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BIEÎNCI CELSE 
Açılma saaü : 1,30 sonra 

REİS : ReisUani Celâleddiıı Arif Beyefendi 
KATİPLER : Ata B. (Niğde), Feyyaz ÂH 8. (Yozgad) 

• • * • • 

BEİS — Ekseriyet hâsıl oldu efendim, .zaptı 
sabik dkunâeak. (Zaptı sabık Feyyaz Âli Bey 
tarafından olsundu). 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
Biımcimlse 

Hasan Eehmi Beyeiendtein tahtı riyasetle
rinde saat 1,15 te bilinikat zaptı sâbîk hulâsası 
tatat ^e , aynen fcabul olundu. Ankara'daki kı
taatı fakoriyenin et istihkaklar^uun ıtemini iğin 
aktedilen mukavelenin taa?M meriyetine dair He
yeti Vjefeileden mevaTit lâyikai kanuniye müşte
reken ̂ halledilmek üzere Adliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine, Saruhan Mebusu Avni Be
yinKon^aMdisei isyaniyesinden dolayı mevkuf 
buluşanların tesrii muhakemelerine dair takriri 
Adliye Vekâletine, mumaileyhin mezun efradı 
askeriyenin tesviye ile "tirene irkâp edilmelerine 
dair -takuiri Muvazenei Maliye ve Müdaf aai Mil
liye Mn^teaenleriüe, Erzurum Mebusu Nusrat 
M«ndinin Cuma tatillerine dair teklifi Lâyiha 
E«cümeiniııe ve Salih Efendinin 1330 senesinden 
evvelki senelere ait tahsil edilememiş tarik bedeli 
nakdilerinin affına dair teklif i Muvaszenei Maliye 
Encümenine ve mumaüeyhâı teelülül mecburiye
tine dair iböklifi Lâyiha Encümenine ve Ertttğ-
rul Mebusu Mııstaf a Kemal Beyin memurin ma-

aşatmdaaı tenkihat icra edilmemesine dair takriri 
MuEaBenei Maliye Encümenine havale olundu. 
Muinteri silâh altına alman ailelere muaveneti 
nakdiyede bulunulmasına ve Avrupa'mdan celbedi-
leoek eşya için Maliye bütçesini -para ilâvesine 
dair levayihi kanuniyenin 1336 senesi Maliye 
bütçesi kabul edildiği için; ve firar cürümlerinin 
askerî divanı harplerde rüyet erimelerine dair 
teklüf te İstiklâl mahkemeleri faaliyetten men 
edilmiş olduğundan şayanı müzakere görülmedi. 
Kırşehir Mebusu Sadık Efendinin Tntihassasatı 

hakkında wveloe Meclisçe .verilmiş -olan kararm teb
diline dair olan takrir reddöhmdu. ©fîâhare "tarik 
bedeli kanununun müzakeresine geçilerek 6,7 nci 
maddeleri itay (8.) nci madde Karesi Mebusu 
Abdülgafur Efendi ile Basri Beyin takrirleri 
veçhile :taöil edihnök üzere -encümene iade oluna
rak celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde saat üçte biliçtima Şer'iye Vekâleati büt
çesi müzâkere ve ayneaı kabul edildikten. sonra 
Evkaf bütsesidin müssikeresine şgee$ip varidat 
ve masarif at kısmı dört red ve bir müstenkife 
karşı (79) rey öle aynen kabul olunarak teneffüs 
için celse tatil edildi. 

Üçüncü celse hafidir 
Reisisani Kâtip Kâtip 

Celâlettin Arif Atıf Memet Rasim 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, mecburi 
teehhül teklifi kanunisi Erzurumlu Salih ola
cak iken Erzurumlu Nusret Efendi namına ya
zılmış. 

REİS — Hayır efendim, Salih Efendi namı
na yazılmış. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mumaileyh, diyor. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum)- — Hayır 

efendim, zatı âlinizin de isminiz var. 
REİS —• Efendim, zaptı sabıkı aynen kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aynen kabul 
olundu. -

3. — LÂK3ÖIAİAR 
1. — 1337 senesi Mart ve Nisan aylarına mah

sus Avans Kanunu lâyihası 
REİS — Efendim, Heyeti Vekileden iki aylık 

muvakkat bütçe gönderilmiştir: 
Türkiye.Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesine 

