gaziante'b : Ahmed Remzi Bey, Ferid Bey; 
Karesi : Ahmed Süreyya 'Bey, Haydar Adil 
Bey, Ali Şuuri Bey, 'Mehmed Bey, Mehmed 
Vehbi Bey; Karahisarı Şarki : Ali Süruri Bey, 
İsmail Bey; Karahisarı Sahib : Ruşen Eşref 
Bey, îzzed Ulvi Bey, öVlusa Kâzım Bey; Kasta
monu : Hasan Fehmi Efendi; Konya : Eyu'b 
Sabri Efendi, Hacı Bekir Efendi, Kâzım Bey, 
Mustafa Efendi, Mustafa Feyzi Efendi, Musa 
'Kâzım Efendi, Naim Hâzim Efendi; Kırşehir : 
GVTahbub Efendi; Kayseri : Sabit Bey, Nur Naci 
Bey; Gelibolu : Celâl Nuri Bey; Gümüşane : 
Hasan Fehmi Bey; Kânlgırı : Rifat Bey, Ziya 
Bey, Talât Bey; Kütahya : Ragib Bey; Gire
sun : Tahir Efendi1; Mardin : Devriş Bey, Ab-
dürrezzak Bey, Yakup Kadri Bey; Maraş : 
Hacı Mehmed Efendi; Malatya : Doktor Hilmi 
Bey; Muş : Hacı îlyas Sami Efendi, Osman 
Kadri Bey; Van : ibrahim Bey, ıMüniib Bey; 

4 * » 
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Telgraf ve Telefon Kanununun ilk defaki netioei arası 

(Nisabı ekseriyet yoktur) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

119 
115 

3 
1 

Artvin : Hilmi Bey; Ardahan : Halit Paşa, 
Tal'ât Bey; Adana : Kemal Bey; Aksaray : Be
sim Atalay Bey, Mustafa Vehbi Bey; Amasya : 
Nafiz Bey; Antalya : Ahmel Saki Bey; Anka
ra : Şakir Bey; Aydın : Tahsin Bey; Ordu : 
Reeai Bey; Erzincan : Sabit Bey; Erzurum : 
Halet Beyi Cazim Efendi, Ziya Bey; Ertuğrul : 
İbrahim Bey, Ahmed İffet Bey, Halil Bey, 
Doktor Fikret Bey; Ergani : İhsan Hamid Bey; 
İzmir : Rahmi Bey; İsparta : Hafız İbrahim 
Efendi, Hüseyin Hüsnü Efendi; İstanbul : İs
mail Canbulat Bey, Hüseyin Rauf Bey, Hamdi 
Bey, Ali Rıza Bey, Ali Fethi Bey; Eskişehir : 
Abdull'ah Azmi Efendi; Elâziz : Muhiddin Bey, 
Mustafa Bey, Naci Bey; Urfa : Ali Bey; İz
mit : İbrahim Bey, Mustafa Bey; Bayezid : Sü
leyman Sudi Bey, Şefik Bey; Bursa : Refet 
Bey, Mustafa Fehmi Efendi, Necati Bey; Bur
dur : Hüseyin Baki Bey; Bozok : Hamdi Bey, 
Avni Bey; Bolu : Şükrü Bey, Falih Rıfkı Bey; 
Biga : Şükrü Bey, Mehmed Bey; Tokad : Kâ
mil Efendi, Emin Bey, Bekir Sami Beyi Mus
tafa Vasfi Bey; Canik : Cavit Paşa, Süleyman 
Necmi Bey; Cebelibereket : Avni Bey; Çorum : 
İsmail Kemal Bey, Doktor Mustafa Bey, İsmet 
Bey; Hakkâri : Nazmi Bey; Denizli :, Necib 
Bey; Diyarbekir : Şeref Bey; Rize : Ekrem 

Bey, Rauf Bey, Ali Bey; Zonguldak : Halil 
Bey, Ragıb Bey; Siird : Halil Hulki Efendi, 
Mahmud Bey; Sivas : Ziyaeddin Bey, Mah-
mud Bey; Siverek : Mahmud Bey; Saruhan : 
Hacı Ethem Bey, Kemal Bey; Trabzon : Rah
mi Bey; Gazianteb : Hafız Şahin Efendi; Kırk-
kilise : Doktor Fuad -Bey; Karesi : Haldun 
Adil Bey, Ali Sururi Bey, Mehmed Bey, Meh
med Vehbi Bey; Karahisarı Şarki : İsmail Bey, 
Ali Sururi Efendi; Karahisarı Sahib : Ruşen 
Eşref Bey, Ali Bey, Kâmil Bey, Musa Kâzım 
Bey; Kastamonu : Hasan Fehmi Efendi, Halit 
Bey; Kozan : AH Sadi Bey, Ali Saib Bey; 
Konya : Eyüb Sabri Efendi, Hacı Bekir Efen
dili Mustafa Efendi, Mustafa Feyzi Efendi, 
Musa Kâzım Efendi, Naim Hazim Efendi; Kır
şehir : Mahbub Efendi; Kayseri : Sabit Bey, 
Nuh Naci Bey; Gelibolu : Celâl Nuri Bey; 
Gümüşane : Hasan Fehmi Bey, Veysel Rıza 
Bey; Kângırı : Ziya Bey; Kütahya : Şeyh Seyfi 
Efendi; Giresun : Tahir Efendi; Mardin : Der
viş Bey, Abdürrezzak Çelebi Efendi; Mersin : 
Besim Bey; Maraş : Hacı Mehmed Efendi; 
Mal'atya : Reşit Ağa; Muş : Hacı llyas Sami 
Efendi, Rıza Bey; Van : İbrahim Beyi Hakkı 
Bey, Münib Bey. 

(Reddedenler) 

Burdur : Mustafa Şeref Bey; Diyarbekir : | Zülfi Bey; Karesi : Ahmed Süreyya Bey. 

(Müstenkifler) 

Denizli : Mazhar Müfid Bey. 
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