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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,30 sonra 

REÎS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTÎP : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Feyyaz Âli Bey (Yozgfad) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak, (Ziya Hurşid 

Bey tarafından zaptı.sabık hulâsası okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-
inikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu. İntihabedilecek Heyeti Vekile hak
kında namzetler listesi kıraat ve ârâ istihsal 
olundu. Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin 
Mehakimi Istinafiyenin lâğvi hakkındaki tekli
fine dair Lâyiha Encümeni mazbatası Adliye 
Encümenine, Doktor Suad Beyin Ankara'da bir 
dişçi mektebi küşadma dair teklifi hakkında 
encümen mazbatası Sıhhiye Vekâletine, Abdlil-
kadir Kemali Beyin Kanunu Cezanın 230 ncıı 
maddesine tezyil edilecek mevat hakkındaki 
teklifine dair mazbata Adliye Encümenine, Co
rum Mebusu Ferid Beyin Ankara Valii sabıkı 
Doktor Reşid Bey ailesine maaş tahsisine dair 
teklifi Lâyiha Encümenine havale; ve Ali Şük
rü Beyin memurin muhakematma mütaallik tek
lifi kendi huzuruna talik, Kırşehir Mebusu Sa
dık Beyin mahkûm memurin hakkındaki teklifi 
Lâyiha Encümeni mazbatası mucibince reddolu-
narak ârâ tasnif edilinceye kadar Celse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-
inikat Heyeti Vekile için icra kılman intihapta 
Bursa Mebusu Hasan Fehmi Efendinin (149) 
rey ile Seriye, Kozan Mebusu Fevzi Paşanın 
(156) rey ile Müdafaai Milliye, Niğde Mebusu 
Ata Beyin (147) rey ile Dahiliye, Trabzon Me
busu Hasan Beyin (142) rey ile Maliye, Antal
ya Mebusu Hamdullah Subhi Beyin (136) rey 
ile Maarif, Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin 
(149) rey ile Nafıa, Saruhan Mebusu Celâl Be
yin (144) rey ile İktisat, Bayezit Mebusu Dok
tor Refik Beyin (152) rey ile Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye, Saruhan Mebusu Refik Şevket 
Beyin (122) rey ile Adliye vekâletlerine intihap 
kılınmış oldukları ve (42) zatın müstenkif kaldığı 
tebliğ olundu. 

Azadan on zatın mezuniyetleri kabul ve büt
çeyi tetkik için diğer encümenlerden Muvaze-
nei Maliye Encümenine intihabedilecek zevatın 
bir an evvel intihapları rica olunarak Rama
zanın (20) nci Cumartesi günü içtima edilmek 
üzere saat 4,5 da Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Ziya Hurşid Feyyaz Âli 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Ststamonu) 
— Teklifim Kanunu Cezanın 203 ncü maddesine 
taallûk ettiği halde 233 olarak gösterilmiş o su
retle tashihini rica ediyorum. 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Seriye Vekili I 

Hasan Fehmi Efendi diye yazılmış. Mustafa 
Fehmi olarak tashihini rica ederim. 

REİS — Zaptı sabık kabul olundu efendim. 

9. — MUHTELİF EVRAK 

;/. — Eccezıre cephesindeki hidematından do
layı Urfa Mebusu Ali Saip Beyin takdire lâyik 
olduğuna dair Cephe Kumandanı Nihat Paşadan 
mevrut telgraf. I 

REİS — Urfa Mebusu Ali Saip Bey hakkın
da Eccezire cephesi Kumandanı Nihat Paşantn 
takdirnamesi var. 

Diyarbekir 
1 Nisan 1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Eccezire cephesine izam buyurulan Büyük 
Millet Meclisi âzasından Urfa Mebusu Ali Saip 
Beyin ahval ve adatı aşair ve lisanı mahalliye 
vukufu tanımı ve malik olduğu evsafı cemilesi 
hasebiyle cephe mmtakasmda hükümeti milliye-
mizin gayei mübeccelinin neşir ve tamimi ve ef
kârı aşairin tenvir ve irşadında mesbuk olan 
hidematı bergüzidesine zamimeten harekâtı te-
dibiye ve takibiyenin ekserinde estersüvar asa
yiş müfrezesinin bilfiil başında olarak hidema
tı fiiliye! vataniye ifasına muvaffak olduğu ve 
dokuz ay devam eden bu müddet zarfında ne 
Meclisten ve ne de ordudan bir gûna tahsisat 
almıyarak belki bu uğurda birçok maddi feda
kârlığa da mâruz kaldığı cihetle gerek zati sa-
mii asafanelerinin ve gerek Büyük Millet Mec
lisi Heyeti Kiraminin cidden mazharı takdir ve 
sitayişi olmaya kesbi istihkak etmiş bulunduğu
nu arz eylerim. 

Eccezire Cephe Kumandanı 
Mirliva 

Nihad 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey, arkadaşımız olan o muhterem Mebus Ni
hat Paşanın takdirine muhtaç ve müftekir de
ğildir. (Bravo sadaları) 

YUSUF B. (Denizli) — Bendeniz Meclis na
mına bir takdirname yazılmasını teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) —Kuman
danların mercilerinden başkalarına böyle bir 
şey yazmamalarını, kendileri yazmalıdır. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. I 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Nihat 

Paşanın mercii burası değildir, efendim. Nihat 
Paşanın mercii Müdafaai Milliye Vekâletidir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Günah mı 
oluyor hüsnü şahadet?. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Günahtır, 
günah.. 

2. — İnönü muzafferiydi münasebetiyle 
muhtelif yerlerden gelen tebrik telgrafları. 

REİS — İnönü muzafferiyeti münasebetiyle 
telgraflar var, münasip cevap yazılır. 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

i. — tera Vekilleri Riyasetine Fevzi Paşa
nın intihdbedildiğine dair İcra Vekilleri Riyase
ti tezkeresi 

REİS — Heyeti Vekile Riyasetine Fevzi Pa
şanın intihap kılındığına dair tezkere var. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
19 . V . 1337 tarih ve «zabıt kalemi 298 nu

maralı tezkerei riyaset penahileri cevabıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti İc

ra Vekilleri Heyeti Riyasetine Müdafaai Milli
ye Vekili Birinci Ferik Fevzi Paşa Hazret-
retlerinin intihapları İcra Vekilleri Heyetinin 
19 . V . 1337 tarihindeki içtimamda- lcı*a edil
miş olduğu berayı malûmat arz olunur efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

(Allah muvaffak etsin sadaları) 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Orduda kendi hayvaniyle hizmet eden 
efrada tazminat verilmesi hakkında kanun lâyi
hası 

REİS — Orduda kendi hayvaniyle hizmet 
eden efrada tazminat itasına dair Heyeti Veki-
leden mevrut lâyihai kanuniye var efendim... Mü
dafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenle
rine havale ediyoruz. 

2. —- Malatya'daki Suliansuyu çiftliğinin sa
tılması hakkında kanun lâyihası 
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REİS — Malatya'daki Sultansuyu çiftliğinin 

furuhtuna dair HeyetiVekilden mevrut lâyihai 
kanuniye var. Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale ediyoruz. 

3. — Tedariki vesaiti naldiyei bahriye Ka
nununa müzeyyel kanun lâyihası 

REÎS — Tedariki vesaiti nakliyei bahriye Ka
nununa- zeyil olmak üzere Heyeti Vekilden 
mevrut lâyihayi kanuniye var. Bunuda Müdafaai 
Milliye Encümenine havale ediyoruz. 

4. — Muafiyeti askeriye vergisi hakkında ka
nun lâyihası 

REİS — Muafiyeti askeriye vergisi hakkın
da Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var. Kavanini Maliye Encümenine gönderiyo
ruz. 

5. — Askerî tekaüt ve istifa Kanununun 36 
ncı maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

REÎS — Askerî tekaüt ve istifa Kanununun 
36 ncı maddesini muaddil Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var. Bunu da Müdafaai ^ 
Milliye Encümenine gönderiyoruz. 

6. — Amele taburları zâbitan ve efradına ik
ramiye itası hakkında kanun lâyihası 

REÎS — Amele taburları zâbitan ve efradına 
ikramiye itası (hakkında 'Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var. Bunu da Muvazenei 
Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

6. — TEZKERELER 
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm'Mazhar 

Bey ve rüfekâst hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye VekâUti tezkeresi. 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Sö
keli Mazhar Bey ve rüfekâsı hakkında Adliye 
Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye var. Ad
liye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sökeli 
Ipokrat hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REÎS*— Keza hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Sökeli Ipokrat hakkında Adliye Vekâletinden 
mevrut evrakı hükmiye var. Onu da Adliye En
cümenine gönderiyoruz. 
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8. — MAZBATALAR 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurin muhakematına ait evrak ve muamelât
ta müruruzamanın sakıt olduğuna dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/298) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin, Memurin 
muhakematmda, Şûrayı Devletin ademimevcu-
diyetinden dolayı müruruzaman usulünün ilga 
sına dair teklifi hakkında Lâyiha Encümeni maz
batası var; bunu da Dahiliye ve Adliye encü
menlerine havale ediyoruz. 

VEHBÎ B. (Karesi) —Müstaceliyetle gitsin 
o fendim. Çünkü: bekliyen bu kad^r memurin var. 

REÎS — Müstaceliyeti kabul buyuruyor mu
sunuz? (Hay, hay, sadaları) Müstaceliyeti kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul edildi-efen
dim, müstaceliyetle gidiyor. 

2. — Erkânı Harbiyei Umumiye Beisvekilli-
ğine Fevzi Paşanın intihab edildiğine dair t er a 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Erkânı Harbiyei Umumiye Reis ve
killiğine Fevzi Paşanın tâyin kılındığına dair 
Heyeti Vekileden mevrut tezkere 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekilli

ğine Müdafaai Milliye Vekili Birinci Ferik Fev
zi Paşa hazretlerinin intihapları icra Vekilleri 
Heyetinin 19 . V . 1337 tarihindeki içtimaında 
icra kılınmış olmakla arzı keyfiyet eylerim, efen
dim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) ^ - Efendim 
bunlar bizim salâhiyetimizdir. Her yerde oldu
ğu gibi bunu) da gasbetmek istiyorlar. Pek fena 
alıştırıyoruz. Yarın da öyle bir şey olacak ki : Tâ
yin Bizim burada ne mânamız kalıyor!.. 

YAHYA GALlP B. (Kırşehir) — Ne olur 
efendim? 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Efendi 
salâhiyetini bil. Kanun böyledir. Rica ederim bi
zim bir kanunumuz var : Vekili ve vekilin vekili
ni de Meclis intihabeder. Heyeti Vekileye bu sa
lâhiyet verilmemiştir. Bunlar bizim haysiyeti teş-
riyeimizi ihlâl ediyor. Geçende de söylemiştim. 
Rica ederim, aynı şey tekrar ediliyor. Nedir bu 
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iş rica ederim?... Çok mu görüyorlar bize bu salâ
hiyeti.... Biz bu salâhiyeti onlara vermedik. (Doğ
ru, doğru, sadaları) 

Buı tezkereyi kabul ediyor musunuz? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiyor. Ret edin.... ("Gürültüler) 

Reye koyun Reis Bey. 
REİS — Bunda reye koyacak ne mesele var? 

Reye konacak bir şey yoktur ki.... (Gürültüler) 
SALÂHATTlN B. (Mersin) — Teamül ol

masın... (Ret sadaları) 
VEHBÎ B. (Karasi*) —• Evvelce olduğu gibi 

bir iki gün için bizei bildirmeksizin bu işi ge-
çiştirselerdi doğru olurdu. Bize bildirdikten 
sonra bir emri vâki olacak ve ileride emsaline 
yol olacak Biz bunu kabul etmiyoruz. (Pek 
doğru sesleri) 

YÂSÎN B. (Gazianteb) — Heyeti Vekilece 
intihabedilmiş deniyor ki, bu; salâhiyet ola
maz. . 

RElS — İntihap demiyorum eifendim; tâ
yin diyorum. (Handeler - O o, olmaz sadaları) 
(Gürültüler) 

Efendim Heyeti Vekile muvakkaten; bir 
arkadaşı infikâk ettiği zaman yerine diğer bir 
arkadaşı memur ediyor. Bu işıe bakıyor. 

VEHBÎ B. (Karasi) — Arkadaşlar: Eğer 
Yusuf Kemal Bey bir telgraf verseydi İnebo
lu'dan ben yerime filânı tevkil ettim, o bak
sın deseydi kabul ederdik veyahut Heyeti Ve
kile kendi aralarında bir arkadaşa o gelinceye 
kadar sen bakıver deselerdi biz de duymasay-
dık bir şey olmazdı. Fakat Heyeti Vekile 
ferden ferda intihabedilmişlerdir. Nitekim is
tifa ettikleri zaman da istifa etmiyenler yer
lerinde kalmışlardır. Kabine usulü değildir 
ki, bunlar, müştereken mesul olsunlar ve bil
diklerine* göre birini tevkilde bulunsunlar bu 
hatadır, merduttur. 

HASÎP B. (Maraş) — Reis Bey; Heyeti 
Vekile intihabedilirken aharı tevkile kendileri
ne mezuniyet verilmemiştir.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yol 
yapacaklar* kendilerine yol.... 

REİS —• Müsaade ederseniz efendim, bunu 
Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa hazretlerinin 
huzurunda tekrar müzakere edelim. (Tekrar 
müzakere olmaz reye sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) —^Gayri-
î&anunidir, reddederiz... 
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ABDÜLGAFUR Ef. (Karasi) — Misali var 

efendim : Adliye Vekili Sabıkı Celâlettin Arif 
Beyefendi Erzurum'a gittikten sonra bura
ya avdetine bir iki gün kaldığı halde Muhtar 
Beyin vekâletten istifası üzerine yeniden inti
hap yapıldı bu da onun aynıdır.. Ya intihap 
yapılacaktır, veya vekil gelinceye kadar boş 
kalmalıdır.. (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
reddini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, bu tezkerenin reddini 
teklif ediyorlar. Reddini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar., (ladesi sadaları) 

Efendim, müsaade buyurun, bu tezkerenin 
reddi demek iadesi demektir.. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bir tezkereyi red
detmek doğru değildir, usule muvafık olmadı
ğından iade edelim. (Gürültüler) 

REİS — Bu tezkerenin iadesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. İade ediyoruz, 
efendim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Böyle bir şekli kabul etmiyoruz. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Red
dedilen tezkeredir, şahıs değildir; o, tasrih 
olunsun. 

7. — TAKRİRLER 

1. — Edime Mebusu Şeref Beyle arkadaşı-
nm, Malta mevkuflarına dair takriri. 

REİS — Efendim, Edirne Mebusu Şeref Be
yin takririni okuyoruz. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Bütün dünyayı ateşe vererek yanan yurtla

rın ve dökülen kanların üzerinde açık bir işti-
ha ile karnını doyurmaktan başka bir şey dü-
şünmiyen İngiltere ile, elde silâhı olduğu hal
de mustarip beşeriyet namına sulhu selâmlıyan 
Türk Milletinin Ağamemnun zırhlısında ak
dettiği mütarekenin üzerine memleketin dört 
köşesine yayılan İngilizler daima mel'un, da
ima kahhar yaşamış, tarihlerine lâyık leîm ve 
ihanetkar bir siyasetle namertlikten bihaber 
mert Türk'ü aldatmak küçüklüğünü bir kere 
daha göstermişlerdi. Türkiye'de ilk işleri mih
rabı Islâmiyeti müdafaa eden memleketin vic
danlı ve namuslu evlâtlarını silâhlarından tec-
ridettikten sonra şeytanı racim gibi ellerinde 
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ateşli kamçı kovalamak oldu. Tuttukları yol 
ise daima kahpe ve her işleri tarihleri gibi dai
ma hile idi. îşte bu sırada vicdan denilince mi
desinde iştiha, namus denilince kesesinde para 
ariyan ve hiçbir vakit ırkımızdan olmıyan beş 
on sefilin İstanbul'da İngiliz hizmetkârlığı ile 
kurdukları Hükümet bu Türk evlâdını İngi
lizlere teslim ile Maltaya naklettiler. Yaratıl
dığı günden beri efendi yaşamış Türk ırkının 
tarihi hiçbir zaman böyle bir zillet kaydetme
miştir. 

Timürlenk'in talebettiği Ahmed Oelâyır'ı ve 
Kara Yusuf'u Timür'e teslim etmektense Koca 
Osmanlı Devletinin tarumar enkazı üzerine ka
panmayı tercih eyliyen Yıldırım Bayezid'i, mu
hip ve müheykel Romanof Çarlarına Macar mül
tecilerini teslim etmektense harbi tercih eyliyen 
Abdülmecid'i ve nihayet hâlâ hâlâ seyyiatı ida
resinin netayicini tamir ile meşgul olduğumuz 
Abdülhamid bile İngilizlere Mazhar Paşa ile 
Şevket Beyi bütün harb tehditlerine rağmen tes
lim eylemediğini Meclisi Âlinize arz eyleriz. Fa
kat şunu da ilâve edelim ki, kahraman padişah
lar yetiştirmiş bir hanedanın bugün Türk'ü 
Türk'e kırdırmak ve Yunan esaretini, İngiliz 
zincirini Türk milletinin istiklâline tercih eyle
mek hususunda gösterdiği nâhalef bir tıynetle 
istanbul'daki şahsiyeti zaife bu vatandaşları İn
gilizlere vermişti. Vatandan bin mil uzakta Ak-
denizin ortasında sivrilmiş karataştan ibaret bir 
Adanın içinde İngiliz kahır ve istipdadmm al
tında inliyen bu mazlumlardan bir kısmı nasılsa 
bugün geliyor. Fakat orada kalan biçarelerin bir 
cürmu varsa o da Türk vatanını sevmekten ve 
İngiliz ihanetine boyun eğmemekten ibarettir. 
Bunlar ne olacak? Bu zavallıların Anadolu'da 
ve İstanbul'da en sefil şartlar altında inliyen 
aileleri bugün ekmek bulamıyarak nasıl sürünü
yorlarsa, oradakiler de aynı vaziyettedir. Bun
lar vaktiyle bu devletin vilâyetlerini, orduları
nı idare etmiş adamlardır. Eğer bunlar mücrim 
ise Türk milleti İngiltere'ye bunları muhakeme 
ve tecrim için vekâleti kaza vermemiştir ki, on
ları o mahrumiyetler ortasında makhur ve peri
şan yaşatfin. Bu doğrudan doğruya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin hakkı kazasına 
taallûk eden bir meseledir. Bunların ailelerini 
düşünmekle beraber bu âlicenap millet orada ar
tık şimdi kim bilir icadı mezalimde Allah'ın bir 
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mislini yaratmadığı bu zâlim milletin elinde ne
ler çekmekte olduklarını düşünerek bunların bir 
gün evvel kurtulmaları için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin müspet ve seri bir te
şebbüste bulunması hususunu fazilet ve hamiye
tin canlı bir timsali olan Meclisi Âlinize arz ey
ler ve Anadolu'da mevkuf Ravlenson ve emsa
li İngilizlerin bu mağdur Türk evlâdı teslim 
edilmedikçe iade edilmemesini teklif ederiz ve 
Mısır'da bililtizam İngiliz'in tathiratı fenni
ye bahanesiyle miktarı muayyeninden fazla 
(Krizol) banyosuna sokarak gözlerini kör et
tikleri on beş bin evlâdının üzerinde irtikâbedi-
len bu cinayetin müteammit failleri olan İngi
liz tabipleriyle garnizon kumandan ve zabitle
rinin tecrim edilmesini de ilâve eyleriz. 

27 Mayıs 1337 
Edirne Mebusu Edirne Mebusu 
Mehmed Şeref Faik 

ŞEREF B. (Edirne) — Muhterem arkadaş
lar; irfanınıza ruşenadır ki, İngiliz demek İs
lâm düşmanı demektir, bunun bir ikinci şıkkı 
yoktur. Kâinatta ya İslâmiyet var veya İngiliz 
yok... 