Bin üç yüz otuz yedi senesi Mart ve Nisan 
aylarına mahsus olmak üzere on üç milyon ye
di yüz elli bin İkayı muhtevi iki aylık muvak
kat bütçeye ait ola,rak İcra Vekilleri Heyetinin 
20 . 11 . 1337 tarihindeki içtimaında kabul edi
len • lâyihai kanuniye sureti musaddakası ile es--
babı mucibe lâyihası rap ten takdim kılınmakla 
iktizasının ifası ve neticesinin iş'ar Duyurulması
nı rica ederim. 

lora Vekileri Heyeti Reisi 
Müdaf aai Milliye Vekili 

Fevzi 
REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine ha-
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valesi kâfidir değil mi efendim? (Kâfidir, Mu
vazenei Maliyeye sadaları). 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kadro En
cümenleri on beş gün zarfında neticei tetkikle^ 
rini arzedeceklerdi, hâlâ. bir netice çıkmadı, 
bunlar biran "evvel... 

REİS — Bu hususta efendim zaten Kırşehir 
mebusu Yahya Galip Beyin bir. takriri vardır, 
okunacaktır. • . . . - ' 

VEHBİ Ef. (Konya) — Müsaade buyuru-. 
lur mu efendim? Kadro Encümeni Müdafaai 
Milliye Encümeninin kadrosunu ikmal edip def
terlerini vermiştir. Tabiî Muvazenei Maliyeye 
srelecek 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mu
vazenei Maliye Encümenine biran evvel verilsin. 

5. — TAKRİBLBR 
1..,— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin, 

1337 senesi bütçesinin Muvazenei Maliye Encü
meninde tarzı müzakeresinin bir usul altına alın' 
masına dair takriri 

Riyaseti Celileye 
1337 senesi bütçesi Maliye Vekili tarafından 

Meclisi Âlilerine takdim ve Encümene havale 
buyurulmuş idi. Bundan evvel devair kadrola
rının tetkiki için teşekkül eden heyetlerin he
nüz nikatı nazarı anlaşılmadan ve mezkûr büt
çe Encümence müzakere edilmeden Reis Ferit 
Bey, devair bütçelerini kendikendine tefrik ve 
âzayi kiramdan bir kaç zata tevzi etmiş, geçen 
seheki muamelenin aynı demek olduğundan be
nim ile rüfekayı kiramdan bazılarınca muvafık 
görülmemiştir. Binaenaleyh zirdeki mevaddı 
Meclisi Âlilerine arz ile bu bapta verilecek ka
rar dairesinde hareket edilmesinin Encümene teb
liğini rica ederim : 

1. — Muvazenei Maliye Encümeninin hergün 
içtimaiyle âzayi mevcudesinin muttaridan de
vamı. 

' 2 . — Encümene dâhil âzayi kiramdan mev
cut olmıyanların yerlerine diğerlerinin intihabı. 

3. — Muvazenei Maliye Encümeninin büt
çeye dair ittihaz edeceği kararlarda ekseriyetin 
nazarı dikkate alınması ve karara muhalif olan 
âzayi • kiramın sebebi muhalefetlerinin mazbata
da iraesi. 

4. —• Her daireye ait bütçenin tetkikmd a o 
daire kadro heyetinin bulundurulması. 
: i 5. — Encümen teşekkül edipte bir meseleyi 
müzakere etmeksizin elden karar yazılmaması 
hususunun sureti katiyede temini. '*' 

21 Şubat 1337 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 
REİS — Esas itibariyle Nizamnamei Sahili 

btou âmirdir. Yalnız kadro meselesi vardır. 
Eğer arzu buyurulursa her vekâletin kadrosu 

tetkik edilirken Kadro Encümenleri de gelsin
ler. Orada lâzım olanı yapsınlar. (Muvafık sa
daları). 

YAHYA. GALİP B. (Kırşehir) — Efendim, 
asıl mesele bütçeyi tefrik ederek bilâ karar âza
yi kirama tevzi etmesi meselesidir. Geçen sene 
böyle bir mesele olabilirdi. Fakat bu sene için 
câri değildir. Kadro heyetleri esasen lâzım olan 
şeyleri görmüşlerdir. Gelen bütçe Encümende 
bir kere müzakere edilmeli, ne gibi bir karar 
ittihaz edilirse o karar dairesinde muamele ya
pılmalı. Halbuki bu karar ittihaz edilmesinde, 
benim salâhiyetim var diyerek bütçeyi tefrikan 
azadan istediği zevata vermek suretiyle mua
mele yapıyor. Şu halde âza gidecek, yeniden 
bunu dairesinde tetkik edecek. Bakalım onun 
ettiği tetkikat kadronun tetkikatraa muvafık 
mıdır, değil midir? Halbuki esas mademki gel
miştir, hangi dairenin bütçesi tetkik ediliyor, 
açılıyor, o daireye ait kadro heyeti de davet edi
lir, o dairenin reisi de davet edilir. Hangi şe
yi tesbit etmek, hangi şeyi kaldırmak lâzımgelir-
se ona göre muamele yapılır. Bendenizin bah
settiğim bu usulsüzlüktür., Eğer bundan böyle 
kabul ediyorsa fobum, yok eğer olmıyaeak ise o 
başka. Fakat iki üç kişi toplanıyor, bir şeye 
karar veriyor. On beş azadan mürekkeptir Mu
vazenei Maliye Encümeni. Heyeti Aliyeniz Mu
vazenei Maliyeye tamamiyle itimat etmek lâ-
zımgelecektir ki bütçeyi ona havale etmiş bulu
nuyor. Meselâ bütçe burada müzakere edildiği 
zaman fusul üzerine müzakere ediliyor, mevat 
üzerine müzakere edilmiyor. O maddede kimler 
maaş alıyor, aldığı maaş çok mudur, az mıdır? 
Bunu tetkik etmek doğrudan doğruya Muva
zeneye ait bir şeydir, Maahaza mevcut âzayi ki
ramın ekseriyeti bulunmak üzere karar itihaz 
edilmeli. Yevmiye üç kişi, beş kişi ile karar 
verilirse azanın bir kısmı muttali oluyor, diğe
ri haberdar olmuyor. Heyeti Umumiyeye sevko-
lunuyor, biz de müşkül mevkide kalıyoruz. 

FUAT B. (Çorum) — Yahya Galip Beyefen
di Muvazenei Maliye Encümenine bir takım me
vat isnat ettiler. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — İsnat et
medim, doğrusunu söyledim. Sözünü bil de on
dan sonra söyle. 

FUAT B. (Devamla) — Dün akşama kadar 
mezkûr Encümenin mazbata muharriri olmak 
hasebiyle şimdi bunları reddedeceğim. Bu is
nadı yapmakla, aynı zamanda kendilerinin En
cümende yapmış oldukları fena bir tarzı hareke
tin bizim tarafımızdan istifayı mucip olarak, 
bu baptaki istifanamemiz okunduğu zaman mü
nakaşa edileceğini tefekkür ile, böyle fena ha
reketlerini mazur göstermek, kapatmak için; 
Encümen toplanmıyor, Encümen üç kişiden mü
rekkeptir, reis yolsuz kâğıtları tevzi ediyor diye 
bir takım isnadatta bulunmalarunn sebebini izah 
edeceğim. (Gürültüler). 
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YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Ben şah

siyatla iştigal etmedim. 
FUAT B. — Şahsiyat yoktur efendim. 
YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Şahsi 

muamele yapacaksak o başka... 
FUAD B. (Çorum) — Şahsiyat yoktur. Fa

kat encümene dediler ki J Uç kişiden mürekkep 
olarak içtima ediyor. Katiyen böyle bir hal vâ
ki olmamıştır. Beş kişiden akalli içtima etme
miştir. Fakat zatı âlileri, yani Yahya Galip Be
yefendi beş kişi içtima etti diyor. Arkadaşlar 
bu külliyen' hilafı vâkıdır. Namusum üzerine 
söz vererek bunu Heyeti Aliyenize söylüyorum. 
İster inanınız; isterseniz inanmayınız. Fakat bu 
Mecliste biliniz ki, hepimizin hukuku sey-
yandır, kimse kimseye tahakküme, bir takım 
şeyler isnat etmeğe hakkı yoktur. Bakınız nasıl 
oluyor. Akalli beş kişi içtima ediyor. Bunlar 
bir karar veriyorlar. Sonra... 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) —Yoktur öy
le bir karar... 

Yalancılığın lüzumu yok, ben de söyliyece-
ğim. 