Bunun ikisini bir yere getiremezsiniz; müm
kün değil. İngilizler bizi Malta'ya götürdük
leri vakit yapmadıkları şenaat kalmadı. Efen
diler; bize orada verdikleri eti, oraya iltica et
miş olan Rus mültecilerinin önünde - işte Faik 
Bey de şahittir - Marko namında bir kelbe ver
dik, yemeye tenezzül etmedi. Binaenaleyh biz 
aç ve sefil; fakat bütün göğsümüz imanı vatan
la, aşk ile dolu olduğu halde kainlerimizi size 

• bağladık, geldik. Şimdi de birçok arkadaşları- * 
mız geliyor. Orada kalanlar da yalnız bu va
tanı kurtarmaktan başka bir şey yapmamış 
olan mazlumlardan ibarettir. Bunların içinde 
memleketin vilâyetlerini idare etmiş, ordula
rını idare etmiş ve nihayet Ali İhsan Paşa gi
bi, İngilizlere Türk'ün satvetini, Islâmm ima
nını tamamiyle anlatmış kumandanlar var. İş
te İngiltere'nin elindekiler bunlardır. Sonra 
resmî vesaikle ispat ederim ki; İstanbul'a mü
tarekeden sonra gelmiş olan ve Anadolu'nun 
ve Rumeli'nin, bu vatanın namusunu müdafaa 
eden ve bu vatan için çarpışan çocukları İngiliz 
eline esir düştükleri zaman doğrudan doğruya 
Mısır'a sevk edilmişlerdi. Bunları mahsus ih
zar edilmiş bir formüle, muzadı taaffün m,ad-
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deler içlerine, boyunlarına kadar sokuyorlardı... 
Fakat Türk çocuğu oraya girince bir ingiliz 
neferi başına dikiliyor ve süngüsünü uzatınca 
zavallı yavrucak başını içeri çekiyor ve iki gö
zü kör oluyordu, ingilizler böylece on beş bin 
Türk'ün gözünü çıkarmışlardır. (Kahrolsun sa-
daları) 

Sabrediniz efendim ve bunlar mütarekeden 
sonra birbirinin eteğini tutarak istanbul sokak
larında gezerken kendilerini gören ingilizler; 
bunun pek feci bir manzara teşkil ettiğinden 
nâşi resmen Harbiye Nezaretine müracaat et
mişlerdir ve kaydı da istanbul Harbiye Nezare
tinde mevcuttur. 

Şimdi orada bulunan bu biçarelerin bizlere 
yazdığı mektubu okursam sözlerimin şahidi olur... 
Mazlum bir binbaşı ailesinin istanbul'dan bana 
yazdığı bir mektup ne kadar acıklı... Bu aile 
dört evlâdı ile beraber bugün istanbul'da sürü
nüyor. Çünkü istanbul'da namus denince mi
desinde işteha ariyan ve vicdan denince kese
sinde paradan başka bir şey düşünmiyen bir 
şerzimei kalile var. Bunlara bakacak, hallerine 
ağlıyacak, bunlar için inliyecek kimse yok. 
Çünkü islâmın ve Türk'ün bütün namusu ve 
fazileti burada temessül etmiş; tecelli etmiş onu 
da siz temsil ediyorsunuz ve bunları siz düşü
neceksiniz. 

Binaenaleyh elinizde bulunan Miralay Ravlen-
son ve emsalini de siz tutunuz. Ta ki Malta'da mev< 
cudolan o biçareler gelmedikçe, bunları salıverme
yiniz ve aynı zamanda rica ederim, hidematı va
taniye tertibinden bu kadar maaş alan var, işte 
orada aç kalan ve bu vatana hizmet etmiş ve bu 
orduya çalışmış olan biçarelerin de avladı iya-
lino hizmet ediniz, bakınız, bunu da sizden is
tirham ederim... (Beraberiz sadaları). 

ADLİYE VEKİLİ R E F l K ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Şeref Beyin izahatı Heyeti Veki-
lece nazarı itibara alınmıştır, izhar ettikleri 
endişeye lüzum yoktur, efendim. Yani bu mesele 
Heyeti Vekilede mevzuubahs olmuş ve ehemmi
yetle nazarı dikkate alınmıştır efendim... (Nasıl 
alınmış izahat versin sesleri) izahat vereyim 
efendim. Elimizde mevcudolan ingilizlerin ia
desi meselesi her halde Heyeti Muhteremenin 
muvafakatiyle olacaktır. Binaenaleyh sizi temin 
ederiz ki mesele ehemmiyetle nazarı dikkate alın
mıştır ve bunlar sizin malûmatınız olmadan git-
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miyecektir. (Ya muavenet meselesi sesleri) O 
mesele Heyeti Âliyeye aittir. 

I RElS — Efendim, mesele zajen bir takrirden 
! ibarettir. Şeref Bey de takriri hakkında izahat 

verdi, Heyeti Vekile namına da Refik Şevket 
Bey, bunun esasen nazarı dikkate alındığını 
söylediler. Eğer muvafık görürseniz takriri He
yeti Vekileye gönderelim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Takriri 
reye koyunuz. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Mua
venet icrasını kabul ettik. 

RE IS — Efendim, takrirde muavenet gibi, 
bir şey yoktur. 

BlR MEBUS Bey — Muvazenei Maliye En
cümenine gönderelim. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Reis Bey, 
efendim bu Meclis, Malta'da bulunan rüfekayi 
bugün nazarı itibara alıyor değildir ki... Biz bu
nu aylarca evvel nazarı dikkate aldık ve pekâlâ 
zatıâliniz de bilirsiniz, öyle değil mi beyefendi?... 

Saniyen Malta'daki bu zavallı arkadaşlarımız 
için hatırı âlilerindedir ki, bir de kanun yaptık... 
Ve dedik ki, bunların içerisinde birçok memur 
vardır ve bunlara mâzuliyet maaşı verilecektir 
ve buradaki ailelerine de nasıl muavenet edile
cektir; 3 - 4 ay evvel bu mesele düşünülmüş ve 
kanun yapılmıştır... Bu; aylarca evvel düşünül
müş taşınılmış bir meseledir, nerede bu kanun?.. 

RElS — Efendim, kanun varsa onu Heyeti 
Âliyenize sevk ederiz ve burada müzakere ederiz. 

NAFlZ B. (Canik) — Efendim, buyurduk
ları mesele hakkında' kanun neşredilmiş ve ihti
mal mevkii tatbika da vaz'olunmuştur. Bu tatbik 
edilmiyor diye de bir teklif yok ve bu hususta 
çıkıp bir arkadaşımız mütalâatta bulunuyor'. O 
halde bu teklifi Heyeti Vekileye tebliğ ederiz. 
Kanun ahkâmı infaz edilsin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Malta'daki-
ler... Malta'dakiler denince - biraz cüretimi ar
kadaşlarım af buyursunlar - biraz hissiyatımızı 
okşuyoruz zannediyorum. Bunların Malta'ya 
götürülmeleri hakikaten hukuku beynetdüvel ve 
hukuku beynelmilelin hilâfında câniyane bir ha
reket idi... Her geleni karşıdan istikbal ederek de 
getirecek değiliz... Bu memleketin geçirdiği bir 
felâket vardır ve bu felâketin âmillerinden de 
orada adam var. 

Malta'dan geliyor Malta'dan geliyor diye 
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yalnız hissiyatımızı okşıyarak kıyametler kopar-
mıyalım... 

Böyle lâalettâyin, bu milletin imaret çorbası 
yoktur ki, dağıtalım. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Bu memleketin felâ
ketine sebep olanlardan da orada adam var... 
(Gürültüler) 

FAİK B. (Edirne) — Rica ederiz müsaade 
buyurun efendim. Efendiler; biz bu adamlar için 
adalet istiyoruz, merhamet istiyoruz. Bunlar bu
raya geldikten sonra haklarında kanunen lâyık 
göreceğiniz her türlü mücazat ve her türlü mü
kâfatı ayrıca tatbik edersiniz. 

Fakat bunları bir düşman elinde bir din düş
manının çizmesi altında bırakmaya hakkınız 
yoktur. Efendiler... Bu adamlar da bu memleke
tin evlâdıdır. Bu adamlar bu memleketi ateşe de 
vermiş olsalardı, onları düşman çizmesi altında 
bırakmaya hakkınız yoktur. Kurtaracaksınız... 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim 
mesele Malta'da olanların kabahati olması ol
maması değildir. Mesele; malûmu âlileridir ki, 
bu milleti âzimei islâmiyenin yüzükoyun gelme
sine sebebiyet veren birtakım rüzelâ, İstanbul'un 
işgaline de sebebolmuş oldular ve onun üzerine 
gerek İstanbul'dan ve gerek sair memalikten, 
kim olursa olsun terbiyesi kendi Hükümetimize 
aidolan zevatı veyahut eşhası Malta'ya götür
mek demek namusu milliye bir tecavüz demek
tir ve bunu bertaraf etmek bir şereftir. Binaen
aleyh şu hesapça Malta'da bulunanları İngilte
re bize tamamen teslim etmedikçe İngilizlerin 
burada bulunan adamlarını kendilerine iade et
memek lâzımdır. Bunu Heyeti Vekile düşünmüş.. 
düşünmüş ise pekâlâ. Fakat Heyeti Vekilenin 
düşünmesi Meclisi Âlinizin düşünmemesini icab
ettim*-mi V 

Binaenaleyh bunun için de Meclisi Âliniz bir 
karar vermeli. Malta'daki mevkufin kamilen 
buraya teslim edilmedikten sonra buradaki İn
gilizleri İngiltere'ye teslim etmiyeceğiz diye bir 
karar verilirse ne lâzımgelir? İşi uzatıp duru
yorsunuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim yanlış anla
şılıyor. Bendeniz demedim bunlar oradan kur
tarılmasın. Bittabi bizim en büyük haysiyetimi
ze, şerefimize, namusumuza edilen tecavüz on
ların İstanbul'dan alınıp götürülmesidir. Fa
kat o tarzda telâkki ediliyor ki, Malta'ya git- '. 
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mek en büyük bir şereftir. Bunu artık bilelim 
ve hissiyatımızı gıcıklıyarak bu milleti sürük
lediğimiz felâketlere bir daha sürükliyemi
ydim. Bu zevatı kurtarmak bizim borcumuz
dur, canisini de kurtaracağız, katilini de, hai
nini de kurtaracağız. Fakat onları buraya ge
tirdikten sonra tecziye edeceğiz, hespini alkış-
lamıyacağız. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim, 
bendeniz bir mebus sıfatiyle söz söyleyeceğim. 
Yani Hükümetin âzası sıfatiyle değil. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, bendeniz de Hükümetten bir şey sora
cağım. Bizim orada 50 - 60 arkadaşımız vardı. 
Yirmi otuzu geldi, İngilizler bunların hepsini 
kabahatli diye götürmüşlerdi. Bunları nasıl 
bıraktılar da diğerlerini bırakmadılar? Bun
ları ne için tutuyorlar? ve bıraktıklarına kar
şı biz ne yaptık? İngilizlerle müııasebatı siya-
siyemiz ne dereceye kadardır, İngilizlerle kı
yamete kadar böyle mi gideceğiz? Burada 
Meclis, Hükümetin bu icraatından dolayı üze
rine mesuliyet alamaz. Hükümet yapacağını 
yapsın, sonra kendisinden sorarız. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim, 
evvelâ Malta 'dakiler hakkında maruzatta bu
lunacağım. Şahsım namına arz ediyorum, Hü
kümet namına değil. 

Malta'da. bulunan zevat ve eşhas bizim bu 
ii.âki'iif:.v;;irnizin mahakimi tarafından henüz 
mahkûm edilmediği için nihayet maznun ola
bilirler veyahut büsbütün zimethaldirler. Her 
ne olursa olsun, bir şahsm,bir mahkeme tarafın
dan hakkında tevkif müzekkeresi sâdır olma
dıkça ve bil* hüküm sâdır olmadıkça beriyüz-
zimme olması lâzımgelir. Eğere hiyanetle maz
nun ise bittabi mevkuf tutulur ve yine 300 
dirhemi atik ekmek verilir. Malta'da bulu
nanlara gelince : Bunların içinde bir kısmı 
vükelâyı sabıka, bir kısmı da memurini sabı
kadır, bir kısmı da askerdir. Zannederim ufak 
bir.kısmı da memuriyeti devlette bulunmamış 
olan insanlardır. Bizim elimizde kanunlarımız var. 
Biz kanuna tâbi olursak ne hissiyata tâbi oluruz, 
ne de haksızlık yapmış oluruz. Malûmııâlinizdir 
ki, mazulinin bir mazoıliyet maaşı vardır. Bir 
memur bir mahkemede mahkûm olup da tart 
muamelesi görünceye kadar mazuliyet maaşını 
almak hakkıdır. Kezalik düşman elinde kal-
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mı§ olan ümera ve zâbitana bir maaş verilir, j 
Bu ahkâmı kanuniye Malta'da bulunanlara 
pek güzel kabili tatbik olunur. Yalnız ne meşe- I 
le kalır? Memuriyette hiç bulunmıyan adam- : 
lara ne gibi muamele yapılmalı? Bunlara yar- j 
dım nasıl olsun? Bunlar hakkında Hükümetçe ; 
resmen ve kanunen muhassasat itası gibi bir I 
muameleye tevessül edilemezse ve Meclisi Âli-
nizce muavenete karar verilirse nihayet ikraz | 
suretiyle olabilir. Malta'dan kurtarıldıktan ve \ 
buraya getirildikten sonra haklarında takibat j 
yapmak lâzımgelenler varsa tabiî bundan Mec
lisi Âlinizi hiçbir kuvvet menedemez. Fakat ! 
böyle insanlar var diye bugün İngiliz esirleri
ne iyi bakmadı diyerek Malta'ya götürülüp 
orada kahvecilikle meşgul olan binbaşılarımız 
vardır. Bunlara Meclisin hiç bakmaması zanne
derim muvafıkı nasfet olamaz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Böyle diyen yok 
efendim. Bunu ne uzatıyorsunuz? 

ÖMER LÛTFİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, zannediyorum Meclisi Âlinizin encü
menlerinde bir kanun lâyihası vardır. O kanun* 
bir an evvel çıkarılırsa veyahut Hükümete sa
lâhiyet verirseniz mesele hallolur, biter, gider. 

REİS — Efendim, buna dair encümenimizde 
bir kanun var. 

ŞEREF B. (Edirne) — Söz isterim. Hakkı 
kelâmım var. 

RElS — Müsaade buyurun efendim, rica 
ederim. Encümende zaten Malta 'dakilere maaş 
tahsisine dair bir kanun var, bu kanun gelince 
uzun uzadıya müzakere ederiz. 

Buradaki ingilizleri iade meselesine gelince; 
Hükümet kendisi burada söyledi ki, bırakmı-
yacağız diye... 

Peki, buyurunuz, efendim. 
ŞEREF B. (Edirne) — Dünyada hiç kimse 

memlekete hizmette bulunduğundan dolayı 
kendisine bir hissei şeref ayıramaz. Demin ar
kadaşlarımız dedi ki : Malta'ya gitmeyi bir şe
ref addediyorlar. Malta'ya gitmek bir şereftir 
diye ben burada bir şey söylemedim. Hiç kim
se bundan dolayı hissei şeref ayırmamıştır. 

Sonra, Malta'ya gidenlere gelince; dünyada 
benden başka onları affetmiyeeek kimse yok
tur. Evet efendiler, bu memleketin kitap ve 
kanunlarını beş senedir idare eden adamlar he
sap vermeye mecburdur, Onlar gelecekler. Fa-

.1887 Ö : İ 
I kat o hesabı İngilizlere değil, sizin adaletinize, 

memleketin kitabına, bu memleketin kanununa 
vereceklerdir. Yoksa ben Malta'ya gittiğimden 
dolayı kendime hissei şeref ayıracak kadar kü-
çülmedim, efendiler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şerefi
niz kâfidir. 

REÎS — Bu takririn Heyeti Vekileye hava
le edilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

5. — TEKLÎFLER 

1, — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Vize mua
melesinin Meclis Divanı Muhasebat Encümenin
ce icrası hakkında kanun teklifi (2/310) 

REİS — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Diva
nı Muhasebat teşkil edilinceye kadar devairi mev-
cudenin umum masarifini Meclisin kontrol etme
sine dair bir teklifi kanunileri var. 

SALİH Ef. (Erzurum) —- Reis Beyefendi 
müstaceliyet karariyle Lâyiha Encümenine gön
derilmesini teklif ediyorum. 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendim bendeniz 
takririn sahibiyim. Bütün sarf olunan paraların 
Millet Meclisinden geçmesini teklif ediyorum. 

I (Şiddetli alkışlar) Onun için müstaceliyetini rica 
ederim. 

REİS — Müstaceliyetini kabul ediyor musu-
I nuz? (Kabul, sesleri) Kabul edildi. 

I 7. — Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
I 63 ncü maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

REİS — Usulü Muhasebe Kanununun 63 ncü 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye var. 

I (İşitilmiyor, sesleri) Eğer biraz sükûneti muha
faza etmezseniz işitemezsiniz. Bendenizin de bun-

I dan fazla sesimin çıkmasını tasavvur buyurma-
I yın. Sonra hiç sesim kalmıyacaktır. öyle oldu§u 
I halde yine hiçbir şey işitilmiyor; Usulü Muha

sebei Umumiye Kanununun 63 ncü maddesinin 
I tadiline dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
I kanuniye var efendim; Kavanini Maliye Encü-
I menine gönderiyoruz. (Muvafık sesleri) 

8. — Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin tadili-
I ne dair kanun lâyihası, 

I RElS — Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin ta-
I diline dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka-
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nuniye var; onu da Adliye ve İktisat encümen
lerine gönderiyoruz efendim. 

.9. — M en'i müskirat Kanununun iki madde
sinin tadiline dair kanun lâyihası. 

REİS — Men'i müskirat Kanununun iki 
maddesinin tadiline dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var. (Hayır sesleri) Efen
dim müsaade buyurun, rica ederim encümene 
havale ediyorum. 

10. — Anavatana iltihak eden arazide icra 
edilecek teşkilâtı mülkiyeye dair kanun lâyihası. 

REİS — Arazii meşgulede icra edilecek teş
kilâtı mülkiyeye dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye var, efendim Dahiliye Encüme
nine havale ediyoruz. 

2. — Katil maddesinden mahkûm Giresunlu 
Vasil'in bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkın
da kanun lâyihası ve reddi hakkında Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Katil maddesinden mahkûm Bafralı 
Vasil'in bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kındaki kararnamenin reddine dair Adliye En
cümeni mazbatası var, okunacak. 

Adliye Encümeni mazbatası 

Katil maddesinden dolayı 15 sene kürek ce
zasına mahkûmen Samsun hapishanesinde mah
pus Bafralı Arapoğlu Vasil'in bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affı lüzumuna dair Heyeti Vekile-
nin 8 Şubat 1337 tarihli ve 649 numaralı lâyihai 
kanuniyesi tetkik ve mütalâa olundu. 

Merhum Vasil'in hali kıyam ve esnayi meşi-
de muvazenetini temin için her iki ayağında 
bulunması iktiza eden nukatı istinadiyenin üçte 
ikisini kaybetmiş ve sikleti bedeniyesine muka
bil ayaklarının kuvvet ve mukavemeti nısfına 
tenezzül eylemiş olduğundan dolayı hali tabiîde 
bulunan bir şahıs gibi doğrudan doğruya yürü
mek iktidarını haiz değil isede bir destek veya 
değnek ile kısmen yürüyebilmek kuvveti mev-
eudolduğu ve gayrın muavenetine muhtaç bulun
madığı bu baptaki tabib raporundan anlaşılma
sına binaen merkumun affı hakkındaki iş bu 
teklif şayanı kabul görülemediğinden reddi ek-

lâöfr Ö : İ 
seriyetle tensibolunarak tasdiki Heyeti tîınü-
miyeye teklif olunur. 

4 Nisan 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Erzurum 
(Mâleddin Arif 

Âza Âza 
Eskişehir Kırşehir 

Abdullah Azmi Müfid 
Âza Âza 

Saruhan Konya . 
Refik Şevket Refik 

Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

3. — Katil maddesinden mahkûm Giresunlu 
Zınkoğlu Temel'in, bakiyeyi müddeti cezayiesi-
nin affı hakkında kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Katil maddesinden mahkûm Gire
sunlu Zmkoğlu Temel'in, bakiye müddeti ce
zaiyesinin affı hakkında Adliye Encümeiıi maz
batası var. 

Ankara 10 . Tl. 1337 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Katil maddesinden dolayı mahkûm ve Trab

zon hapisanesincle mahpus Giresunlu Zmkoğlu 
Temel'in, bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında İcra Vekilleri Heyetinin 8 . I I . 1337 ta
rihindeki içtimamda kabul edilen ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinin tasvi
bine iktiran eyliyen lâyihai kanuniye sureti mu-
saddakası evrakı müteferriasma rapten takdim 
kılınmakla iktizasının ifa ve neticesinin işar bn-
yurulmasını rica ederim efendim; 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

Adliye Encümeni mazbatası 
Katil maddesinden dolayı 15 sene kürek ce

zasına mahkûmen Trabzon hapishanesinde mah
pus Giresunlu Zmkoğlu Temel'in bakiyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkındaki Heyeti Veki-
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lenin 8 Şubat 1337 tarihli lâyihai kanuniyesi 
encümenimizce mütalâa ve icabı müzakere olundu. 

Merkum Temel'in 19 Şubat 1330 tarihli Ka- ; 
nun mucibince seferberlikte talebiyle askere 
sevk olunduğu ve muhtelif cephelerde fedakâ- ; 
rane hüsnü hizmet eylediği kumandanlığının ve
sikasından anlaşılmış ve şu itibarla lâyihai ka
nuniye münderecatı encümenimizce de muvafıkı 
usul ve kanun görülmüş olduğundan merkumun 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı ittifakla . ten
sip olunarak Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

21 Şubat 1337 

Reis 
Karahisarı Sahip 

Mehmed Şükrü 
Âza Aza 

Yozgad Erzurum 

Mazbata Muharriri 
namına Kâtip 

Sinob 
Mehmed Şevket 

Âza 
Brtuğrul 

Mustafa Kemal Rıza Hüseyin Avni 
Âza 

Kângırı 
Neşet Nâzım 

Giresun'lu Zmkoğlu Temel'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair Kanun 

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı on 
beş sene müddetle küreğe mahkûm ve elyevm 
Trabzon hapishanesinde mahpus bulunan Gire
sun'lu Zmkoğlu Temel 17 Rebiülâhir 1337 ve 
19 Şubat 1330 tarihli Kanun mucibince seferber
likte talebiyle askere sevk ve muhtelif cephe
lerde fedakârane ifayi hüsnü hizmet eylediği 
mensup bulunduğu fırka kumandanlığmca res
men tasdik edilmesine ve hakkındaki hüküm de 
musaddak bulunmasına binaen kanunu mezbu-
run altıncı maddesine tevfikan merkum Temel'in 
bakıyei müddeti cezaiyesi affedilmiştir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu maddei münferidei ka
nuniye tarihi neşrinden muteberdir. 

REtS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adli
ye Vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

.1337 0 : 1 
Kanunu kabul edenler lütfen ellerini kaldır

sın... Kabul edilmiştir. 

4. — Maluliyeti hasabiyle Mardin'in Hetek 
karyesinden Musaoğlu isa'nın bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affı hakkında kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Katil maddesinden mahkûm Mar
dinl i İsa'nın bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
muvafık olduğuna dair Adliye Encümeni maz
batası var. 

Ankara 
24 .1.1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Katil maddesinden dolayı altı seneye mah-

kûmen Maden liva hapisanesinde mevkuf bu
lunan Mardin'in Hetek karyesinden Musaoğlu 
İsa'nın maluliyeti hasebiyle bakıyei müddeti ce
zaiyesinin affı hakkında Heyeti Vekilenin 23 . 
1.1337 tarihindeki içtimamda kabul edilen lâ
yihai kanuniye sureti musaddakası evrakı mü-
teferriasma rapten takdim kılınmakla ifayı 
müktezasmı ve neticesinin işarını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

M. Kemal 

Adliye Encümeni mazbatası 
Katil maddesinden dolayı 15 sene kürek 

cezasına mahkûmen Maden livası hapsanesinde 
malhpııs Mardin'in Hetek karyesinden Musa
oğlu İsa'nın affına dair 23 Kânunusani 1337 
tarihli ve 589 numaralı kararnamesiyle teferru
atı tetkik ve mütalâa olundu. 

Merkumun gayrikabiji tedavi ve şifa bir su
retle veremi ebyazla mâİûl olduğu Tıbbı Adlî 
Encümeninden musaddak tabip raporundan an
laşılmakla bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
tensibolunarak tasdiki Heyeti Umumiyeye tek
lif olunur. 

23 Mart 1337 
Reis Mazbata Muharriri Kâtip 

Erzurum Sinob 
Celâleddin Arif Mahmud Şevket Neşet Nâzım 

Âza Âza Âza 
Kırşehir Sinob Niğde 
Müfid Hakkı Hami Mustafa Hilmi 

Âza Aza 
Saruhan Antalya 

, Refik Şevket Halil İbrahim 
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Mardin'in Hetek karyesinden Musaoğlu İsa'nın 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair Kanun 

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı on 
beş sene kürek cezasına mahkûm ve altı sene
den beri Maden livası hapisanesinde mahpus 
Mardin'in Hetek karyesinden Cüzi karyeli Mu
saoğlu isa'nın «Veremi ebyaz» nam gayrikabili 
tedavi illetle malûl olduğu tebeyyün etmesine 
binaen bakıyei müddeti cezaiyesi affedilmiştir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Adli
ye Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim bunu kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

5. — Hıyaneti vataniye ile mahkûm Aydın 
muhacirlerinden Çalıkzade Emin Efendi hakkm-
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Hıyaneti vataniye ile mahkûm Ho
ca Emin Efendinin tahliyesine dair Adliye En
cümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı maznunu aley-

hima mevkuf Aydın muhacirlerinden olup Ko
çarlı'da ticaretle meşgul Çalıkzade Hoca Emin 
Efendi ve Şahinciler karyesinden Mustafaoğlu 
Mehmet Ali'nin yedişer sene müddetle küreğe 
mahkûmiyetlerine dair Söke Bidayet Malike 
meşinden sâdır olan 1 Nisan 1337 tarihli ve 640 
numaralı ilâm ve evrakı müteferriası encüme
nimize tevdi kılınmakla tetkik ve mütalâa ve 
icabı müzakere olundu. Mekûmanm mahkûmi
yetlerine kâfi delâili kanuniye mevcudolmadığı 
cihetle tasdikine imkân olmıyan hükmü mez
kûrun ref'i ve sebebi âhara mebni mevkuf ol
madıkları takdirde merkûmanın hemen tahli-
yei sebillerinin telgrafname ile mahalline işarı 
ittifakla tensibolunarak tasdiki Heyeti Umu-
miyeye teklif olunur. 

23 Mayıs 1337 

1337 

Reis 
Iskişehir 
Azmi 

Mazbata Muharriri 
Sinob 

Mehmed Şevket 

0 : 1 
Kâtip 

Kângırı 
Neşet 
Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 

Âza 
Antalya 

Halil İbrahim 
Âza 

Konya 
Refik 

REİS — Efendim Adliye Encümeninin maz
batasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

3. -*• AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Divanı Riyaset kararı. 

RElS — Efendim Divanı Riyasetin bâzı mu-
karreratı var onları arz edeceğim. 

Heyeti Umumiyeye 
Esamisi zirde muharere zevata hizalarında 

gösterildiği miktarda mezuniyet itası Divanı 
Riyasetin 25 . V . 1337 tarihli altıncı içtimam-
da tensip kılınmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim. 

26 . V . 1337 
B. M. M. Reisisanisi 

Dr. Adnan 

Denizli Mebusu Hasan Efendi : Üç ay, 
Çorum Mebusu Sıddık Bey : Üç ay, 
Genç Mebusu Celâl Bey : İki ay, 
Denizli Mebusu Mazlum Baba Efendi : Üç ay, 
Biga Mebusu Hamid Bey :«Üç ay, 
Batımı Mebusu Ali Rıza Efendi : Üç ay, 
Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Bey : Üç ay, 
Bursa Mebusu Şeyh Servet Ijlfendi : Üç ay, 
Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid Bey : Üç ay, 
Gümüşane Mebusu Mehmed Bey : Üç ay. 
REİS — Divanı Riyasetin mezuniyet kara

rım kabul edenler, lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

2. — Mezuniyet müddetini tecavüz etmiş olan 
Maraş Mebusu Rüşdü Beyin mazur addedilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim beş ay müddetle 27 Teş
rinievvel 1336 da mezuniyet almış ve mezuniye
tini (2) mah geçirmiş olan Maraş Mebusu Rüş
tü Bey hakkında Divanı Riyaset kararı var. 

Heyeti Umumiyeye 
Beş ay müddetle 2 Teşrinievvel 1336 tari-
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hinde mezuniyet almış ve mezuniyeti 2 Mart 1337 I 
tarihinde hitam bulmuş olan Maraş Mebusu I 
Rüştü Beyin Ankara ya gelirken duçar olduğu 
rahatsızlık üzerine Aziziye'de kaldığı gerek ken
di müraeaatlerinden ve gerek Maraş Mebusu 
Arslan Beyin telgraf namesinden anlaşılmış ol
makla mumaileyhin mezuniyetinin hitamı olan 
2 Mart 1337 tarihinden itibaren 2 ay mezun addi 
hususuna Divanı Riyasetin 25 . V . 1337 tarihli 
altıncı içtimamda karar verilmiştir. Keyfiyet 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. 

Büyük Millet Meelisi Reisi Sanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Efendim kabul edenler ellerini kal
dırsın, kabul edildi efendim. 

3. — Karahisari Şarki Mebusu Ali Süruri 
Efendinin hastalığına mebni mezun addedilme
sine dair Divanı Riyaset karan I 

REÎS — Ali Süruri Efendi hakkında Divanı j 
Riyaset karan var. 

26 . V . 1337 

,, j > Heyeti Umumiyeye 
Beş ay mezuniyetle 17 Eylül 1336 da dairei 

mtihabiyesme gitmiş ve 27 Şubat 1337 de me
zuniyeti munkazi olmuş olan Karahisari Şarki 
Mebusu Ali Süruri Efendinin mezuniyetinin hi
tam bulduğu 27 Şubat 1337 tarihinden Meclise 
iltihakı olan 21 îfasan 1337 tarihine kadar gü-
zeran eden'tecavüzü müddetin rahatsızlığından 
mümbais olduğu Karahisar Sıhhiye Müdüriye
tinin raporundan anlaşılmış olmakla mumailey
hin tecavüzü müddeti olan 52 günün 1337 sene
sinde istimal edeceği üç aylık mezuniyetine 
mahsubu icra edilmek şartiyle mezun addi hu
susu Divanı Riyasetin 26/5/1337 tarihli Altıncı 
Içtimaında ekseriyetle tasvibedilmiş olduğun
dan keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvi
bine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. ! 

4. — Gazianteb Mebusu Abdurrahman Lâmi I 
Efendinin mezuniyetinin temdidine dair Divanı 
Riyaset karan. j 

.1387 0 : 1 
I REİS — Gazianteb Mebusu Abdurrahman 
I Lâmi Efendi hakkında Divanı Riyaset kararı 
I var. 

I Heyeti Umumiyeye 
I Vazifei vataniyeye memuren cepheye git-
I miş olan Gazianteb Mebusu Abdurrahman 
I Lâmi Efendinin vazifei vataniyesine 24 Nisan 

1337 tarihli Heyeti Umumiye karariyle hitam 
verildiği 27 Nisan 1337 tarihinde mumaileyhe 
tebliğ olunmuştur. Mezkûr telgrafnameye çeva-

I ben vukübulan müracaat! üzerine kendisinin ta-
I rihi mezkûrden itibaren üç ay müddetle mezun 
I addedilmesine dair Divanı Riyasetin 25/5/1337 
I tarihli Altıncı Içtimaında karar verilmiş olmak-
I la keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibi-
I ne arz olunur, efendim. 

26/5/13317 
i Büyük Millet Meclisi Reisisanisî 

Dr. Adnan 

I REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal-
j dırsın. Kabul edilmiştir. 

I 5. — Karahisari Sahip Mebusu Hulusi Beyin 
I mezun addedilmesine dair Divanı Riyaset Ka~ 
I ran. 

I REİS — Karahisari iSahip Mebusu Hulusi 
I Bey hakkında Divanı Riyaset Kararı var. 

26/5/1337 
Heyeti Umumiyeye 

23 Teşrinisani 1336 tarihinde üç man nıüd-
müddetle mezuniyet istihsal etmiş ve 213 Şubat 
1337 tarihinde mezuniyeti hitanı bulmuş olan 
Karahisari Sahip Mebusu Hulusi Beyin almış 
olduğu 28 Nisan 1337 tarihli Sıhhiye Müdüriye
tinin raporu Divanı Riyasetin 25/5/1337 tarihli 
Içtimaında tezekkür edilmiş ve mumaileyhin hi
tamı mezuniyeti olan 23 Şubat 1337 den 'hasta-

I * 
lığının mebdei olan 5 Nisan 1337 tarihine kadar 
güzeran eden müddetin gaibi gayrimezun addi-
ne ve 5 Nisan 1337 tarihinden Ankara'ya muva
salatı olan 14/5/1337 tarihine kadar geçen müd
detin de mezun addi hususunun Heyeti Umumi
yeye arzına karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meelisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal-
j dırsın. Kabul edilmiştir. 

\ 
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6. .— Bolu Mebusu Fuad Bey ve arkadaşları

nın Ankara - Ereğli tarikinin turku umumiye 
meyamna ithali hakkında kanun teklifi ve Nafıa 
Encümeni mazbatası (2/257) 

REÎS — Ereğli - Ankara tarikinin turku 
umumiye meyamna ithaline dair Nafıa Encü
meni mazbatası var, Nafıa Vekâletine gönderil
mesini teklif ediyor. Nafıa Vekâletine göndere
lim mütalâasını bildirsin. 

7. — Aydın Mebusu Esad Efendinin Yaran-
küme - Muğla tarikinin turku umumiye meya
mna ithaline dair takriri ve Nafıa Encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Yaranküme - Denizli şosesinin ta
miri hakkındaki teklifinin reddine dair Nafıa 
Encümeni mazbatası »okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Denizli - Yaranküme glasesinin tamirine ve 

yeniden 94 kilometre yolun küşadına dair Ay
dın Mebusu Esad Efendi ve rüfekasmm takri-
riyle bu bapta Nafıa Vekâletinin mütalâatım 
havi tezkeresi encümenimizde mütalâa olundu; 
Mezkûr yolun inşası minküllilVücûh faydadan 
hali 'almamakla beraber Nafıa bütçesinin taham
mülünün fevkinde masrafı istilzam edeceği ve 
'keşfi de yaplmadığı için bu sene inşaata müba
şeret edilmesi mümkün olamadığı cihetle inşası 
imkânsızlığı karşısında encümenimiz takriri 
mezkûru reddetmek mecburiyetinde kalmış ol
makla keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Rasih Osman Nuri 

Kâtip 
Ali Dursun 

REİS — Encümenin mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, 
efendim. 

8. —^Lâzistan Mebusu Osman Bey ve refi
kinin, Rize - Erzurum yolunun inşası hakkında 
kanun teklifi ve Nafıa Encümeni mazbatası 
(2/254) 

REİS — Rize - Erzurum yolunun turku 
umumiye meyamna ithaline dair teklif hakkın
da Nafıa Encümeni mazbatası var Müvazenei 
Maliye Encümenine havale ediyoruz; 
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9. — Tokad Mebusu Rıfat Beyin memurinin 

sureti âzü ve nasbi işleriyle meşgul olmak üzere 
vilâyet merkezlerinde memurin komisyonları teş
kiline dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (2/256) 

REÎS — Tokad Mebusu Rifat Beyin vilâyet 
merkezlerinde bir intihabı memurin komisyonu 
teşkili hakkındaki teklifinin reddine dair Da
hiliye Encümeni mazbatası var. 

Dahiliye Encümeni mazabatası 
Vilâyet merkezlerinde kadı, defterdar, mek-

tupçu, sermühendis, orman ve defterî hakani 
ve ziraat müdürlerinden, livalarda liva kadısı, 
muhasebeci, tahrirat müdürü, mühendis ve def
teri hakani ve ziraat memurlarından mürekkep 
bir intihabı memurin encümeni teşkil olunarak 
vilâyet liva ve kaza memurinin ve encümenler-
ce nasıp ve azli hakkında Tokad Mebusu Rıfat 
Bey tarafından muta Heyeti Umumiyeden mu-
havvel lâyihai kanuniye encümenimizce müta
lâa ve tetkik olundu. 

Memurinin azil ve nasbi, muhakeme ve tec
ziyesi îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu ve me
murini mülkiye nizamnamesiyle tâyin ve tesbit 
edilmiş olup her hangi bir memurun mensubol-
duğu daire rüesasımn intihap ve inhası üzerine 
rüesayı memurini idarece tasdiki asaletleri Ka-
vanini mevzua ve nizamatı cariye ahkâmından 
bulunmakla teklifi vakiin reddi muvafık görül
müştür. 

1 . V . 1337 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Hakkâri 
Mazhar Müfit 

Kâtip Âza Âza 
Kayseri Van Kayseri 
Ahmed Haydar Atıf 
Âza Âza Âza 

Yozgad Karesi 
Süleyman Sırrı Hacim Muhiddin Ziyaeddiıı 

(Reye, sesleri) 

RİFAT B. (Tokad) — Efendim, zaten vilâ
yet Kanununda o usulün bulunduğunu bende
niz biliyordum. Fakat daha ziyade mazbut ol
sun diye teklif etmiştim. Taşra memurlarının 
hukukunun muhafazası için devairi müdiramn-
dan mürekkep bir encümen yapılsın diye teklif 
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ettim. Heyeti Muhtereme bilir, isterse kabul eder 
ve isterse ret eder. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Efendim me
murini tâliyenin sureti azil ve nasbi malûmu âli
niz îdarei Vilâyat Kanununda muayyendir. Men-
subolduğu şube âmirleri intihabeder ve yine 
mensuboldukları rüesayı memurini mülkiye me
muriyetini tasdik eder veya reddeder. Binaen
aleyh îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu tebdil 
edilmedikçe hakkı tâyin ve nasbin böyle bir en
cümene tevdi edilmesini Dahiliye Encümeniniz 
muvafık görmemiştir, ve tekliflerini reddetmiş
tir. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen var mı? 
EMİN B. (Erzincan) — Efendim hiçbir mas

rafa tevakkuf etmiyen ve memurini tâliyenin 
hukukunu tamamen muhafaza edebilecek olan 
böyle bir teklifi Dahiliye Encümeninin reddet
mesi şayanı hayrettir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Fay
dası ne ise onu söyleyin. 

EMÎN B. (Devamla) — Faydasını söyliyece-
ğim, efendim. 

RİFAT B. (Tokad) — Çünkü; Dahiliye En
cümeni rüesası hep memurini mülkiyeden mü
rekkep. 

EMİN B. (Devamla) — Bugün beyefendiler 
rüesa bir memuru teklif eder, mutasarrıf kabul 
eder; fakat bilir misiniz ki, nahiye müdürleri na
sıl tâyin olunuyor? Nereden alınıyor? Nerede 
imtihan ediliyor? Îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nunu acaba hangi memurun âzü ve naspmda tat
bik olunuyor? Mazbata muharriri beyefendi onu 
izah ederlerse ben ona pek teşekkür edeceğim. 

Bunu istemiyenler, en ziyâde rüesayı memu
rini mülkiyedir, ben de dâhil olduğum halde 
diğer memurin tamamen bunun lehindedir. 
Çünkü; memurun hakkı şimdiye kadar muhafaza 
edilmemiştir. Efendiler, bakkaldan nahiye mü
dürü yaparlar, bilmem nereden getirirler mal
müdürü yaparlar, binaenaleyh memurinin şevk 
ve gayreti de tamamen münkesir olur. Binaen
aleyh, bunu encümene iade edip Îdarei Vilâyat 
Kanununu mu tadil edecekler? Yoksa başka bir 
maddei münferide mi yapacaklar? Ne yapacak
larsa bunu yapmalarını teklif ederim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
Emin Bey biraderimiz buyurdular ki; memurini 
mülkiyenin hukukunu muhafaza edebilmek için 
her halde bunların tâyinin bir encümene havale 
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ve tevdii lâzımgelir. Ve encümenimizin kararma 
da hayret ettiler. Bendeniz zannediyorum ki, en
cümenimizin bu kararında mucibi hayret bir 
nokta yoktur. Emin Beyefendiyi işhad ederek 
ispat ederim ki, böyle bir encümene dahi tevdi 
etseniz yine oradaki reisi hükümet, Emin Bey 
biraderimizin tevehhüm buyurdukları gibi böyle 
bir şahsiyet ise yine istediği adamı o zaten kendi 
maiyetinde bulunan rüesayı memurinin mülki
yeye tâyin ettireceği tabiîdir. 