FUAD B. (Çorum) — Yahya Galip Bey, cel
se de ben yoktum diyor. Siz şöyle şöyle karar itti
haz etmişsiniz, ne hakla ittihaz ettiniz? Ben de gö
receğim diyorlar. Bunu hiddetle, şiddetle soy
uyorlar. Burası encümeni vilâyet değildir. Bu
rası Millet Meclisi Encümenidir efendiler. Bu
rada kim bulunursa encümen onlarla iş görür. 
Beş kişi bulunur, o şeye karar verir. Orada bu-
lunmıyan Âzayi Kiramın Heyeti Umumiyede 
daima söz söylemeğe hakkı vardır. Bu hakkını oza-
man istimal eder. Bir de saniyen reis tarafından 
bütçelerin dağıtılması meselesine gelinue: 

MAZHÂR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis ne
rede? 

FUAD B. (Devamla) — Zatı Âlinizde orada 
ediniz. 

Bendeniz hepsini söyüyeeeğim, Encümende 
ne geçmiş ise ve takrirlerin saikı nedir? Anlata
cağım. Bilirsiniz, reisin hiç birimizden fazla im
tiyazı yoktur. Reis nedir? Reisin vazifesi, encü-
menlerdeki müzakeratı idare ve evrakı tetkik ve 
ieabederse raportör olarak azalara tevdi eyle
mektir. Reisin vezaifi esasiyesi bunlardan iba
rettir. Herhangi bir mecliste veya encümende 
olursa olsun, gelen evrak tekmil azalar olduğu 
halde okunur, bir okunuşta bütün melfufatiyle 
beraber okuyalım da onun üzerine ittihazı ka
rar edelim. Bu, olamaz. Onun için reis evrakı 
azalara dağıtır. Şimdi biz de yapılan bu usulü 
tuttuk, bütçeyi dağıttık. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Dağıttığı
nız bütçeler burada.. 

FUAD B. (Çorum) — Sözümü kesmeyiniz. 
Encümen reisi bana bir pusla verdi, dediki: Şu, 
şu bütçeleri Âzayi Kiram Hazaratmdan puslada 
esamileri muharrer olan zevata ver dedi. Ben de 
bunları verirken Yahya Galip B., Bana Adliye 

bütçesini niçin vermezsiniz dedi. Benim ne va
zifem Adliye bütçesi dedim. Bunun üzerine mü
nakaşa ihdasma başladılar ve bendenize karşı 
ağıza alınmaz bir takım müstehcen kelimat sar-
fettiler. Bunları kendilerine reddeder ve teessüf 
ederim. Bunu söyliyorum. Reisle beraber sebebi 
istifamız da budur. Encümende arkadaşlar da 
vardı, Maliye Vekjli Bey de orada idi. Yani 
Encümene katiyen hata isnal olunamaz. Encü
men elinden geldiği kadar az çok vazifesini ya
pıyor. Fakat tesadüf ettiğimiz müşkülât karşı
sında reis ve ben çekiliyoruz. İşte mesele budur. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Senden 
ibaret değildir encümen. 

FUAD B. (Çorum) — Hayır senden de ibaret 
değildir. Şahsiyata girişme. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim, bendenizin müzakeratın tarzı ceryanından 
anladığım bir eşy varsa o da; Meclisi Âlinizi 
meşgul etmiyecek ve Heyeti Celileninin tasvibi
ne iktiranı icabetmiyecek bir meselenin burada 
mevzubahis olmasıdır. Encümenlerde nasıl müza
kere edilir? Evrak nasıl tevzi edilir? Bunu Ni
zamnamemiz sureti katiyede hal ve fasıl etmiş
tir. Gayet vazihtir. Nizamnamenin sakit kal
dığı teferruata mütaallik noktalar varsa bunları 
da on dört senelik teamülümüz vardır, bu te
amül mucibince yapın. Fakat •> görüyorum ki, 
iki arkadaş arasında bir suitefehhüm olmuş. 
Malûmu âliniz Meclisi Âlinin de kıymettar za
manlarını bununla geçirmek doğru değildir. İki 
arkadaşın arasındaki suitefehhümü izale etmek 
için Divana havale edilir, Divan bunun icabını 
düşünür. 

Zaten encümen az âza ile içtima ediyorsa, 
j'-ani beş imzadan noksan gelen mazbataları ma
lûmu âliniz Riyasetiniz mevkii müzakereye koy
maz. Beşten fazla imza almak için beklemek 
Lcabeder denilirse, hiç bir vakitte memleketin 
işi görülmez. Nizamnamemiz bu esasa göre dü
şünülmüş ve beş âza ile ittihazı ınukarrerat ca
izdir denilmiş. Muhalif ve muvafık olan zeva
tın tarzı tahriri pek tabii bir haktır. Şayet 
mazbataıım hini imzasında bulunmazsa bile es
babı muhalefetini Heyeti Umumiye muvacehe
sinde, kanunun müzakeresinde burada muvaz-

zahan, müdellelen serdedebilir. Binaenaleyh şimdi 
Encümen mazbata muharriri ile reisinin istifa
sını, diğer encümen âzasından birinin de « Bu şe
kilde encümen icrai vazife edemez» yolundaki 
beyanatın! bendeniz nabemevsim addediyorum, 
Çünkü senei içtimaiyenin mebdeine pek az kal
mıştır. Zaten bütün teşkilâtımız teceddüt edecek
tir. 

Kadro meselesi hakkında da şu malûmatı ar-
zedeyim ki, bugüne kadar Riyasete, Müdafaai 
Milliye ile Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye kad
roları gelmiştir, diğer kadroları da rica olunur-

I ki arkadaşlar yakinen ikmal edip versinler. Bun-

m~ 
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lar da bittabi Heyeti Vekile ile, ait olduğu ve
killerle muvafık surette tertip edilen aksamı 
kesbi katiyet etmiş bir mahiyettedir. Heyeti 
("eldeniz derhal Muvazene Encümenine verir. En
cümen de ona göre -kadrosunu ve bütçesini yapar. 
Fakat kadrolarda bazı ufak tefek muMclifünfih 
aksam kalır. Bu hususta da Heyeti- Gerileniz hâ
kem olacaksınız o ihtilâf bir kararı katiye rapto-
lunsun, Muvazene encümeni de ona göre tahsisa
tını tertip etsin. Diğer kadroları bir iki. gün zar
fında verirlerse heyeti mecmuasını ilk müzake
reye vazetmek lâzımgelir. Binaenaleyh bu mesele 
üzerinde mucibi münakaşa bir mesele görmüyo
rum ve rııznamci müzakerata geçilmesini teklif 
cdivorum. 

MAZTTAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Müsaa
de buyurur musunuz Beyefendi? Efendim, ma
lûmu ihsanınız Muvazene! Maliye Encümeni Re
isi ırremuren Konya'ya gitmişti. Bendeniz bir 
ınüddet vekâlette bulundum. Bittabi avdetleri 
hasebiyle artık bende riyaset yoktu. Bendeniz 
encümenin âzasıyım. Riyaset namına söz söyle
miyorum. Bazı rüfeka zannediyor ki, hâlâ 
ben reisim. Bu mesail bendenize ait değildir. En
cümen Reisi Fei'id Beydir. Bendenizin mâruzâ
tını ba,~îkn noktadandır. 

€ örüyorum ki, encümen âzası arasında bir 
suitefehhüm hâsıl olmuş ve reis ile mazbata mu
harriri Fuad. Bey zannederim istifa etmişler, 
okunacak şimdi, bu suitefehhüm dolayısiyle en
cümenin iş göreceğine pek kani değilim. Ma
demki T Tasan Fehmi Beyin buyurdukları gibi 
bir hafta sonra marttır, yeniden intihabat icra 
edilecektir. Eğer Muvazenei Maliye Encümeni
nin iş görmesini, arzu buyurursanız, rica ederim, 
bû encümenle iş görülmez. Binaenaleyh yeni
den intihap yapılsın. Zira bir .suitefehhüm hâki 
iken encümence iş görmek imkânı yoktur ve ne
ticesi bunun dedi kodudan ibarettir. Her nasılsa 
bir suitefehhüm hâsıl olmuştur. Binaenaleyh 
bendeniz bunu teklif ediyorum. On gün. sonra 
yapılacağına, iş görmek istiyorsak, simliden Mu
vazene! Maliye Encümeni intihap olunsun. Çün
kü gerek reis ve gerekse -Fuad Bey istifa ettik
leri gibi bendenizee de - şahsım namına arzedi-
yorum - encümende çalışmak imkânı yoktur, 
yeniden, intihap yapılsın. Bir encümenin dedi-
kodusiyle burada vaktin izaasına de teessüf ede
rim. Çare budur efendiler. Kabul ederseniz yeni
den intihap yapınız. Hayır illâ böyle yapınız der
seniz çalışalım. Fakat iş görülmez zannederim. 