Sonra nahiye müdürlerine gelince; Emin Bey 
bilirler ki, memurini dahiliye nizamnamesindeki 
şeraiti kanuniyeyi haiz olan nahiye müdürlerini 
yine o şerait dâhilinde valiler ve müstakil mu
tasarrıflar tâyin eder. Fakat bunların içinde 
şeraiti kanuniyeyi haiz olmıyanlar tâyin edili
yormuş. Dahiliye bütçesi mevzuubahsolduğu za
man bendeniz değil, nahiye müdürlerinin, hattâ 
daha yüksek memurların bile gayrikanuni ve 
keyfî bir surette tâyin edildiğini söylemiştim, bi
naenaleyh, bu bir sebep teşkil edemez. Biz, eğer 
Dahiliye Vekâletindeki memurin nizamnamesinin 
ahkâmının tamamii tatbikini temin edersek o za
man tevehhüm buyurdukları mahzur tabiatiyle 
zail olur. Yoksa bir dairenin reisine aidolan bir 
hakkı tâyini birkaç kişiye birden havale etmek te-
zebzübü mucibolur. Çünkü, o zaman beyefendi
ler,- eğer şube reisinin kendi bir adamı varsa, açı
lacak ilk memuriyete herkes kendi adamını tâyin 
için uğraşacaktır. Binaenaleyh, bütün bütün te-
zebzübü mucibolur. Rifat Bey biraderimizin tek
liflerini Dahiliye Encümeniniz muvafık görme
miştir, zannederim ki, Heyeti Celileniz de o su
retle tasvibeder. 

BİR MEBUS BEY — Orada demek ki : Hâlâ 
istibdat mevcut? 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Bendeniz 
istibdat demedim. Yani Memurini Dahiliye Ni
zamnamesinin tamamiyle hüsnü tatbikini Mecli
si Âliniz temine muvaffak olursa o mahzur ber
taraf olur dedim. ^ 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, malûmuâliniz Teşkilâtı Esasiye Kanunu ka
bul edildi. Bu kanunun tatbikinde memurinin 
intihabı ve, tâyini başkalaşacak demektir. Bu 
teklifi kabul edersek Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nu reddetmek lâzımgelir. Binaenaleyh teklifi 
vâkıın reddini rica ederim. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Süleyman 
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Sırrı Beyin beyanatı üzerine şunu arz etmek 
istiyorum ki : Kabul etmiş olduğunuz Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu mucibince yine Dahiliye Encü
meninizin tanzim etmiş olduğu îdarei Nevahi 
Kanunu tabedildikten sonra Heyeti Umümiyeye 
takdim edilmek üzere Makamı Riyasete takdim 
ettik. Orada esasen hatırlarsınız ki, nahiye mü
dürleri bundan böyle intihabı ahali ile olacak
tır. binaenaleyh bu mahzurda varit değildir. 

REİS — Başka söz istiyen var mı, efendim? 
(Hayır sesleri) Dahiliye Encümeni mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Dahiliye 
Encümeni mazbatası kabul edildi, binaenaleyh 
teklifi vâki reddedildi. 

10. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
kıptilerin iskânı hakkında kanun teklifi ve Dahi
liye Encümeni mazbatası (2/260) 

REİS — Operatör Emin Beyin kıptilerin is
kânı hakkındaki teklifinin Dahiliye Vekâletine 
havalesine dair Dahiliye Encümeni mazbatası 
var.. İşbu teklifin Dahiliye Vekâletine havalesi
ni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Dahi
liye Vekâletine havalesi kabul edildi. 

/./. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin lağvına 
dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazba
tası (2/243) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin Muhacirin 
Müdüriyeti Umumiyesinin lağvı hakkındaki tek
lifinin reddine dair Dahiliye Encümeni mazba
tası var, okunacak. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

İskânı aşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umu
miyesinin ilgası hakkında Yozgad Mebusu Sü
leyman Sırrı Bey tarafından muta Dahiliye En
cümenine muhavvel lâyihai kanuniye tetkik ve 
müzakere olundu. 1337 bütçesinin hini tanzi
minde Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin kad
rosu mümkün olduğu derecede tenkili edilmiş ol
duğu gibi belediyelerin muhacirini iskân ve ter
fihi emrinde lâzımolduğu kadar vesait ve malû
mata sahibolmadığı nazarı teemmüle alınarak 
lâyihanın reddi ile keyfiyetin bütçe müzakeresin-
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de tetkiki ekseriyetle muvafık görülmüştür. 

10 Nisan 1337 
Dahiliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Hakkâri tzmit 

Mazhar Müfid Hamdi Namık -
Kâtip Âza 

Kayseri Kayseri 
Ahmed Atıf 

Âza Âza 
Van Karasi 

Haydar Hacim Muhiddin 

SÜLEYMAN SIRRI ,B. (Yozgad) — R e i s 
Beyefendi bendeniz teklifimden vazgeçiyorum. 

REİS — Efendim sahibi teklif, teklifinden 
vazgeçiyor ve esasen bu bütçe esnasında hallo
lunacak bir meseledir. Bunu müsaade buyurur
sanız bütçe müzakeresine tehir edelim. Bütçe 
müzakeresi esnasında müzakere edelim. (Muva
fık sesleri) 

12. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, Vccn 
şehrinin su yollarının imarı için Nafıa bütçesin
den altı bin liranın tahsisine dair kanım teklifi, 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (2/253) 

REİS — Van su yollarının tamiri hakkındaki 
teklifin reddine dair Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası var, okunacak. 

•"» 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Harbi Umumide Ruslar tarafından tahribe-
dilen Van şehrine cari Hacı Bekir, Şahmiran 
ve Toprakkale su mecralarının imarı için kud
reti maliyesi müsaidolmıyan Van Belediyesine 
Nafıa tahsisatından altı bin liranın itası lüzu
muna dair Van Mebusu Hasan Beyin 26 Mart 
1337 tarihli mazbata ile Lâyiha Encümeninden 
mevdu teklifi kanunisi tetkik olundu. 

Hayatı memleket ve ziraata taallûku derkâr 
olan mezkûr su yollarının lüzumu tamiri encü-
menimizce de derecei vücupta görülmüş olup, an
cak vilâyet belediyelerine muvazenei umumiye-
den büyük muavenetler icrasına bugünkü vazi
yeti maliyemiz katiyen müsaidolmadığmdan tek
lifi mezkûrun reddi zaruri görüldüğü beyanı ile 
keyfiyet Heyeti Umümiyeye arz olunur. 

16 Nisan 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Burdur Trabzon 
Veliyüddin Hasan Hüsnü 
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Kâtip 
Saruhan 

Reşad 
Âza 

Yozgad 

• 

Aza 
Sivas 
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Âza 
İçel 
Ali 
Âza 

Niğde 
Mehmed Ata 

Mehmed Rasim 

28.5 

RElS — Muvazenei Maliye Encümeni maz
batasını kabul edenler lütfen ellerini kaldıranı. 
Kabul edilmiştir, efendim. 

13. — Kozan Mebusu Mustafa Beyin iktisa
diyatın tekâmülü ismindeki kanun teklifi ve 
iktisat Encümeni mazbatası 

REİS — Kozan Memusu Mustafa Beyin, İk
tisat Kanunu nammdaki teklifinin reddine dair 
İktisat Encümeni mazbatası var, okunacak: 

İktisat Encümeni mazbatası 

13 . X . 1336 tarihli Kozan Mebusu Musta
fa Beyin «İktisat Kanunu» serlevhasiyle nazari
yatı iktisadiyeyi madde haline ifrağ eden tek
lifi encümenimizce tetkik ve mütalâa olundu. 
Teklifi mezkûr üç kısma tefrik olunup bilinci 
kısmı mesaliki iktisadiyeyi tarif ve taksim, ikin
ci kışımı arzu edenlerin bu mesalikten birini in
tihapta serbest bulunması, üçüncüsü de salikle-
rinin kendi aralarında teşkilâtı yapabilmeleri
dir. Eldeki mevcıft mevzuatı kanuniyemiz hu
sulü maksadı kâfil bulunduğundan teklifi mez
kûrun şayanı müzakere olmadığına uıüttefikan 
karar verildi. 

16 Nisan 1337 
İktisat Encümen 

Reisi Mazbata Muharriri 
Konya Antalya 

Halil ibrahim 
Kâtip Âza 

Adana Yozgad 
Zamir Ahmed 
Âza Âza 

Eskişehir 
Mehmed Emin 

REİS — İktisat Encümeninin mazbatasını. 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, efendim. 
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11. — Tuz Kanununun bâzı maddelerinin 

tadiline dair kanun lâyihası 

REİS — Tuz Kanununun bâzı mevaddmı 
muaddil Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye var, Kavanini Maliye Encümenine gönde
riyorum, efendim 

12. — Tahsili Emval Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline dair kanun lâyihası 

REİS — Tahsili Emval Kanununun üçüncü 
maddesinin tadiline dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var, yine Kavanini Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

6. — Saruhan Mebusu Reşad ve Ömer Lûtfi 
Beylerin, Gördes'te ifa edecekleri hidemahn ni
hayetine kadar mezun addedilmelerine dair Di
vanı Riyaset Kararı 

REİS — Divanı Riyasetin bir kararı var, 
efendim. 

Saruhan mebusları Reşat ve Ömer Lûtfi 
Beylerin, Gördes'te ifa edecekleri hidematuı 
nihayetine kadar mezun addedilmeleri Divanı 
Riyasetin 25 . V . 1337 tarihli altıncı içtimam-
da tensip kılınmış olmakla keyfiyet Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur, efen
dim. Büyük Millet Meclisi 

Reisvekili 
Faik 

REİS — Malûmuâliniz Gördes'i Yunanlılar 
yaktılar. Oraya Hilâliahmer gitti, oradaki 
ahaliye yardım etmektedir. Bu iki arkadaş da 
bu heyete muavenet etmek üzere iltihak etti
ler. Eğer muvafık görürseniz hizmetlerinin 
hitamına kadar mezun addedelim. (Muvafık 
sesleri) Vazifelerinin hitamına kadar kendi
lerini mezun addedenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

7. — Ergani Mebusu Sırrı Beye izin verilme
sine dair Divanı Riyaset Kararı 

REİS — Efendim, dairei intihabiyesine av
det eden Ergani Mebusu Sırrı Beye de bir ay 
mezuniyet verilmiştir. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

14. — Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi 
hakkında kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf 
ve Kavanini Maliye encümenleri mttzbataU*n 
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REİS :— Efendim, posta ve telgraf ücuratı-

mn tezyidine dair bir lâyihai kanuniye var. 
Hükümet bunun müstacelen müzakeresini rica 
ediyor ve müzakeresinde bulunmak üzere Pos
ta ve Telgraf Müdiri Umumisini bir tezkere 
ile gönderiyorlar. Müsaade buyurursanız maz
bataları okuyalım. 

Ankara 
16 . V I . 1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidine dair 

tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 14 Ni
san 1337 tarihindeki içtimamda kabul edilen 
lâyihai kanuniye sureti musaddakasiyle esbabı 
mucibe lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 
İfayı muktazasiyle neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasmı rica ederim, efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyiıhası 

Memleketin ahvali umumiye ve iktisadiye-
si üzerinde tesiratı nafıası muhtacı izah ol-
mıyan posta ve telgraf ahvali mesrudeden bu 
tesirle münasip bir derecede alâkadar olacağı 
şüphesizdir. Harbi Umuminin bidayetine ka
dar varidatı sarfiyata tekabül ettikten maada 
fazlası bile meşhut iken o tarihten itibaren 
ahvali umumiyeyi iktisadiye ilcaatiyle pusta 
ve telgraf mesarifi pek büyük bir nispette te-
zayüt etmiş.ve hemen her memleketin aynı 
vaziyete düşmesi yüzünden her posta idaresi 
dahi masarifine tekabül edecek çareler tahar
risine mecbur olmuştur. Ezcümle ahiren Madrid'
de inikat eden Beyneldüvel Umumi Posta Kongre 
sinde dûrudiray mevzuu müzakere olan bu mese
le en nihaye ücretlerin tezyidi esasında te-
karrür etmiş ve hemen umumen bir misli mer
tebesinde tezyidi kabul edilmiştir. Bu umumi 
tesirattan hariç kalamıyacağı tabiî olan pos
ta ve telgraf idaresi şimdiye kadar Hazinenin 
muavenetiyle temini umur edegelmiş isede bu ' 
tarzda devam bittabi muvafık olamıyacağın-
dan şimdilik yalnız posta evrakiyle telgraf 
ücretlerinin tezyidi münasip görülmüştür. 

Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Vekâleti mühürü 
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Kanun lâyiha suretidir 

MADDE 1. — Dahilî memlekette teati olu
nan âdi mektup ücretleri 15 gram değerinde 
beş ve açık muhabere varakaları ücretleri üç 
kuruşa evrakı mesalihi matbua ve numune
ler ücretleri seyyanen dâhil tarifesi olmak 
üzere beher elli gram ve küsurundan iki ku
ruş ve ceraid ve resaili mevkute ücretleri 
beher 25. gram ye küsuru da 10 paraya iblâğ 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Alelûmum ücreti taahhüdi-
ye ile iade ilmühaberleri ücretleri beş kuruşa 
tezyidolunmuştur. 

MADDE 3. — Dahilî memlekette teati olu
nan telgraf nameler ücretleri haddi asgari 15 
kuruş ve kelime basma üç kuruşa iblâğ edilmiş
tir. 

MADDE 4. — îşbu kanun ahkâmının icra
sına Dahiliye ve Maliye vekâletleri memurdur; 

14 Nisan 1337 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili Seriye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Adliye Vekâleti Vekili Dahiliye Vekili Namına 

Mehmed Ahmed Muhtar 
Hariciye Vekâleti Vekili Maliye Vekili 

Ahmed Muhtar Ferid 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Suphi Ömer Lûtfi 
SMıiye ve Muaveneti 

İktisat Vekili İçtimaiye Vekili 
Ma'hmud Celâl Dr. Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

Fevzi 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası 

Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidine dair 
olan Heyeti Vekilenin işhu teklifi encümenimiz
de tetkik ve mütalâa olundu, Muhtelif evrak 
ve telgarflardan istifa olunacak ücretlerin ce
raid ve resaili mevkute için beher yirmi beş 
gram ve küsuru yirmi paraya iblâğ ve telgraf 
ücretlerinden beher kelime için alınacak miktar 
yüz paraya tenzil edilmek şartiyle muvafık ve 
mutedil görülmüş ve encümenimizce de tasvib-
edilmiş olduğundan işbu evrakın Karanını Ma-
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üye Encümenine tevdi edilmek üzere Heyeti 
Umumiyeye arz olunur! 

l/Mayıs/1337 
Telgarf ve Posta 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmit Genç 
Hamdi Fikri 
Kâtip Âza 

tçel Hasan Tahsin 
Şevki 
Âza Âza 

Erzurum — 
Salih 

. Kavaninİ Maliye Encümeni mazbatası 
Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidine dair 

Heyeti Vekile tarafından tanzim olunup 
11/4/1337 tarihinde Heyeti Umumiyeden encü
menimize muhavvel teklifi kanuni bittetkik, 
gösterilen erbabı mucibe encümenimizce de şa
yanı kabul görülerek müsta'celen müzakere edil
mek üzere Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kı
lınır. 

15/Mayıs/1337 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mehmed Şükrü 
Kâtip Âza 

Yoktur Ali Vefa 
Âza Âza 

Mardin İçel 
Necip Haydar Lûtfi 

Âza Âza 

Âza 
İsmet . 

POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMU
MİSÎ SABRÎ B. — Efendim, bu maddei ka
nuniye ile teklif edilen ücüratın miktarı 
tezayüdü zannederim pek nazarı dikkati 
celbedecek derecede değildir, efendim. İn
kılâptan beri postalarca icra ettiğimiz tet-
kikatm neticesinde bugün sarfiyatımızın va
ridatımızdan pek çok fazla olduğu anlaşıl
mıştır. Filhakika posta ve telgraf bir nıcmbai 
varidat değildir, hiçbir vakit de posta ve tel
graftan büyük servetler ve bütçenin açığını ka
patacak varidat tasavvur edilemez. Fakat hiç
bir vakit de fazla sarfiyat ile varidatı dtin ola
rak postayı işletmeye taraftar kimse buluna-
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maz. Bahusus ki, bugün bizim buhranı malîmiz 
bu suretle fedakârlığa katiyen mâni.oluyor. Bu 
yalnız ibizde değil diğer posta idarelrinde de bu 
cihet düşünülmüş ve onlarda da posta sarfiyatı 
varidattan fazla bir dereceye baliğ olduğu için 
derhal ücretin tezyidini talebetmişlerdir. Bizim 
bu maddei kanuniye ile teklif ettiğimiz tezyit
ler; bugün hiçbir vakit de diğer posta idarele
rinin yapmış oldukları tezyit derecesine muadil 
değildir. Meselâ bugün beyneddüvel postalarda 
bir mektubun ücreti (12,5) kuruşa iblâğ edil
miştir. Buna mukabil biz (5) kuruş teklif edi
yoruz. İkincisi; bugün paranın kıymet farkı da 
mevcuttun Bir kuruşun hemen hiçbir kıymeti 
yok, beş kuruş hemen bir kuruşa muadil 'oluyor. 
Masarif hakkında ufak bir misal arz edeyim; 
bugün yalnız posta sürücüleri için verilen meb
lâğ otuz bin liraya baliğ olmuştur. Bunun bir
kaç ay sonra daha ziyade tezayüdedeceği tabiî
dir. Çünkü Van ve Bitlis tarafındaki münakaşa
lar hitam bulduğu takdirde sürücü ücreti pek 
çok tezayüdedecektir. 

BİR 'MEBUS BEY — Maalesef Van ve Bit
lis'ten mektup almıyoruz. 

SABRİ B. (Devamla) — Arz ediyorum efen
dim. Elyevnı- oralarda posta ve telgraf sürücü
lüğü yoktur. Orada bulunan Vali Bey bütün ik
dam ve gayretine rağmen üe aydır münakaşayı 
bitiremedi. Çünkü Van'la Diyarbekir arasında 
ayda bugün (600) kuruşa baliğ olan posta ücre
tine mukabil (400) küsur liraya sürücülük isti
yorlar. Ey mebusu muhterem, size sorarım, (600) 
kuruşa mukabil (400) küsur lira şehri ücret na
sıl verilebilir? Bunun için tabiî biz de bu müna
kaşa ücretlerinin tenkisi için uğraşıyoruz. On 
beş gün sonra ihalesi başlıyacaktır. 

SALİH Ef. (Siird) — Paralarını vermiyor
sunuz onun için? 

SABRİ B. (Devamla) — İddia ettikleri veri-
lemiyen para (1334) senesine aittir. Sürücüler
den bugün cidden hiç kimsenin parası kalmamış
tır ve bu posta ve telgraf müdüriyetine ait bir 
mesele değildir. Mütebaki kalanları Maliye Ve
kâleti deruhde etmiştir. Cidden bu buhranı malî 
karşısında Maliye Vekâleti şayanı şükranı bir 
eseri himmet olarak diğer devirlerden kalmış 
olan borçlarını tamamen tesviye etmiştir. Hoca 
Efendi Hazretleri! Bir iki kişinin beş altı bin 
lirası kalmıştır. Ona da usulü malî mânidir. Bu 
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da yine Heyeti Celilenizin vazettikleri kanun-
larm iktizasındandır. Bundan dolayı posta ve 
telgraf idaresini muaheze etmek zannederim 
pek muvafık olamaz, bu Maliyeye ait bir mese
ledir. 

BÎR MEBUS BEY — Efendim mektupları 
tamamiyle gönderiyor musunuz? Ücretleri üç 
kuruşa çıkarıyorsunuz üç aydır, hâlâ aileme sıh
hat haberimi veremedim. 

SABRI B. (Devamla) — Efendim Mebus Be
yefendinin ifadeleri pek calibi dikkattir. Fakat 
diğer rüfekaları ve Van ve Bitlis mebusları hiç 
zannetmem ki : Mükerreren idareme kadar gele
rek ve eseri teveccüh olarak izharı teşekkür et
mişlerdi ki, biz vaktiyle Van'dan Bitlis'ten hiç 

'- mektup alamazken şimdi alıyoruz buyurdular. 
BİR MEBUS BEY — İşlediği zamanlardan 

bahsediyorsunuz efendim (Gürültüler) 
BİR MEBUS BEY — Bir ayda telgraf ala

mıyoruz. 
SABRI B. (Devamla) — Bir ayda telgraf 

alamıyoruz buyuruluyor, bendeniz arz ediyorum 
ispat ederim ki : Bendeniz Posta ve Telgraf İda
resine geçtikten bir müddet sonra, temeddüh 
değil, fakat müdafaai hukuk yolunda olduğu 
için zanederim mazur görürsünüz, Van ve Bit
lis'ten bugün 24 satte telgraf alınmaya başla
mıştır. Daha nasıl ibrazı gayret edelim (Doğru
dur sesleri) 

BAHRİ B. (Yozgad) —Yozgad'dan buraya 
telgraif dört günde geliyor. 

SABRI B. (Devamla) — Postalara gelince : 
Postalarda intizam olduğunu arz ettim. Efendi
ler! Yalnız bugün postalar Bitlis ile Diyarbekir 
arasında işlememektedir. 

Bir de Erzurum, Bitlis, Van kalmıştır. Müte
baki yerlerde postada intizam mevcuttur. Zan
nederim meşhudunuz da olmuştur. Bunu iddia 
edebilirim. 5 - 6 günde İnebolu'dan on günde de 
Antalya'dan geliyor. Bu vesaitsizlik içerisinde 
bile bugün postalar muntazamdır. Arada 3 - 5 
mektup kalabilir, teehhür edebilir. 

Gelelim asıl meseleye : Bugün posta ve tel
graf ücretleri pek dundur. Esasen kuruşun hiç-

. bir kıymeti yoktur. Bugün sizden istirham etti
ğim 3 kuruştan ibaret olan ücretin beş kuruşa 
iblâğından ibarettir. (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim konuşulmasın, gürültü 
olmasın. 
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ABDULLAH Ef. (İzmit) — Kuruşun kıy

meti yoktur, diyorlar. Kıymeti olmıyan bir şeye 
zam ne için talebediyorlar, kendilerinin yaptık
ları muamelenin kıymeti var mı, yok mu? Onun 
cevabını versinler, Meclise karşı. Eskişehir'den 
buraya mektup gelmiyor. Teessüf olunur buna, 
sathazer teessüf... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müdiri Umu
mi Bey hakikaten sabur imiş. 

POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMU
MİSİ SABRI B. (Devamla) — Mebus Beyefendi 
Eskişehir'den mektup gelmiyor, diyor. Cenabı 
Hak henüz bana bir kudreti fevkalâde vermemiş
tir, orasının postası demek, şimendifer meselesi 
demektir. Siz kömürünüzü bulun. Şimendiferini
zi bulun, o vakit beni muaheze etmek hakkınız
dır. Ben şimendiferci değilim. Efendiler, ne za
man şimendifer gitmişse o zaman postam git
miştir. Sonra Eskişehir ve saire mahaller arasında 
posta muntazamdır. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — İntizam olmı
yan bir şeye zammiyat mümkün değildir. 

POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMU
MİSİ SABRI B. (Devamla) — İkincisi; kuruşun 
kıymeti nakdiyesi yoktur, dedim. Zannedersem 
efendi hazretleri maksada intikal buyuramadılar. 
Size sorarım efendiler, vaktiyle beş kuruşla bir 
adam lokantaya girer karnını doyurabilirdi. Fa
kat bugün beş kuruşla ancak bir simit alınabilir. 
Bugüiı bir simit bedeli kadar bir para mukabi
linde olmak üzere bir mektubu memleketin bir 
ucundan öbür ucuna gönderiyoruz. İstirham ede
rim. Talebimiz çok mudur? Kıymeti nakdiyesi 
dun demekten maksadım, bu idi, yoksa hiçbir za
man kâğıt parçasıdır, kıymeti yoktur, diye iddia 
etmedim. 

İkincisi; postalarda intizam yoktur, deniyor. 
Varidatın delaletiyle söyliyeceğim. 

DURAK B. (Erzurum) — Posta var mı, 
posta? 

REİS — Durak Bey! Rica ederim hatibin 
sözünü kesmeyin! 

DURAK B. (Erzurum) — Söyliyeceğim efen
dim, hakkımızdır. Niçin tahkir ediyorsunuz? Pos
talarda intizam yoktur, işte üç aydır memleketi
mizden mektup alamıyoruz. Nedir bu istibdat? 
Beş yerine on verelim. Fakat gitmedikten sonra 
neye vereceğiz? 
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POSTA VE TELGRAF MÜDÎRÎ UMUMÎSİ ' 

SABRt B. (Devamla) — Sorarım mebus beye
fendiye; posta yok diyorlar. Posta vardır, efen
diler ve size söylüyorum, tekrar ediyorum, Van, 
Bitlis müstesna olmak üzere bugün Konya'da, 
Sivas'ta, Kastamonu'da her yerde posta vardır. 
Sivas'ta, Kastamonu'da, Ankara'da her yerde 
posta vardır efendiler. Ve size söylüyorum. Diğer 
vilâyetlerde postaların işlememesi bendenizin ese
ri hatam değildir. Bunu size vesaikle ispat ederim 
Muntazaman takibetmişimdir. Ancak vaz 'ettiğiniz 
kavanin mucibince sürücülüklerin ihalesi vilâ-
yetlerdeki meclisi idarelere aittir. Bu ise vilâ
yetlerin yapamadıkları şeydir. Size geçen sefer de 
izahat verdim. Dmryanm her tarafında, en bü
yük postalarında birçok evrak teehhür etmekte
dir. Amerika gibi bir yerde postaların yüzde 
beşi teehhür ediyor. İşte bugün postaların vazi
yeti böyledir. Memurinin eseri hatası olabilir. 
Fakat bugün soruyorum, bundan altı ay evvelki 
postalarla bugünkü postalar arasında fark yok 
mu? Size tekrar tekrar soruyorum. 

SAĞDAN BİR MEBUS Bey — Bitlis'te pos
ta yok. 

POSTA VB TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ / 
SABRI B. (Devamla) — Efendim Bitlis'te pos
ta yoktur, bunu tekrar ediyorum. Mütaahhit yap
mıyor efendim, 20 bin lira verirseniz götürürüm 
diyor (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun mesele ücııratın 
tezyidine dairdir, o mevzuda söyleyiniz. 

POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ 
Sx\BRl B. (Davamla) — Efendim Heyeti Muh-
teremeniz mademki Postalar yoktur diyor. Ben
denize itimatsızlık gösteriyor, bu da benim aczimi 
irae ediyor. Sizi temin ederim ki, kanunun müda
faasından sonra çekilir giderim. Bu vazi
feyi başkasına tevdi edersiniz. (Hayır sesleri) 
Bendeniz bir hizmet olmak üzere vazifemde bu
lunuyorum. Maksadımı arz ettim. Efendiler bu
gün mektup ücretinin beş kuruş olmasını ikin
cisi kartpostal iki kuruştur, üç kuruş olmasını, 
üçüncüsü de evrakı matbua meselesidir, şimdiye 
kadar bir kuruş almıyordu, iki kuruşa iblâğını 
teklif ediyoruz, yalnız şurada bir şey teklif ede
ceğiz ki, cerait ve evrakı matbuanın yirmi beş 
gramından beş para alınırken bugün dışardan 
gelen şeylerde görüyoruz ki, bu yirmi paraya 
iblâğ edilmiştir. Arada bir fark olmamak için 
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sizden istirham ederim ki, yirmi parayı kabul 
ediniz, telgraflar iki kuruş idi, şimdi üç kuruş 
talebediyoruz. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Meselede bir 
asabiyet tevellüdettiğini görüyorum. Gerçi efen
diler bugün posta ve telgraf ücretlerine icrayı 
zamaim vehlei ulâda filhakika gayrimâkul gibi 
görünürse de encümende yaptığımız tetkikata 
nazaran, bugünkü müşkülâtı maliyemizi teemmül 
ederek bütün posta ve telgraf ücretlerinde, inikat 
eden beynelmilel kongrede dahi kabul edildiği 
veçhile, hattâ İstanbul hükümetinin dahi kabul 
ettiği bu tarifeyi kabul etmek mecburiyetinde 
kaldık. Şimdi malûmu âliniz bugün İstanbul 
mektup ücretini beş kuruşa iblâğ etti... (Gürültü
ler). 

YASİN B. (Gazianteb) — Encümen na
mına söz söyliyen Hamdi Beyden rica ederim 
beynelmilelli misal getirmesin, Avrupayı bize 
kıyas etmesin, çok rica ederim. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — İzah ede-
eeğm, zatiâliniz sonra çıkar söylersiniz. 

Efendim şimdi müsaade .buyurun, meselâ 
buradan İstanbul'a bir mektup gönderilse (Gü 
rültüler) - (Müzakere kâfi sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi yanlış bir şey buyuruyorlar İstanbul 
Hükümeti diyorlar biz İstanbul hükümetini ta
nımayız. İstanbul hükümeti yoktur. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Beyefendi, 
buradan zatiâlinizin ailenize verdiğiniz bir mek
tubu eğer İstanbul beş kuruşa kabul ediyorsa 
orada onun eline varamaz mürselünileyhe va
ramaz beyefendi, işte bu noktaları düşünerek 
bu zammı teklif ettik. Bu ıstıraridir, ihtiyari 
değildir. Yoksa bendeniz öyle söylemedim. Biz 
Heyeti Vekilenin teklifini istikşar ettik. Telgraf
ların beher kelimesi için üç kuruş istiyorlardı. 
Biz bunu yüz para olarak kabul ettik, yalnız 
mektupları beş kuruşa kabul ettik, evrakı mat
buayı, kartpostalları üç kuruşa kabul ettik. 

Sonra beyefendiler; malûmuâlileridir ki Mec
lisi Aliniz daima masarifin tenkisi, varidatla 
masarifatımızın tevzini için her zaman burada 
asabiyet gösteriyor. Bugün Pasta ve Telgraf Mü 
düriyeti Umumiyesinin (600) bin lira açığı var
dır, bunu ne ile kapatacağız. Rica ederim buna 
zaruret bizi sevk etmiştir. Sonra filhakika posta 
ve telgraflarda arzu edildiği derecede sürat ol 
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mıyabilir. Belki cephelerden gelmemesi olabilir. 
Çünkü malûmuâlileridir ki cephe muhaberatı 
fevkalâde çoktur. Telgraf telleri tamamiyle 
bu muhaberatla meşguldür. Binaenaleyh cep
helerden çekilen telgrafların bir kısmının teeh
hürle gelmesi belki vâkıdır fakat insaf ediniz, 
her halde posta ve telgraf umuru altı ay evvel
kinden çok yüksek ve müterakki vaziyettedir. 

BÎR MEBUS B. — Kastamoni'den buraya 
sekiz günde geliyor. Hamdi Bey! Kângırı tel
grafları posta ile gidiyor. 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Beye
fendi bugün bir fırtına olur tel kınlır posta 
ile gider. Bunlar misal teşkil edemez. (Gürül
tüler). 

BÎR MEBUS B. — Hâlâ mektup gelmiyor. 
(Gürültüler) 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Posta ile 
gelmiş telgrafınız, var mı? (Çok çok sesleri) (Gü
rültüler) 

REÎS — Müzakere şirazesinden çıktı efen
dim. Dinliyelim. 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) ~ Encümen 
Heyeti CeliJenize mütalâasını dermeyan etti. 
Bunu ret veya kabul etmek bittabi Heyeti Ce-
lilenize aittir. 

REÎS — Efendim Şükrü Bey kavanini Ma
liye Encümeni namına söyliyecektir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
— Muhterem arkadaşlar; söz söylemeden evvel; 
malûmu âliniz bir kanuna tetkik meselesi baş
kadır, postaların intizam ve ademiintizam me
selesi başkadır. Posta bütçesi müzakeresi icra 
edilirken onun hakkında bahsedebiliriz, fakat 
şimdi posta ücretlerinin artırılması doğru mu
dur? Değil midir? Biz böyle bir kanunu tetkik 
edceğiz. Kabul edecek miyiz, etmiyeeek miyiz, 
mesele budur. Bu vadide söz söylemek ve bu 
noktadan muhakemeyi yörütmek lüzumuna kaa-
ni olduğum için bendeniz bu noktadan söz söy-
liyeceğim. Posta ve telgraf bütçesi müzakere 
edilirken her türlü tenkidatımm ve her türlü 
mütalâatımızı söyliyebiliriz ve söyliyeceğiz. 
Telgraflar ne için posta ile gidiyor? Soracağız, 
esbabını anlıyacağız. Biz bunun az - çok eefoabı-
nı biliriz. Hükümetin her umuru uzun şif
relerle uzun muhaberatla yapılıyor. Posta ile 
yazılacak şeylerin telgrafla yazılması dolayısiy-
le telgraflar* posta ile gidiyor. Muhaberatı res-
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nüye temin ediliyor, eşhasa aidolan muhaberat 
temin edilemiyor. Posta telgraf müdürü biz
den daha çok bu iş ile meşguldür ye devairi 
aidiesi nezdinde teşebbttsatta bulunuyor. Fakat 
ne yapsın muvaffak olduğu kadar oluyor, mu
vaffak olamadığı için ne yapsın? Asıl buna ça
re bulmak lâzımdır. Binaenaleyh buna çare bul
mak için devair bütçesine biz bir tahsisat koy
malıyız. Devairi resmiye muhaberatı da eşhas 
muhaberatı gibi ücretle olmalıdır ve telgraf çe
keceği zaman biz nasıl teker teker, kelime, ke
lime düşünüyorsak devairi aidesi de yirmi keli
melik bir maksadı da on kelime ile ifade etme
yi düşünsün. (Arzı ihtiram eylerim. Olbapta 
emrü ferman) diye telgrafa yazıyor. Ben bir
çoklarını gördüm. Bittabi böyle telgraflar ya-

| zılaeak olursa buna posta ve telgraf müdürü 
ne yapsın? Binaenaleyh sadede gelelim. 

Demin Hamdi Bey biraderimizin de söyledi
ği gibi, istanbul, muhaberatı telgrafiye ve pos-

' ta ücretlerini beş kuruşa iblâğ etmiştir. Tabiî 
istanbul yaptı diye, biz bunu artıracak değiliz. 
Fakat memalikimizin bir kısmı bizim tahtı nü-

I fuzumuzda bulunmuyor. Tahtı nüfuzumuzda bu • 
1 lunmıyan aksamı memalikimize göndereceğimiz 

mektupları üç kuruşla gönderecek olursak ora
da mürselünüeyhe vâsıl olamıyacağı muhak
kaktır. Yahut mürselünileyhlerinden iki kuruş 
dört kuruş ceza almak meselesi vardır. Buna 
binaen bu ıstırar karşısında encümeniniz uzun 
uzadıya düşündü ve bugün postalarda bizim il
tizam ettiğimiz intizamın teessüsü tesisi için hiç 
şüphesiz paraya ihtiyaç vardır. Bu itibarla mek
tup ücretlerinin beş kuruş olmasını encümenimiz 
muvafık buldu, iki noktai nazardan düşündü. 

Efendiler, seferberlikten evvel mektuplar bir 
kuruşa gidiyordu. Şimdi bir kuruş, bugünkü pi
yasa mucibince beş kuruşa muadildir. Bunu 
kimse inkâr edemez. Bir altın lira verirsiniz 
mukabilinde 515 kuruş alırsınız. Bunun için 
kendi kendimizi aldatmıyalım. Hakikat bu mer
kezdedir. Dünyanın her tarafında hakikat böy
le yürüyor, bir kuruş yerine öteden beri devam 
ettiği veçhile beş kuruş alınmaktadır. Bu itibar
la da encümen beş kuruş olmasını fahiş görme
di, binaenaleyh encümeni âliniz bu noktai nazar
lardan düşünerek posta ve telgraf ücretlerinin 
beş kuruş olmasını kabul ediyor. Bunu siz de 
kabul edecek olursanız mesele bitmiş olur. Son
ra zaten bütçemizin hali de malûmdur. Bu su-
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retle posta ve telgrafı tahtı intizama almış olu
ruz, hem de hükümetin bütçesine bir engel ol
mamış olur. 

REÎS — Efendim, usulü müzakereye ait bir
çok takrirler var. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Müsaadenizle 
usulü müzakereye dair bir şey arz edeceğim. 

REÎS — Usulü müzakereye dair mütaaddit 
takrirler var, efendim.. 

ABDULLAH Ef. (tzmit) — Reis Bey reye 
koyduktan sonra söz söylemeye hakkımız kal-
mıyacak. 

REÎS — O benim vazifemdir. 
HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Usulü müzake

re hakkında bir şey arz edeceğim. Posta ve tel
graf müdürü geldi, kanunu müdafaa etti. Encü
men mazbata muharriri de bunu müdafaa etti. 
Bunu mütaakıp başka kimse söz söylemeden 
müzakere kâfi görülür mü? Kifayet takrirleri 
vardır, diyorsunuz. 

REÎS — Ne için böyle söylüyorsunuz? Usu
lü müzakereye ait takrirler var. Bunlar müzake
renin kifayetine ait değil efendim. 

Gazianteb Mebusu Yasin Beyin bir teklifi 
var. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Müsaade buyu
runuz, şu takrir hakkında söz söyliyeceğim. Za
ten efendiler, münakaşayı icabettiren şey ikidir. 
Biri -h muhaberatın ademiintizamı, diğeri de; tez
yidi ücret suretiyle temin edilmek istenilen va
ridatın tabiî hayalden ibaret olacağı keyfiyeti
dir. Âdemiintizam var mıdır, yok mudur? Bit
tabi bu müzakere edilecek. Âdemiintizam var
sa bu temin edilmedikçe ne yapılacak? Ücret : 
tezyidedilse bundan ne çıkar? Bu faydasızdır, 
eğer âdemiintizam olmayıp diğer cihet mevzuu- : 
bahsolacak ise bu başka, o ikinci şık. Yani bun- : 
lar yekdiğerinden tefrik edilemez. Bu itibarla 
usulü müzakereye dair bir takrir vererek bunu 
tefrik etmek doğru değildir. Yekdiğerinin lâzı- , 
mı gayrimüfarikıdir. i 

BİR MEBUS BEY — Para ile olur, lâfla ' 
olmaz. ! 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) i 
— Efendim, mesele alelusul memurin meselesi- ! 
dir. Müzakere ettiğimiz kanunda da varidatı ; 
temin etmek isterken memurini temin etmek 
düşünülüyor. 
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HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Hayır, hayır. 
ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Devamla) — 

Rica ederim Reis Bey, söz söylerken sözümü 
kesmesinler, zira müzakere çığrından çıkıyor. 
Kanuna dair söz söylemek için mutlaka etra-
fiyle söylemek mecburiyetindeyim. Bizde tel
graf muamelâtı 1271 tarihinde başlamıştır. Efen
diler, o günden bugüne kadar; pek ihtiram et
tiğim Sabri Beyin bu kürsüde de söylediği veç
hile bütün mücliri umumilerin şimdiye kadar 
fikirleri, varidatın masarif ata karşılık olamadı
ğı merkezindedir. Şimdiye kadar varidat raa-
sarifata karşılık olamamıştır. Bu tezyidi yap
makla yine bu varidat, masarifatı temin edemi-
yecek, çünkü telgraf muamelâtının intizama 
konması keza posta muamelâtının intizam da
iresinde yürümesi için lâzımgelen teşebbüsata 
belki bugün zaman müsait değildir. Fakat ya-
rm.da belki Sabri Bey gibi bu işlerde ehliyeti
ni ispat edecek bir arkadaşımızı başka bir va
zifede görürüz. Netice itibariyle varidat nıa-
sarifata şimdiye kadar nasıl tekabül edemedi 
ise bundan sonra da edemiyeceğine kaaniim. 
Çünkü memur düşünülüyor. Halkın ihtiyacı 
düşünülmüyor. Arkadaşlarım söyledikleri gibi, 
hakikaten ne mektuplar ve ne de telgraflar 
bir intizam dâhilinde yerlerine varmıyor. Bu
nun sebebi hakikisi, posta muamelâtında esaslı 
bir tetkikat icra edilerek, başka memleketler
de nasıl yapıldığına dair esaslı malûmat edine
rek bir yol takibedilmediğindendir. Keza di
ğer telgraf muamelâtı nasıl yapılıyor? Bunla
ra dair malûmatı esasiye bulunmadığından do
layıdır ki, dünyada daha eski zamanlardan be
ri cari olan usulü bugün yapmak istiyoruz. Bi
naenaleyh bugün muvaffak olamıyacağımız ta
biîdir. Meselâ hatırımda kaldığına göre Japon
ya'da bugün filân memlekete çekilen telgraf o 
ç\u\ yerine vâsıl olduğuna dair ilmühaberi, tel
grafı çeken adama veriliyor. İşte, efendiler, bu 
vaziyette olan memleketler için telgraf ücreti 
kelimesi on iki kuruşa değil, (22) buçuk kuru
şa da çıksa beis yoktur. Posta muamelâtı da ke
za böyledir. ' * • 