REİS —T Bu hususta bir takrir var! 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

./. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyle arka
daşının, Muvazenei Maliye Encümeninin yeniden 
iniihahına devir takriri 

Riyaseti Celileye 
Verilen izahata nazaran Muyazenci Maliye 

Encümeni muhtacı tecdit olduğundan yeniden 
intihabat icrasını teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Hasan Basri Abdülgafur 

2.— Çorum Mebusu Ferit ve Fuat Beylerin 
Muvazenei Maliye Encümeninden istifaları 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Encümendeki vezaifimize devam hususunda 

bizce imkân kalmadığından bugünden itibaren 
istifaya mecbur olduğumuzu arzederiz. 
Muvazenei Maliye En. Reisi M. M. 

Çorum Çorum 
Ferit Fuat 

(İzah etsinler sadaları). 
REİS — İzaha lüzum yoktur. Şimdi efendim, 

bu teklifi kabul buyuruyor musunuz? (Kabul sa
daları), (A'nlıyamadık sesleri). Şimdi efendim, 
yeniden intihap teklifini kabul buyuruyor musu
nuz? Basrı Beyin teklifini mye koyuyorum. (Ka
bul sesleri). Kabul edildi. Şubelerden üçer ki
şi intihap edilir efendim. 

NEŞET B. (Kângırı) — Bu intihabat bu se
neye mahsus mu? yoksa gelecek sene için mi? tas
rih edilsin. 

REİS — Mesele kapanmıştır. 
İtACıIP B. (Kütahya) — Müsaade buyurun 

efendim. Muvazenei Maliye Encümeninin pek 
büyük ehemmiyeti vardır ve bilhassa bütçe mü
nasebetiyle iş mühim ve müstaceldir. Onun için 
şimdi celse arasında rüfekayı muhtereme topla
nıp şubelere taksim edilerek şimdi intihap icra 
edilirse maksat hâsıl olur. Yoksa şubeler içti
ma etmiyor. Maksat ta hâsıl olmaz, Encümen
ler de içtima edemez. 

REİS — Efendim, biran evvel intihabahn 
icrası karargir olmuştur. Evrakı varideye geçi
yoruz. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin, 

liağdad,Demiryolunun Kay seri'ye kadar temdidi 
hakkında teklifi 'karnenin ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/216) 

REİS — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Efen
dinin Bağdad demiryolları hakkındaki teklifinin 
şayanı kabul olduğuna dair Lâyiha Encümeni
nin mazbatası var, müsaade ederseniz bunu Na
fıa Encümenine gönderelim. (Hay hay sadala
rı). Nafıa Encümenine gönderilmiştir. 

2. — Konya Mebusu Rifat Beyle rüfekasımn,-
Akşehir kazasının livaya ifrağına dair teklifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/217) . 

REİS — Akşehir kazasının livaya tahviline 
dair Konya Mebusu Rifat Efendi ile rüfekasmın 
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teklifi vardır. Teklif de Lâyiha Encümenince 
nazara alınmıştır. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Bu tek
lif evvelice reddedilmiştir. (Ret sadalan). 

REİS —• Efendim, bunu da Dahiliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenlerine- gönderelim (Ret, 
sadalan). 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, şarkta öyle kazalar var ki, 400'bin kuruş va
ridatı var, 300 bin kuruş masrafı var. Bir taraf
tan böyle kazalar teşkil ediyoruz, birtaraftan 
böyle bol bol para veriyoruz. Allah aşkına bu 
parayı nereden vereceğiz? Altı aydır maaş ala-
mıyan jandarmalar var. Altı aydır maaş ala-
mıyan memurin var, muallimin var, bugün pa
tates yiyorlar. İsraf atın önünü alalım. Teşkilâtı 
daha mâkul, daha muvafık bir şekle ifrağ edelim 
Allah aşkına. 

REİS —- Efendim, diğer bir cihet var ki, za
ten Konya teşkilâtı Meclisi Âl inizce reddedilmiş
tir. Bu teklif ise senesi dâhilinde yapılmıştır. 
Tabiidir k i şayanı müzakere değildir. Binaena
leyh, bu takriri reye koyuyorum. (Neyi reye va
zediyorsunuz? sadalan). Reddedenler ellerini 
kaldırsın. Edildi efendim. 