Efendiler, ne Bitlis'te, ne Van'da, ne Sivas'-
da hakiki surette posta muamelâtı göremiyo
ruz. Hattâ efendiler Kastamonu'dan buraya ye
di, sekiz günde telgraf geliyor. Keza Eskişe
hir'den aynı vaziyette geliyor. Bendeniz zan-
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nediyorum posta üeüratmı tezyidetmekle ma- | 
alesef Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi Sabri I 
Beyefendi biraderimiz maksadına vâsıl olaını- ı 
yacaktır. Hazinei milletten ayrıca para almak 
mecburiyetinden kendini kurtaramayacaktır. Za
ten mektupların birçokları bilvasıta gidip geli
yor. Hattâ bunlarla aynı zamanda telgrafların 
geldiği görülmüştür. Posta muamelâtı bu mü-
şevveşiyet içinde yüzdükçe herkes işini âdi pus- ! 
lalarla görecek. Şu suretle telgraf ve posta vâ- I 
ridatı külliyen ortadan kalkacak ve bütün dev- j 
letin basma bir belâ ve bâr olacaktır. (Gürül
tüler) Halbuki bunun önüne geçmek için bence 
bir usul vardır. O da ücuratı tezyid değil ten
kistir. Mektuplarla kart postallarda zammiyatı 
bir dereceye kadar kabul ederim. Fakat telgraf 
üeüratmı hissedilecek derecede tenkis etmeli ve 
lâzımgeldiği kadar memurları çoğaltmalıdır. 
Mümkün olduğu kaçlar Şükrü Bey biraderimi
zin biraz dokunup geçtikleri noktaya, yani ge
rek memurinin ve gerek "diğer salâhiyettar ze
vatın şifrelerle muhaberesinin menedilmesi ça
resine bakmalıdır ve bunların önüne geçmelidir. 
Bunların önüne geçmedikçe varidatı artıralım 
diye yapılacak olan zammiyatm posta idaresine 
ve muamelâtına faide vereceğine katiyen kaani 
değilim. Sonra posta ve telgraf umurundan baş
ka devletlerde bütçelere bir şey zam olmaz bu
yurdular. Buna dair bütçede uzun uzadıya söz 
söyliyeceğim. Şimdi yanımda istatistikler bulun
madığı için yanlış olduğunu maddeten söyliye-
miyeceğim. Yalnız biliyorum ki, posta umurun
dan gerek ingiltere'de, gerek Fransa'da ve ge
rek başka memleketlerde devletin âzami derece
de bütçesine istifadeler temin etmişlerdir. Hiç
bir vakit bütçelerine bâr olmamıştır. Ancak bu 
telgrafın teessüsünden bugüne gelinceye kadar 
Türkiye'nin posta ve telgrafları devletin başı
na bâr olmuştur. îdare vazifesini ifa etmemiştir. 
Zamanı gelirse o da mevzuubahsolaeaktır. Yani 
işin ehli araştırılacaktır. Hamdi Bey şayanı na
zar bir söz söylediler. Dediler ki, eskiden Van'
dan Diyarbekir'e vukubulan nakliyat ücretinde 
altı yüz kuruş varidata mukabil dört yüz lim 
masraf oluyormuş. • • . 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Bunu kim 
dedi? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Yani evvelce altı 
yüz kuruşa giden posta şimdi altı yüz liraya gi
debiliyor. 
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ABDüLKADÎR KEMALİ B. (Devamla) — 

Zatıâliniz daha iyi anlarsınız. Burada söylerse
niz daha iyi edersiniz. Bendeniz anlamadan söz 
söyliyenlerden değilim, Müdiri Umumi Bey söy
lediler, Hamdi Beye aidolmak üzere işaret et
mişim. Hamdi Bey altı yüz bin lira açık var di
yor. Maalesef söyliyebilirim ki, efendiler, bu 
açığı eğer bir, bir buçuk, iki milyon liraya çı
karmak isterseniz ve aynı zamanda memleket
teki nuru irfan sönsün istiyorsanız, posta ve 
telgraf üeüratmı tezyidettiğimiz gibi gazetelere 
de ve saireye de zammiyat yapınız. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, rüfekadan evvel emirde istirham edece-

j ğim. Bu kürsüde söz söylerken tanımadığımız 
i ve hiçbir zaman tanıyamıyacağımız istanbul Hü

kümetinden bahsolunmasın. istanbul Hüküme
ti, bir defa yoktur. Hükümet, yalnız Büyük 
Millet Meclisi Hükümetidir, istanbul Hükü
meti namiyle bir şey yoktur, istanbul bilmem 
ne yaptı buyuruyorlar, rica ederim istanbul 
misal olamaz. Burada bunu bırakalım, istan
bul Hükümeti dediğiniz, Sevr Muahedesini ka
bul ve tasdik etti. Biz de mi kabul edeceğiz? 
Rica ederim, istanbul misal olamaz. 

Anlıyoruz ki, Telgraf ve Posta idaremizde 
varidat masarifata tekabül etmiyor. Binaen
aleyh bütçede tevazün olmayınca onu kapat
mak için o eski zihniyet üzere iki şeyde tevazün 
düşünürüz. Birincisi; ta Said Paşalar, Kâmil 
Paşalar ve bilmem ne zamandan beridir; gel, 
memurun maaşından tenzil edelim, muvazene 
için ancak biz bunu buluruz, ikincisi; şayet 
bunu yapamazsak, gel, vergileri tezyidedelim, 
başka çare düşündüğümüz yoktur. Daima bu 
iki çarenin etrafında dolaşır dururuz. Bu su
retle düşünürüz. Şimdi, posta ve telgrafta an
lıyor ve biliyoruz ki; hakikaten varidat masa
rifata tekabül etmiyor. Bunun için bu iki ça
renin birisine müracaat ediliyor, bu nedir? Bu 
bir tekliftir. En kolay şey postalara zammede
lim, herkes mektup göndermek mecburiyetinde
dir. Pekâlâ, verelim, fakat mesele böyle değil
dir, efendim. Şimdi, bendeniz posta ve telgraf 
umuruna ihtisası olduğuna bütün mevcudiye
timle kail olduğum Muhterem Posta ve Tel
graf Müdiri Umumisinden bir şey anlamak is
terim. Acaba postaların ücreti bir kuruş iken 
adedi mekâtip ne idi? iki kuruşa çıktığı za-

I man adedi mekâtip ne oldu? Ahiren üç kuru-
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şa çıkardığımız zaman adedi mekâtip ne oldu? 
Telgrafların kelimesi kırk para iken ne kadar 
telgraf çekiliyordu? Varidat ne idi? iki ku
ruşa çıkardığımız zaman ne oldu? Hiç şüphe
siz böyle bir istatistik olacak, istanbul'da ola
cak idi. Bilmem burada var mıdır? Böyle bir 
istatistik meydana çıkarırsak zannediyorum ki, 
ücret tezyidedildikçe varidat tenakus etmiş
tir efendiler; hattâ Sabri Bey biraderimiz, İn
giltere'den,^ Fransa'dan misal gösterdiler. Pek
âlâ, Fakat bendeniz o ecnebilerden misal getir
mek • istemezdim. Kendi misallerine mukabele 
olmak üzere arz edeceğim, ingiltere'deki pos
ta ve telgraf muamelâtı nasıl ve ne suretle ol
muştur bu pek basit bir meseledir. Bunu bey
efendi de bilir, sizler de bilirsiniz. Zannederim 
ki, tezyidi ücretle olmamıştır. 

Şimdi, bu dediğim istatistik m%ydana çıkar
sa görülecek ki, tezyidi ücretle telgrafların 
adedi azalacak. Mektupların adedi azalacak. 
Abdülkadir Kemali Beyin dediği gibi, bir 
mektup beş kuruşa çıkınca bin mektup yerine 
iki yüz mektup gönderilecek, adedi mekâtip 
inecek. Onun üst tarafını katırcılarla filanla 
kaçak olarak göndereceklerdir ve yine telgraf 
bugün iki kuruş iken seksen bin kelime çeki
yorsa bunu üç veyahut beş kuruşa çıkardığımız 
zamanda emin olunuzki nısfına tenezzül edecek
tir. Alel husus şu elimdeki telgraf yirmi sekiz 
Nisanda veriliyor. Yirmi altı Mayısta yani 
yirmi sekiz günde geliyor. Bir telgraf yirmi 
sekiz günde posta ile bana gelirse kimse üç ku
ruş ücret vermez. Fakat, bundan dolayı da ta
mamen Müdiri Umumi Beyi muaheze edemem. 
Hakkını söylemek 'lâzım geliyor. Müdiri umu
mi Bey gayet mühim bir- şey söyledi. Bunu ge
çenlerde de söylediler ve Şükrü Beyefendi ile 
diğer arkadaşlar da söylediler... Beyefendiler 
telgraf muhaberatında intizam arzu ediliyorsa 
- ki edeceğiz - ve arkadaşlarımız buyuruyorlar 
ki bu posta ve telgraftan neden bahsediyorsu
nuz? Beyefendiler bu varidat kanunidir. Ben 
bu ücretin tezyidini kabul edebilmekliğim için 
bir intizam görmek isterim. Böyle yirmi sekiz 
günde elime bir telgraf gelirse bilmemki bu üç 
kuruşluk tezyidi ücreti kim kabul eder? 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Yüz paradır 
efendim. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Üç ku
ruştur efendim. (Gürültüler) Aman beyefendi-
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ler, encümen azaları ve reisleri müdiri umu
miden ziyade kral taraftarı oluyor. Siz ahbab 
mısınız yoksa? Rica ederim müdiri umumi ce
vap verir. 

Şimdi efendim müdiri umumi Beyefendinin 
de hakları vardır. Yani tamamen isnadı kaba
hat edilemez. Diğer rüfekaıım dediği gibi, eğer 
telgrafların muntazaman gitmesini istiyorsak ve 
âdadinin tezayüdü ile - ki bu açık da - ancak 
o zaman kapanır ve telgrafların» kalmamasını 
istiyorsak muhaberatı resmiyeyi nazarı dikkate 
almak lâzımdır. Bugün ben zannediyorum ki 
işten çekildikten sonraki rezaleti söyliyebilirim. 
Gün geliyor ki bir tel belki kırk sekiz saat ve
yahut altmış saat hususi bir zata tahsis edili
yorsa rica ederim varidat nasıl tezayüdeder? 
Telgraflar anmda nasıl yerine gider? Acaba bu 
altmış, seksen saat vukubulan muhabere bir 
dakika tehhürü caiz değildir cezası idamdır, 
denilen telgraflar kadar mühim midir? 

Bir dakika tehiri caiz değildir. Tehir eden
ler idam olunacaktır diye bilmem filân kuman
dan yazar. Hiç aslı yoktur. Yine elli günde 
gelir . Acaba muhabere esnasında telgrafların 
bir dakika tehiri caiz değil midir? Caiz değil
se diyeceğim yoktur... 

Sonra efendiler: Şifre meselesi, evet bu 
maatteessüf memurlarda bir hastalıktır. Bende
niz de Bitlis'de vali iken Harput valisi ile (Na
sılsın iyi misin) diye birbirimize şifre yazardık. 

Binaenaleyh belki. bugün Hükümet yaptır
mıyor. Rica ederim çekilen şifrelerin acaba hep
si mühim midir. Görüyoruz ki, yüzlerce gruplu 
şifreler yapılıyor ve bilhassa maliyenin şifrele
rini gördüm. Her şey şifre ile posta ve telgraf
haneye giderseniz kırk sekiz tane şifre görürü
sünüz; rica ederim eğer bu telgrafları intizama 
koymak istiyorsak Müdiri Umumi Beyin tekli
fi gibi böyle saatlerce hücumdan evvel Hükü
mete bir teklif yapalım, böyle saatlerce devam 
eden ve binlerce yazılan şifreleri kessinler; bi
raz da muamelâtı hususiyeye ait şahsi olan tel
grafların çekilmesine imkân versinler ve hattâ 
zannediyorum ki, Posta ve Telgraf Nizamname
si mucibince evvel emirde müstacel ücretli olan 
behemehal çekilir, ondan sonra bilmem resmî 
Hükümetin telgrafı çekilir, bir sıra takibedili-
yordu. O sıraya yine riayet etsinler. 

Şimdi gelelim tezyidi ücret meselesine : Beş, 
kuruşa yapacak mıyız, yapmıyacak mıyız? Beş 
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kuruşa mektupları, telgrafların da kelimesini I 
yüz paraya çıkaracağız ve bununla açığımızı 
kapatacağız. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) — Heyeti Veki-
lenin üç kuruş teklifini encümenimiz yüz para 
olarak kabul etti. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Peki 
efendim; demek ki, encümenlerimiz yüz para 
kabul etmiştir, efendim. Şimdi acaba mektupları 
beş kuruş yapmakla ve telgrafın kelimesini yüz 
para yapmakla acaba Altı yüz bin lira bilmem 
ne kadar açık varmış -.-bu'açığın kapanacağını 
müdiri umumi temin ediyor mu? Birinci sualim 
budur. Burada desinler ki, »aylarca işlemiyen 
Diyarbakır - Bitlis - Van ve havalisi postalarını 
yoluna koyacağım, intizamı temin edeceğim, bu 
teminat şu ücretin kabulüne vabestedir. Müdiri 
Umumi Bey bunu söylesinler biz de zammı kabul 
edeceğiz. Fakat çıksın bunu söylesinler, bize bu 
teminatı vermezse vilâyatı şarkiye mebusları 80 
günde mektup alamazsa, ne için bu ücreti tezyid-
edelimt Nimet külfete; külfet nimete göredir. Bu 
ücretin tezyidini kabul ederiz. Fakat Müdiri 
Umumi Bey bize demeli ki, efendiler, Bitlis'e de 
Van'a da, Diyarbakır'a da her tarafa postayı te
min edeceğim, tşte bu varidatla bunlar yapıla
caktır; posta ve telgrafınız muntazam olacaktır; 
diye buyursunlar. Bize bıı teminatı versin. Biz 
zammı kabul edeceğiz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Bu bizim elimizdedir. Hükümete tahsisat veririz. 
Resmî telgrafları ücretle çeksinler ve bu hususta 
bir kanun yaparız. Binaenaleyh parası olmayın
ca telgraf çekemez. Telgraf muhaberatı intizama 
girer. Bu suretle telgrafhanelerde kurtulmuş olur. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Şükrü 
Beyefendi; zatıâliniz belki yetişemediniz. Biz 
duyduk, vaktiyle dediğiniz bu usul cari imiş; 
maliyede bir müddet tatbik etmek istemişler, 
telgraf ücreti olmak üzere binlerce lira veril
miş, sonra bir irat, masraf yapmışlar, görmüş
ler ki : Maliyeden devaire çekilen telgraf para
sı pek fazla tutmuş, her bütçeye telgraf ücreti 
olarak meselâ, Dahiliye Bütçesine kırk bin lira 
koyacağız. Sonra telgraf ve posta müdürü uğra
şacaktır. Sonra bir meşgale daha çıkaracağız. 
Emin olunuz bir de memur artacaktır. Telgraf 
İdaresinde, devairi resmiye telgrafları tahsili 
ücurat müdüriyeti; başkâtip, ikinci kâtip.. (Han
deler) onun için bundan faide olmaz. | 
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BÎR MEBUS BEY — Bir sual soracağım. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Mebus 

mebusa sual soramaz. Rica ederim. Müdiri Umu
mi değilim. Bana sual sormayınız. 

Şimdi efendim hulâsası; ücretlerin tezyidi ile 
bendeniz diyorum ki, mektup ve telgrafların 
adedi eksilecek ve kaçak çoğalacaktır. Müdür 
Beyefendiye itimadım var. Kendilerine katiyen 
inanacağım. Desinler ki, her tarafa postalar iş
ler ve telgraflarınızı alırsınız, o zaman katiyen 
şahsıma olarak kendilerine rey veririm. Yoksa 
rey vermem. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÎRÎ UMU
MİSÎ SABRI B. — Efendim, ben hulasaten ka
nunu müdafaa etmek istiyordum. Mademki, me
sele şimdi tevessü etti, ben de mütalâalarımı söy-
leyim. Yalnız bilhassa vilâyatı Şarkiye mebus
larından istirham ediyorum, sözümü ikmal edin
ceye kadar lütfen biraz müsaade buyursunlar. 

Efendim, bilmem tahattur buyurur musunuz? 
1336 senesi bütçesi müzakere edilirken zannede
rim; burada konferans derecesinde uzun bir iza
hat vermiştim. Demek ki, o zamanki izahatım na
zarı dikkate alınmamış, mühmel kalmıştır. Efen
diler, ben size 1336 bütçesini anlatırken, şebeke 
bizde nedir, diye söylemiştim. Japonya'da, Lon
dra'da telgraf böyle gidiyormuş. Hattâ Londra'
dan Kalküta'ya bir'telgraf âzami derecede 36 
dakikada gider, demiştim. Ama ne ile gider? Beş 
milimetre bakır tel... Âlâ akümülâtörler. Her bir 
yerinde böyle alât ve edevatın en mükemmeli var. 
Böyle alât ve edevatı Heyeti Muhteremeniz bana 
tevdi etti mi ki, o derece intizamı yapamadınız, 
diye bendenizi muaheze ediyorsunuz? O aletleri 
veriniz o zaman otuz dakikada memleketin bir 
ucundan diğer ucuna telgrafı nakledeceğim. Size 
efendiler, o vakit söyledim ki : Alâtı cedide yok
tur. Binaenaleyh Avrupa'ya sipariş olunan leva-
zımat henüz gelmedi. Onun için onu işletecek 
elimde kuvvet yoktur. 

Eğer bütün levazım atın gelmesine teşebbüs 
ederseniz o vakit beni muaheze ederseniz, hü
cum ederekten itiraz ettiniz. Bana daha esbab 
soran olmadı. Efendi telgraf niçin .gitmiyor, den
medi. Efendiler dikkat buyurdunuz mu, bun
dan bir buçuk ay evvel - belki sizler memnun 
değilsiniz - İnebolu, Trabzon'daki, Kastamonu'
daki tüccarlardan ve Heyeti Muhteremenizin 
kısmı âzammdan teşekkürler ve takdirler aldım. 
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Çünkü 24 saatte geliyordu. Kastamonu'dan şim
di telgraflar posta ile geliyor. Evet efendiler bu
gün bunun posta ile gelmesinin esbabı nedir? 
însaf edip soran olmadı. Benim beş telim kırıl
mış olduğundan dolayı Şark'ın bütün muhabe
ratı ve bahusus Şark ordusunun muhaberatı mü-
himmesi, Sivas'ın, Van'ın, Bitlis'in telgrafları 
iki telden olarak geliyor. Karadeniz sahiline inen 
telgrafların elime şebekesi verildiği zaman efen
diler yarım telim vardı. Sağlam bir telim yoktu 
Efendiler Kastamonu ile Ankara arasındaki hat 
yarım teldi. Yarım diyorum. Çünkü ne direği ye
rinde, ne üzerinde fincan vardı. Tabiîdir ki, böy
le teli ben yarım addederim. Kastamonu'ya iki 
tane doğru tel temdidettim ve Kastamonu'ya iki 
dublör kullanarak dörde iblâğ ettim ve icra ede
ceğim tedabir ile inebolu'dan altı tel ile çalışı
yorum. Sizi teminederim ki, ben bu geee saat 3 
te ve daha evvelki gece saat 1 de vazifeden ay
rılmışım. Mütemadiyen makina başında memur
ları dürterekten çalıştık. Her makina saatte al
tı yüz kelime çalışırken bin kelime olarak çalış
tırdım. Fakat muhaberatın arkasını alamadım. 
İmkân yoktur. Çünkü bütün gelen üç yüz bin 
kelimeye baliğ olan telgraflar dört telle yürü
mez. 

Efendiler sizin içerinizden beni muaheze 
edenlere sorarım : Hangi adam elinde teli, fin
canı yokken yirmi dört saatte veyahut bir hal' 
zarfında memleketin bütün ihtiyaeatmı temin 
edebilecektir. (Maaş almıyan memurlar vardır 
sesleri) Maaş almıyan memurlar olmaz. Sizden 
rica ederim ben müdafaamı bitireyim. Ondan 
sonra siz istediğinizi söyleyiniz efendim. 

Muhaberatta intizam var mıdır, yok mudur? 
Buyuruyorlar. Size küçük bir mikyas söyliyeee-
ğim. Bilhassa Müfid Beyefendiye söyliyeceğim. 
Ankara, efendiler bin beş yüz lira kadar 
varidat yapıyordu. Geçen ay iki bin sekiz yüz 
liraya çıktı. Antalya'da efendiler, 1336 senesi
nin 16 Martından itibaren varidatta bir sükûnet, 
bir betaat var idi. Neden? Çünkü, telgraflar An
talya'dan posta ile geliyordu. Bugün o vakitki 
hesaba göre yapacağım, bir metre kar altında 
hiçbir vakitte bir kaidei fenniyenin müsaade et
mediği bir zamanda Akseki, Beyşehir hattını 
temdidettirdim. Akseki - Beyşehir hattını temdid-
ettirdiğim zamanda munteha iki nokta vardı ve 
tahmin ettim ki, bundan sonra Antalya muha
beratı beş altı saatte temin olunacak. Efendiler, 
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Antalya muhaberatı bugün sabahlara kalmıyor. 
Neden? Çünkü, muhaberat tevessü etti. Bir inti
zama girdi. Antalya şimdi verdi mi telgrafı doğ
ru Konya'yı bulabiliyor ve Konya'dan buraya 
geliyor. Dün 12 saat mütemadiyen bütün Konya 
vilâyeti dâhilinde şimşekler çaktı, bütün teller 
aklen, mantıkan; fennen toprağa verildiği halde 
bile bugün sabah ancak pek az telgraf kaldı. 

Müfid Beyefendiye söylüyorum. Bir kere iza
hatımda demedim ki, bu zamaim ile istihsal ede
ceğim varidat bütün masarifatı kapatacaktır. 
Alâkaderilimkân. İkincisi; hiçbir zaman deme
dim ki, bana varidat verirseniz ben intizamı te
min ederim. İster varidatı tezyidedin, ister etme
yiniz, ben memur sıfatiyle çalışmıyorum. Ancak, 
müdafaai memlekette bir vasıtai muhabere olan 
telgrafın temini için çalışıyorum, memur gibi ol
sam daireye onda gelir, altıda çıkarım. Hiçbir ka
nun yoktur. Hiçbir kimse beni sabaha kadar ça
lışmaya mecbur edemez. Fakat Müfid Beyefen
diye söz veriyorum ki, size istediğiniz intizamı 
temin edeyim, siz de söz veriniz ki, memleketin 
bir yerinde benim tellerim kesilmiyecektir. Söz 
veriniz ki, Diyarbekir'de ve bilhassa Antalya se-
vahilinde ekseriyetin develerinin yaralarını yap
mak için benim fincanlarımı kırıp harabetmiye-
ceklerdir. Bunun üzerine bir kayıt daha istiyo
rum. Diyarbekir mebuslarından bâzıları bana 
memurlarım terfi için geldiği zaman kendilerine 
rica ettim. Aman efendiler büyük bir teessür 
içindeyim, maalesef telleri işletemiyorum, hattın 
bir ucuna bir mühendis ve diğer ucuna bir mü
hendis koydum, kendilerine sabah demiyorum, 
akşam demiyorum, kalk yürü diyorum. Allah 
razı olsun hükümet asker veriyor, jandarma ile 
hatları yaparız. Dört gün sonra bozulur. Neden? 
Çünkü bir sel Muş telini harabetti. Memuruma 
inanmadım. Mebus beylere sual ediyorum, bu on 
günlük su Allah aşkına doğru mudur? niçbir 
tarafında memurlar işlemiyor, su telleri götürü
yor. (Doğru sesleri) Ertesi gün bir sel geliyor, 
yirmi dört saat zarfında yine tellerin direkleri
ni alıp götürüyor. Rica ederim ben tabiata hâ
kim olabilir miyim? Evet ben hâkim olurdum 
Allah nasibedip kış ortasında müdüriyeti umu-
miyeye gelseydim ve her türlü vesaitim, atım, 
develerim, âlatım ve daha birçok vasıtalarım 
elimde olsaydı, bunları dikseydim, bunları yü-
rütebilseydim, mümkün olabilirdi. Fakat bu
gün ahval mânidir. 
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Sonra ben hiçbir vakit intizamı fevkalâde 

iddia etmiyorum. Fakat kaaniim ki posta ve tel
grafta bir tahavvül mevcuttur. 

Postalara gelince efendiler : Postalar hak
kında istenildiği kadar iddia edilsin ben şu id
dia ve kanaatteyim, çünkü iddia ve kanaatim 
hâdisat üzerine müessestir. Bugün görüyorsu
nuz, istanbul gazeteleri altı yedi günde alınıp 
okunuyor. Trabzon'dan on iki günde postayı 
alıyorsunuz. Yalnız dediğim gibi Van, Bitlis ta
rafında posta teessüs edememiştir. Bunun da se
bebi, arz ettiğim veçhile mahallî olan esbaptır. 
Bunu ispat ettim. Hattâ itiraz eden mebusların 
bâzılarına yalvardım; orada sürücülere söyleyi
niz insaf etsinler diye. 

İkinci bir mesele de tezyidi varidattır. Benim 
yalnız bir hakkımı tasdik buyurur musunuz"? 
îdarei devlette bir muamele yapılırken bahusus 
posta ve telgraf gibi kısmen idari ve ticari olan 
bir idarede posta ve telgraf meccani mi hizmet 
etmelidir? Yoksa ücret mi alınmalıdır? Soruyo
rum. Bu mümkün müdür? Mümkün olmadığını 
sununla ispat ederim ki, dünyada meccani bir 
posta hiçbir memlekette yoktur. Bu bir arzu, 
bir temenniden ibarettir. Sahai tatbikatta yer 
bulmamıştır. Şayet siz dünyanın bir istisnası ol
masını arzu ediyorsanız ben size teşekkür ede
rim. Siz bana derseniz ki, parasız göndereceksi
niz; sizin arzunuzu yerine getiririm. 

LÛTFI B. (Malatya) — Meclisle istihza edi
yor. Tahkir ediyor. 

SAIBRİ ıB. (Devamla) — Efendim, ben ter
biye görmüşüm. Ben edep ve terbiyemi bilirim. 
Bir mebusu tahkir etmem ve edemem. Ben neza
ketimi bilirim ve hürmet ederim. 

ikinci bir meseleyi sorarım efendiler, bütün 
hâdisatta şu Harbi Umumi esnasında gösterebi
lir misiniz ki, bir şey inkılâba mâruz kalmamış
tır? -Beş paralık bir şey on kuruş olmamış, ne
den olmuş acaba? Şimdi memurin maaşatmı alı
nız, efendim samimî görüşürüz. Meselâ bakınız 
- 'belki mağdur görürsünüz - memurin maaşını 
sekiz yüz niçin yaptık? Efendiler çünkü evvel
den aldıkları maaşla temini maişet edemiyor, o 
para tedviri maişete medar olmuyordu. Bu se
bepten bir tahsisatı fevkalâde koyduk. Ve kıs 
aleyhi - el - bevaki... cümlesini arz etmiştim. Tez-
yidat yaptık. Neden?.. Çünkü hâdisat, işi o de
receye getirdi ki; eski ücürat on misline baliğ 
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oldu. Ekmek de böyledir her şeyde.. Esnaf is
tediği gibi her şeyin fiyatını tezyidetti. Ben işte 
o memurun ihtiyacatını tehıvin için ve masarifa-
tınm temini için hepsini değil, çünkü hepsini te
min edemez. Biraz zam teklif edersem rica ede
rim ben haksız mı olurum?.. Efendiler size so
rarım ve geçen sefer içtimaında size müdafaam
da arz ettim ki, bugün Avrupa'yı düşününüz. 
Dünyanın murahhasları toplandığı bir memle
kette mektupların ücreti nakliyesini.12,6 kuruşa' 
çıkardılar. Şuradan şuraya bir mektup ücreti 
32,5 kuruştur. Peki yalnız Posta ve Telgraf İda
resi mi akılsız diyeyim? Ve Avrupa, postalarda 
tezyidi ücürat ediyoır. Ücret bahsi başkadır. Siz
den ri'ca ederim, beni muahaze edecekseniz ay
rıca edersiniz ve diyebilirsiniz, evet sen nâe'hil-
sin, çekil mevkiden. Pekâlâ kabul ederim. Fa
kat tezyidi ücret meselesi benim şahsi idaremle 
alâkadar değildir. Mümkün olduğu kadar - beş 
kuruşa değil - esasen postanın nakledeceği mek
tubu on kuruşa çıkarmak lazımsa da memleke
tin ahval ve hâdisatı buna müsait değildir. Aca
ba ücreti tezyidedersek mektupların adedi aza
lacak mı efendiler? Şunu söyliyeyim ki, bugün 
biz intizamda yürüdükçe katiyen tezayüdede-
cektir. 

Çünkü bugün memleket içerisinde postadan 
başka bir vasıta kalmamıştır. Diğer yerlerde 
pek çok süratte vesait vardır. Bugün postada 
bir sürat yoktur, deniyor. Halbuki efendiler 
bana bir yolcu geliyor, diyor ki, Allah aşkına 
sizin postanıza bineyim gideyim; bu posta ile 
üç dört günde gideceğim bir yere diğer bir ara
ba ile gidecek olursam altı günde giderim. Bu
nu diyen büyük memurlarımı zdır, eşraf imizdir. 

Canım siz ne için hâdisatı tetkik etmiyorsunuz? 
intizam var mıdır, yok mudur? Evet mükerre
rdi söylüyorum. Van - Bitlis'te yoktur. Bunun 
da sebebi oradaki ahval ve hâdişattı<r. (Muza 
kere kâfi sesleri). 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim. Mevzuu 
müzakere iki oluyor, birisi tezyidi ücürat, diğeri 
posta ve telgrafın ademiintizamıdır. Bendeniz-
ce bu ademiintizam meselesi şimdi mevzuumuz 
haricindedir. Bu meseleyi bütçe müzakeresin
de istediğiniz surette hallederiz. Şimdi efendim, 
pastamızı, telgrafımızı intizama sokmak ister
sek mektuplarımızı, telgraflarımızı gönderebile
cek bir bütçe hazırlarız. Ve o bütçemize göre 
getireceğimiz âlât ve edevat ile işlerimizi yoluna 
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koruz. Şimdi ne kadar posta ve telgrafın ademi-
intizamına dair söz söylemiş olsak yine bütçe 
müzakeresinde tekrar edeceğiz. Bunu bendeniz 
zait görüyorum. Ancak deminki verdiğim tak
ririn reye konmasını teklif ediyorum. Bizim can 
damarlarımızı ellerinde tutan telgrafçılarımız
dan, postalarımızdan matlup intizamı bir an 
evvel bir derece daha olsun tezyit ve temin et
mek istiyorsak ve işi mevzuun haricinde uzun 
uzadı ya müzakere etmektense takririmin reye 
vaz'ım teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair Gazianteb Mebusu Yasin Beyin bir takriri 
var. Okunacaktır, 
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Riyaseti Celiteye 

Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi hakkın
daki müzakerenin kifayeti ile maddelere geçil
mesini teklif ederim. Posta ve telgraftaki ademi-
intizam meselesi başka bir keyfiyet olduğundan 
münakaşanın bütçenin vüruduna talikini arz 
eylerim. 

Gazianteb Mebusu 
Yasin 

REÎS — Bu takriri. kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. Beş dakika te
neffüs için celseyi tatil ediyorum. 

I K I N C Î CELSE 
Saat : 5,20 sonra 

REÎS — îkinci Reisvekili Paik Beyefendi 

KÂTtPLER : Haydar Bey (Kütahya), Ziya Hurşid Bey (tâziatan) 

REÎS — Ekseriyetimiz hâsıl olamadı efen
dim, yoklama yapacağız. (Ramazandır sadaları) 
Ramazanda yoklama olmaz diye Nizamnamei Da
hilîde bir sarahat yoktur efendim, rica ederim. 
Yoklama yapacağız. (Yoklama yapıldı.) (Vakit 
zayi oluyor sesleri) 

Efendim ekseriyetimiz vardır. Meclisi kuşa-* 
dediyorum. 

3. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının yeniden tanzim edilerek takdim edil
diğine ve eskisinin iade edilmesine dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinin tezkeresi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yeniden tanzim kılınıp îera Vekilleri Heye

tinin 26 . V . 1337 tarihindeki içtimamda kabul 
edilen 1337 senesi Muvazenei Umumiye lâyihai 
kanuniye sureti musaddakası rapten takdim kı
lınmıştır. 14 . II . 1337 tarihli 6/113 numaralı 
tezkere ile mütekaddim 671 numaralı Muvazenei 
Umumiye kanun lâyihasının iadesine müsaade 
Duyurulmasını rica ederim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

13. — 1337 senesine ait, yeniden tanzim edi
len Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası 

REİS — Efendim, yeni gönderilen bütçeyi 
Muvazenei Maliye Encümenine havale ediyoruz. 
Eskisinin Hükümete iadesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. (Burada kalsın sesleri) 

HÜSEYİN ÂVNt B. (Erzurum) — Niçin 
istiyorlar? 

REİS — Rica ederim, Hükümet teklif ettiği 
bir lâyihai kanuniyeyi Meclisin Heyeti Umumi-
yesi karariyle istirdadetmek hakkını haizdir. Re
yi âlinize müracaat ediyorum. Eğer kabul buyu
rursanız iade ederiz. (Hayır kalsın sesleri) 

^i indi Hükümetin iadesini istediği bütçenin 
iadesini kabul edenler el kaldıranı. Ekserİ3retle 
kabul edilmiştir. (Ekseriyet yok sesleri) efen
dim telâş etmiyelim. Tekrar reye koyuyorum. 

Hükümetin evvelce Meclise takdim edip 
şimdi iadesini istediği bütçenin iadesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle iade 
olunmuştur. 

2. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyin, İttihat 
ve Terakkiye ait eşya ile binaların Maarif idare
lerine terki hakkında kanun teklifi (2/311) 
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REÎS — Malatya Mebusu Lûtfi Bey, İttihat 

ve Terakki kulüplerinin Maarife terki hakkın
da bir lâyihai kanuniye teklif ediyorlar. Bu
nu da Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Şimdi efendim, Ruznamemizde telgraf ve 
post» Müdiriyeti Umumiyesinin bir kanunu 
vardır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Ruzna
meye geçmeden bir istirhamım var. Hapis
hanelerin ıslahı hakkında Meclise bir lâyihai 
kanuniye takdim etmiştim. Lâyiha ve Sihhiye 
encümenlerince tasvibedildi. Dahiliye Encü
menine gitti, beş aydır, yahut üç aydır daha 
oradan çıkmadı. Nizamnamenin bahşettiği sa
rahate istinaden bu teklifimin ruznameye alın
masını teklif ederim. 

REİS — Peki, gelecek ruznamemize kabul 
ederiz. Yani Pazartesi ruznamesine, kabul bu-
yuruluyor mu, efendim? Hapisaneleriıı ıslahı 
hakkındaki teklifi kanunilerinin Dahiliye En
cümeninde üç ay kaldığından dolayı Nizamna
menin verdiği salâhiyete binaen doğrudan doğ
ruya ruznameye alınması hakkındaki teklifi 
kabul edenler el kaldırsın. Ekseriyetle kabul 
olunmuştur, efendim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, o teklifi kanuniyi tâ geçen sene eski en
cümene verdi. Daha eski encümen yeni encü
mene devir yapmamıştır ki, bakalım. ' 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Dahili
ye Encümeni almıştır efendim. 

REÎS — Ruznameye geçiyoruz, efendim. 
Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi hak

kındaki kanunun maddelerini müzakere ede-
oeğiz. 

MADDE 1. — Dahilî memlekete teati olunan 
âdi mektup ücretleri beher on beş gram ve kü
surunda beş kuruşa, açık muhabere varakaları 
ücretleri üç kuruşa, mesalihe mütaallik evrak ile 
erakı matbua ve numuneler ücretleri sahil olsun, 
dâhil olsun alesseviye beher elli gram ve küsu
runda iki kuruşa ve cerait ve resaili mevkute 
ücretleri beher yirmi, beş gram ve küsurunda on 
paraya iblâğ edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Kabul sadaları.) Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Alelûmunı ücreti taahhüdiye 
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ile iade ilmühaberleri ücretleri beş kuruşa çıka-

| rılmıştır. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
! BİR MEBUS BEY — Reis Bey bir daha 
j okunsun. İyice anlaşılmadı. 
j REÎS — iyice anlaşılmadı deniliyor, bir da-
! ha okuyunuz efendim 
I (Tekrar okundu) 
I REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka-
I bul edildi. 

I MADDE 3. — Dahilî memlekette teati kılman 
telgrafnameler ücretleri haddi asgarisi on beş 

I kuruş olmak üzere kelime başına üç kuruşa ib-
I lâğ olunmuştur. (Ret sadaları) (Gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun reye koymadık. 
Madde hakkında söz istiyen var mı? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim şahsını namına söylüyorum. 

Telgraf muamelâtından alman üç kuruş üc
ret çoktur. Halihazırda telgraflar muntazaman 
gitmediği bir zamanda telgraf ücüratını üç ku
ruşa çıkarmak zannaderim tenkis edecektir Pos-
ta ve Telgraf dairesi ümidettiği varidatı bulamı-
yacaktır. Bunu iki kuruşta bırakmalıdır. 

Saniyen bu vesile ile Posta ve Telgraf Müdi
riyeti Umumiyesinden bir şey rica edeceğim, ga
zete idarehanelerine çekilen telgrafların kelime
sinin iki kuruş olması çok yüksektir. Memleketin 
bir tarafından bir gazete idarehanesine çekilecek 
bir telgraftan kelime başında iki kuruş alınacak 
olursa vakit ve zamaniyle havadis almak imkânı 
bulunmuyor. Ancak Hükümetin kanalından 
geçen havadislerin neşrinden başka gazecilero 
bir meydan kalmıyor. Bugünkü neşriyat Hükü
met kanalından geçen neşriyattır. Doğrudan 
doğruya muhabir tedarik ederek havadis mem
balarından havadis almak imkânı yoktur. Çün
kü iki kuruşa bir kelime olacak olursa böyle 
bizim memleketimizde en çok satılan bir gaze
te 3 - 4 bin den fazla etmediğine nazaran bu 
gazete idarehanesi bunu tediye edemez. Bina
enaleyh Hükümetin verdiği havadisleri neşret
mek mecburiyetinde kalır. Bendeniz gazete ida
rehanelerine çekilecek telgraflardan yirmi pa
ra alınmasını teklif ediyorum, eğer böyle ola
cak olursa biz hakiki havadis alabilmek imka
nını ihzar etmiş ve bu suretle memleketin neş
riyatına hizmet etmiş olacağız. 

BESÎMATALAY B. (Kütahya)—Efendim, 
J devair içerisinde en ziyade para getirmesi melhuz 
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ve matlup olan bir daire varsa o da posta ve 
telgraf dairesidir. Bu ise hazinei milletten al
tı yüz bin lira bel'ediyor. Bunu ne suretle tela
fi edeceğiz? Bizim bütçemize.fazla varidat, faz
la para getirmesini bir tarafa bırakalım. Bu hiç 
olmazsa kendi yağıyla kavrulsun. Mektuba zam 
koymıyalım, telgrafa koymıyalım. Nereye ko
yalım? Nereden bu borcu ödiyelim? Bunu da' 
köylünün sırtıma mı saralım? Vurun ; köylü vur
dukça tozar. Çünkü im çuvalıdır. Yazık de
ğil midir efendim? (Hayır öyle değil sa daları) 
Rica ederim. Acele etmeyin efendi. Gürültü
nün de lüzumu yok. Gel burada söyle kardeşim. 
Mektuplara zammettiniz, hiçbir şey demedim. 
Şunu bilinizin efendiler; mektupları-göndere
ceklerin kısmı âzami köylüdür. Fakat telgraf 
muhaberatını icra edenler ve telgrafla muha
bere edenler köyilü değildir. Alelekscr kasaba
lılar, memurlar ve tacirlerdir. Bunlar bu para
yı vermekten çekinmezler, hiç de telgraf va
ridatına nakîsa gelmez. Bir tüccar telgrafını 
çekmeye mecburdur. Bir memur ailesile muha
bereye mecburdur. Bunu tezyit muvafıktır. 
Mektupları tezyitten daha ziyade ufak bir iş 
yapmış oluruz efendiler. 

Gazetelere çekilecek telgrafların ücretlerine 
gelince bu da muvafıktır, efendiler. Hattâ âdi 
telgrafların ücreti daha fazla tezyidedilse her 
halde fazla para getirir; ümidindeyim. 

Efendiler, biz birtakım havayici zartıriyeye 
vergiler tarh etmek mecburiyetinde kaldığımız j 
sırada neden alelekser muhaberatı ticariyeyi te- î 
nıin eden muhaberatı telgrafiyeye vergi tarh et- j 
miyelim, onlara zammetmiyelimf Bu mantıksız- ! 
lık değil midir, ki bunlar alelekser tüccarın ke- [ 
sesinden çıkacaktır. Bu muvafıktır. j 

Sonra, gazetelere çekilecek telgraflara gelince; \ 
İstanbul gazetelerini görüyorsunuz. İstanbul ga
zeteleri yüz paraya satıldığı halde buradaki ga- j 
zeteler beş kuruşa satılıyor, her halde bunlar te- • 
mettü yapıyorlar, efendiler. Neden bunlar mil- j 
I etin Hazinesine biraz fazla para vermesinler J 
neden? . j 

Sonra eğer telgraf ücretleri tezyidedilecek I 
olursa hakiki havadis alamayız, diyorlar. Bun- | 
lara zaten havadis hemen hemen az - çok kesilmiş, 
biçilmiş bir halde geliyor. Kuyruğu, kulağı bu-
danıyor, ondan sonra neşrediliyor. Ve bunlar 
hemen hepsi matbuat idaresinden verilen hava
disleri dercediyorlar. Binaenaleyh, telgraflarla 
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gazete idarehanelerine gelecek telgraf ücüratmın 
tezyidi lâzımgelir, gelmez, diye bir bahis açma
nın lüzumu yoktur. Zannediyorum. 

Ne ise efendim, hulâsaya geliyorum. Telgraf 
ücüratında yapılacak tezyidat köylünün kesesin
den çıkacak değildir. Her gün biraz daha kalın-
laşan tüccarın sırtından çıkacaktır. (Hayır, sa-
daları) 

T UN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim. 
Eğer Besim Atalay Bey ikinci fıkrayı fikrime 
muvafık olarak söyleseydi, kendilerine teşekkür 
edecektim. Evet teşekkür edecektim. Zira bu su
retle Meclisin vaktini ben âcize izaa ettirmiş ol-
mıyacaktı. Maatteessüf birinci kısmı ne kadar 
güzel izah etmişse ikinci kısımda o kadar yanılı
yor. Elimizden gelse pakâlâ da gelebilir, yalnız 
ruhumuz kabul etse de gazetelere verilecek tel
grafları Şükrü Bey biraderimizin teklifleri veç
hile meccanen kabul etsek 

HACİ TEVFİK Ef. (Kângırı).— Efendiler, 
telgrafhane devairi devletten ayrı bir dairedir 
ki, ticaret dairesi demektir. Bir tüccar malının 
ne suretle satılacağım fiyatının tenkisi mi yoksa 
tezyidi mi lâzımgeleceğini bilmesi lâzım.. (işit -
iniyoruz «adaları) Efendim, telgraf dairesi bir 
ticarethanedir. Bir ticaret dairesidir. Eğer 
şimdi biz telgraf ücuratmı on beşe çıkarırsak 
acaba çok müstehlik bulacak mıyız, müşteriyi 
çok bulacak mıyız, bulmıyacak mıyız? Asıl dü
şünülecek mesele budur. Zannediyorum ki, eğer 
telgraf ücuratmı üç. kuruşa çıkarırsak çok müş
teri bulamayacağız. Birçok muhaberat var ki 
bugün tellerin meşgul olması dolayısiyle pos
ta ile gidiyor. Yine herif telgraf ücretini veri
yor. Bunu ücretin ehemmiyetsizliğinden dolayı 
gidip telgrafhaneden talebetmiyor. Eğer tel
graf ücretini üç kuruşa çıkaracak olursak, o, 
gayrim ühim olan kısmını posta ile gönderecek. 
Telgrafhane bir defa satıştan o suretle kaybede
cek. (Telgraflar posta ile gitmiyor sesleri) Gî  
diyor. Onun imkânını şimdiye kadar bulamadı
lar. Yüz bin defa emirler verdiler, tehditler 
yaptılar, ücretini tazmin ettireceğiz dediler, 
şimdiye kadar imkânını bulamadılar. Bundan 
sonra da bulacaklarını ümidetmem. Zannede
rim ki, telgraf ücretini 3 kuruşa çıkartmak; tel
graf muhaberatmı tenkis eder, varidatı tenkis 
eder. Hele telgraf muhaberatında on beş keli
menin zaruri olması hiç münasip değildir. 
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OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Beş keli- i 

medir, efendim. 
HACI TEVFlK Ef. (Devamla) — Beş keli

me midir? O halde ben yanlış arz ettim. (On 
beştir sadaları) On beş midir? (Kuruş sada
ları) Pekâlâ, kuruş, efendim.. Her halde tel
graf ücuratmm tezyidi müşteriyi tenkis eder, 
varidatı tenkis eder Fikrim budur. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim, Hacı 
Tevfik Efendi Hazretlerinin buyurdukları gi
bi, bendeniz, posta - telgraf muamelâtını neva
ma muamelâtı ticariyeye benzetiyorum. Mua
melâtı ticariyede nasıl ki üç şartın vücudu el-
zemse, yani sürat, itibar, emniyet.. Bu üç şey 
bulunmadıkça ticaretin yalnız lâfzından başka 
kendisinin meveudolmadığı kanaatini insana 
verirse postalar da böyledir. Sürat, emniyet ol
madıkça siz istediğiniz kadar kanun yapınız. 
Katiyen varidat temin edemezsiniz. 

Besim Atalay Bey buyurdular ki : Efendim 
'biz hep köylüden mi çekeceğiz? Bütün tekâlife 
köylüyü mü tâbi kılacağız? Neden tüccardan 
almıyorsunuz? Bendeniz Besim Atalay Beyden 
sorarım, tüccar telgrafı niçin çeker? Şüphesiz 
muamelâtı ticariyesi için, o halde; acaba muha
berat için yaptığı sarfiyatını emtiasına zam et
miyor mu? 

BESÎM ATALAY B. — O halde tüccardan 
temettü de almıyalım. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Şuna emin olunuz ki, beyefendiler, 
memlekette yapacağınız her bir zam köylünün 
sırtından çıkıyor. Bu böyledir. Şehirliden hiç-
'bir şey çıkmıyor. Hep köylünün sırtından çıkı-* 
yor. Köylüyü himaye ediyoruz diye köylüye 
daima tekâlif tahmil ediyoruz. Fakat hiç far
kında olmuyoruz ve köylüyü bu suretle imha 
ediyoruz. 

'Sonra şuna da katiyen emin olalım ki, gerek 
mektup ve gerekse telgraf ücretlerini tezyidet-
mekle varidatı tezyidedemiyeceğiz, bilâkis va
ridatı tenkis edeceğiz. Hattâ Müdür Beyefendi 
buyurmuştular ki ; birçok eşyanın fiyatları yük
seldi. Bâzı eşya vardır ki, ne kadar yükselirse 
yükselsin insan ondan men'i nefsedemez. Mese
lâ yiyeceğe dair olan şeyler. Çünkü yemezse 
ölür. Fakat bâzı eşya vardır ki, ondan tasarruf 
eder. Meselâ muhaberata mütedair kırtasiyeyi 
nazarı itibara alalım. Evvelce bir kâğıt on pa
raya iken 'bir adam mektubunu koca bir kâğıda I 
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yazardı, 'bugün kırk paraya çıktı. Bir kâğıda 
dört mektup yazıyor. Tabiî mektuplar da böyle 
!beş kuruşa çıktığı gibi bir mektup içerisinde 
dört, beş mektup .gidecektir. 

ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — Gramla 
efendim, gramla. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, pekâlâ efendim. Ben de kocaman 
kâğıt üzerine yazmam, kısa yazarım. Tıpkı tel
grafla yapar gibi maksadımı kısa yazarım ve 
otuz kişi ile muhabere edeceğim yerde altı kişi 
ile muhabere ederim. Yani otuz kişi ile muha-
Ibere edip de yüz elli kuruş vereceğim yerde, al
tı kişi ile muhabere ederim, otuz kuruş verip 
yüz yirmi kuruş kazanmış olurum. Rica ederim 
bu suretle siz varidatı tezyidedemezsiniz. 

TÜNALI HlDMl B. (Bolu) — Yapacak olan 
evvel de yapardı, şimdi de yapar.. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, bu kanunidir. Yazacağı mektup içe
risine koyacağı diğer mektuplar için bir şey ver
mez ve istediği kadar yazar; tartıya tâbidir. 

Sonra Besim Atalay Bey bir taraftan gaze
telerin mümkün olduğu kadar her tarafa gönde
rilmesini bir zaman burada bir kanun ile temin 
etmeye çalışırken, gazetenin fiyatını yükseltme
ye uğraşıyor. Diyor ki efendim, bu gazeteler 
fazla fazla: para aldığı halde neden fazla ücreti 
nakliye vermesin? Acaba fazla ücreti nakliye 
verdiği zaman fiyatından tenkis mi edecek? 
Şimdi beş kuruşa satıyorsa o vakit beş buçuk 
kuruşa satacak. (Satamıyacaktır sadaları) 
Efendim, serbest bir meslektir. Satamazsa tatil 
eder. Zatiâliniz ticaretle iştigal ettiğiniz zaman 
bir malı istediğim fiyata vermiyecek olursanız 
zorla mı alacağım? Beş kuruştan aşağı kurtar
mıyor; dörde vermiyeceğim, diyor. Hükümet 
zorla alıp da verecek değildir ya? Göreceksiniz 
ki, pek yakın bir zamanda kabul edilen bu ka
nunu kaldırmak mecburiyetinde kalacaksınız. 
işte size bir sene içerisinde şu Meclisten çıkan 
iki kanun. Hattâ Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri Beyefendi hatırımda kaldı
ğına nazaran bu kürsüden söylemiştir : ihracat 
resmi ile ağnam resmi maatteessüf tezyidedildi-
ği halde sinini sabıka kadar varidat temin et
memiştir. Resim tezyidetmekle, erkamı kabart
makla hazineyi dolduruyoruz, dersek faydasız
dır, aldanırız. Erkam kabarmakla bir şey hâsıl 
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olmaz. Memlekette ne varsa o gelir. Size iki mi
sal göstereceğim. İşte iki kanım, Mııvazenei 
Maliye Encümeni bu kürsüden söylemiştir ve 
zabıt ceridesinde ifadeleri mazbuttur. Bu da ay
nı onun gibi olacaktır. Bugün emin olunuz tel
graf müdiri umumisi bey bin kuruş alıyorsa iki 
ay sonra bu varidatı bulamıyacaktır. Beş yüz 
kuruşa inecektir ve bu suretle varidat her hal
de tenakus edecektir. (Muvafık sadaları) 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Hakkı 
HAMİ Bey kardeşimiz itiraz ettiler, biz telgraf 
ücretlerini teyidedersek bu gibi tüccar köylüye 
saracak dediler. Öyle ise peki efendiler, temet-
tüü de kaldıralım, tüccar vergi vermekten mü
nezzehtir diyelim, vergiden kendilerini affede
lim. Teklif ediyorum, köylüyü tüccarın elinden 
kurtaralım bu mantıklı bir şey olur mu rica ede
rim? Tüccarın senede çekeceği beş on telgrafı 
köylünün sırtına saracağına kendisi verirse ne 
olur, efendiler? 

Sonra, gazetelerin tamimini ben burada iste
miştim. Evet efendiler ben burada istedim. Ben 
Köyhocası mecmuasının köylere kadar gitmesi
ni istedim, yine istiyorum ve yine istiyeceğim. 
(Sadede, sadaları) Bu benim vazifemdir. Cevap 
vermiyorum arkadaşıma. Benim sadedi bilecek 
kadar ilmim vardır. Nasara çektim Beyefendi. 
Köyhocasmın gönderilmesini istedim. Yoksa 
halkın anlıyamıyacağı lisanla yazı yazan gaze
teleri değil. 

Ne vakit olsa tüccar telgrafı çekmeye mec
burdur. Tüccar telgraf çekecektir, varidata ha
lel gelmez; köylü telgraf çekmez, mutavassıt 
ahali telgraf çekmez. Telgrafı çekecekler, zen
gin, memur, tüccardır, efendiler. 

Sürücü fiyatı yükseldi, telgraf ve posta me
murlarına zam yapıyorsunuz. Bu zammiyata 
mukabil ahaliden alacağımız parayı da tez-
yidetsek olmaz mı? Postahane bir hizmet ifa 
ediyor. O hizmetin ücreti tezyidedilmek man
tıki değildir. Rica ederim. Her şey tezayüdet-
miştir. Neden telgraf ücreti olduğu yerde kal
sın. 

MÜDIRÎ UMUMÎ SABRI B. — Hakkı Ha
mi Beyefendi buyurdular ki, telgrafhane ve 
postahane bir ticarethanedir. Cidden bu gayet 
mâkul bir sözdür. Ticarethane olunca maksadı 
aslisi ihtikâr değil, fakat hiç olmazsa zararsız 
çalışmaktır. Bizim teklif ettiğimiz şeye dikkat 
buyurulursa varidatı tezyidedelim, demiyoruz. 
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Efendim yani ruhu teklif, tezyidi varidat değil
dir. Masrafta iştiraki biraz tevzin etmektir. Biz 
fazla varidat yapmıyoruz ki, bundan ümide dü
şelim de kârı bulduk, herkesin yaptığı gibi biz. 
de ihtikâr yapalım, yüz kazanıyoruz, beş yüz 
kazanalım diyelim. Böyle değildir, efendim, 
telgraf işlerinde vâsi mikyasta bir açığımız var. 
Bunu Hazinei Devlet veriyor, mademki bunlar
dan müstefidolanlar buyurdukları gibi hakika
ten zengin adamlar, bilhassa tüccarlardır, bun
lar azıcık gümrük yükseldiğinden dolayı emti
aya yüzde yirmi beş ilâve etmişlerdir. Ye bun
lar birer vesile değildir. Kendileri zaten onları 
yapacaklardır, tezyit etseniz de yapacak, etmese
niz de yapacak. Bunlar piyasanın ahvaline tâ
bidir. Her türlü temettüleri telgrafın üzerinde 
temerküz ediyor... Ona mukabil Telgraf İdaresi 
diyor ki, size bu kadar hizmetim mesbuktur. 
Siz de benim masrafıma bir derece daha işti
rak ediniz ve ücreti bir derece daha yükseltiniz, 
mesele budur efendiler. Yoksa tezyidi varidat 
ve fazla kazanç değildir. Bugünkü masarifi ha-
kikiyeyi biraz daha tevsi ediniz. Cidden taham-
mülfersa bir hale geliyor. Telgraf İdaresinde 
evvelce altmış paraya alman bir fincan bugün 
on franktır. Düşününüz ne kadar fark var? 
Yaktiyle beş kuruşa, bir buçuk franga malolan 
bir pil bugün seksen beş kuruştur. Her şey artı
yor. Umum sarfiyat böyledir. Deminden beri ib
raz buyurulan tezahürat gösteriyor ki telgrafta 
intizam demek, direkleri, fincanları, telleri vel
hasıl hepsini tebdil ve ihyadır. Eğer bütün biz 
bunları geçen sene 600 bin lira ile yaptıksa ve : 

bugün sizin arzularınızı vücuda getirmek ister
sem emin olunuz ki masraf bir milyon liradır. 
Masraf durmuyor efendiler. Masraf dev hatve-
leriyle ileri gidiyor, telgrafhane buna mukabil 
varidata az bir şey ilâve ediyor, iki kuruşa karşı 
kırk para bir ni/sıftır, misil değildir. 

Gazetelere gelince; matbuat, gazeteler mahdut 
bir şeydir. Ah keşke memleketimizde beş bin tane-
gazete olsaydı da, varidata tesir edecek mik
tarda olsaydı da onları da düşünseydik. Halbuki 
topu 3 - 5 tir. Bunu evvelce Matbuat Müdüriyeti 
Umumiyesine teklif ettim. Tensip buyurursanız 
meccanen kelime veririm. Beş on gazetenin ne 
ehemmiyeti vardır? Onlara ayda 200 - 300 kelime 
veririm. Fakat Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi 
düşünsün. Teklif etsin. Eğer şimdi tensip eder-
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seniz bir kayıt ilâve edilir ve bunun halli ko-
lay bir meseledir. (O başka meseledir, encümen
lerden geçmemiştir sadaları) O başka efendim. 
Asıl bugün sizden rica ettiğim ve sizden istir
ham ettiğim, bir derece daha iştiraki tersiden 
ibarettir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir tak
rir var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Telgraf ücretinin encüme

nin teklifi veçhile yüz para olarak kabulünü tek
lif eylerim. 28 Mayıs 1337 

Operatör Emin 

REİS — Yalnız müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Tadilnameler vardır efendim. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Gazetelere çekilecek havadis telgraflarının be

her kelimesinden yirmi para alınması suretiyle 
maddenin tadilini teklif ederim. 

28 . V . 1337 
Konya 
Refik 

REİS — Bu tadilnameyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... (Ret sadaları) Reddedilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Telgraf ücuratmm tezyidi varidatı tenkis ede

ceğinden ücretlerin bir kuruşa tenzili ile madde
nin bu suretle tadil ve tashihini teklif eylerim. 

28 Mayıs 1337 
Tokad 

Hamdi 

REİS — Bu tadilnameyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. (Ret sadaları) Kabul olunmadı. 

Riyaseti Celileye 
Telgraf ücretinin encümenin teklifi veçhile 

yüz para olarak kabulünü teklif ederim. 
28 Mayıs 1337 

Operatör Emin 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Ret sadaları) O halde madde tekrar okunacak 
ve reye vaz 'edeceğim. Lütfen dinleyiniz. 

MADDE 3. Dahilî memlekette teati kılı-
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nan telgraf ücretleri haddi asgarisi on beş ku
ruş olmak üzere kelime başına üç kuruşa iblağ 
edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. (Kabul sadaları) Ekseriyetle kabul 
olunmuştur. (Ekseriyet yok sadaları) (Aksini 
reye koyunuz sadaları) O mesele Makamı Riya
sete aittir. Rica ederim, efendim. 

MADDE 4. — İşbu kanun ahkâmının icra
sına Dahiliye ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

(Vekilleri kaydı konsun sadaları) 
REİS — Dördüncü maddeyi vekâletleri ye

rine vekilleri suretinde tashihan kaıbul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim bu bir vergi tarhı demek oldu
ğu için kanunun heyeti umumiyesini tâyini esa
mi ile reye koyuyoruz. Kabul edenler beyaz, et-
miyenler kırmızı rey pusulası verecek. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, ka
nunda tarihi neşrinden muteberdir diye bir ka
yıt yok, böyle bir maddenin ilâvesi lâzım.... 

REİS — Tadilname verin. 

Tadilname 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ta

rihi neşri olamaz efendim. Bir tarih tâyin etmeli, 
meselâ 1 Temmuz 1337 demeli. (Olmaz sadaları) 

REİS — Şimdiye kadar müteamel olan tari
hi neşirdir. Müsaade buyurunuz izah edeyim. Bu 
kanun buradan Diyarbekir'e, Van'a gönderile
cektir. İşte oralarda tarihi neşrinden itibaren 
muteber olur. 

Dördüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın. Kabul- edilmiştir. 

Şu halde eski dördüncü madde beşinci mad
de olacaktır. 

Rica ederim efendim reyleri sepete koyma
dan dışarı çıkmaymız ki ikinci bir reye müra-
caate hacet kalmasın... 

Efendim, maatteessüf nisabı müzakeremiz 
kalmadığı için Pazartesi günü tekrar reye mü
racaat edilmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 6 sonra 

mm** 



T. B. M. M. Matbaası 