S. — Bursa Mehu.su Operatör Emin Beyin, 
Hapishanelerin imalâthane haline kalbine dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/205) 

REİS — Operatör Emin Beyin hapishanele
rin ıslâhı hakkındaki teklifi kanunisinin şayanı 

•kabul olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata 
yapmış. Bunu da Dahiliye Encümenine ve Sıh
hiye Encümenine gönderelim. 

..' Dr. FUAT B. (Bolu) — Sıhhiye Encümenine 
göııderilsin Reis Beyefendi. 

4. — Diyaribekir Mebusu Kadri Ahmet Be
yin, mütekaidin ve eytam maaşatı hakkında tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/215) 

REİS — Diyaribekir Mebusu Kadri Beyle 
rüfekasının takririnin sayanı kabul ve müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 
Bunu da Kavanini Maliye Encümenine gönde
relim efendim. 

5. —• Kırşehir Mebusu Yalıya Galip Beyin, 
Divanı Muhasebat teşkiline dair teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/220 M.) 

REİS - - Kırşehir Mebusu Yahya Galip Be
yefendinin Divanı Muhasebat teşkili hakkındaki 
teklifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeninin mazbatası var, bunu da Kavanini 
Maliye ve Muvazene i Maliyeye gönderiyoruz. 

7. — tzmit mebusu Sırrı Beyin, İstanbul'dan 
gelen mütekaidin ve mâzulinin nuıaşatına dair 

teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/213) 

REİS —-'İzmit Mebusu Sırn Bey ve rilfeka 
sının mütekaidin maaşatına ait teklifinin muva
fık olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
var, bunu da efendim. Kavanini Maliye ve Mıı-
vazenei Maliye Encümenlerine gönderelim. 

7. — Muş Mebusu İlacı Ahmet Ilamdi Beyin. 
tekâlifin sureti tahsili hakkında teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/214) 

REİS — Muş Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
emvali emiriyenin usulü tahsiliyesine dair tekli
finin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var. Bunu da ayni suretle 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine gönderiyoruz. 

8. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin, 
Darülmualliminlerin lâğviyle medreselerle tevhi
dine dair teklifi . kanunisi ve IAyiha Encümeni 
mazbatası (2/219 M.) • ' 

REİS — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efen
dinin, Darülınualliminlerle medreselerin tevhidi 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, bunu da 
Maarif ve Seriye Encümenlerine gönderelim. 

9. —- Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
memurin harcırahlarına dair teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/216) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin, memurin 
harcırahlarına müteallik teklifinin şayanı kabul 
olduğu Lâyiha Encümeni ıııazbatasiyle bildirili
yor. Bunu da Kavanini Maliye vo Muvazenei 
Maliyeye gönderelim. 

10. —• Kütahya Mebusu Cemil Beyin, mes
ken icarı vermeyen memurin maasatından tevki-
fat icrasına dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/221) 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin mes
ken icarı vermeyen memurin maasatından tevki-
fat icrasına dair teklifi kanunisi hakkında Lâyi
ha Encümeni mazbatası var. Okunsun mu efen
dim? (Okunsun sadalan) 

Numara 
160 

Mazbata 

Yerli olup ta mesken icarı vermeyen memurin 
maaşatı şehriyesinden yüzde on beş ve zamaimin-
den yüzde otuz tevkifi lüzumuna dair Kütahya 
mebusu Cemil Beyin Heyeti Unıumiyeden mu-
havvel 31 Kânunusani 1337 tarihli altı maddelik 
teklifi kanunisi Encümenimizce mütalâa ve tet
kik olundu. Yerli memurinin ekserisi, maaşatı 
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cüziye ashabından olmalarına ve maaşlarından 
tenkihat icra edilmesinden dolayı vazifeden çe
kildikleri takdirde hâsıl olacak boşluk için yer
lerine maaşı asli ile dahi hariçten memur tedari
ki kabil olamryacağrna ve sırf yerli olmaları ha
sebiyle cüzi maaşa kanaatle senelerdenberi umur 
ve muamelâtı millet uğranda bezli hayat ede-
gelen bu kabîl memurinin maaşlarından tenzilât 
icrası muvafıkı hak ve mâdelet olamıyacağrna bi
naen teklifi mezkûr şayanı kabul ve müzakere gö-
rülnıiyerek ret ve Makamı Celili Riyasete takdim 
kılınmıştır. 

7 Şubat 1337 
Lâyiha En. Reisi Na. M. M. 

Kütahya Yozgad 
Cemil Halil Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Karığın 

Neşet Kâzını 

REİS — Lâyiha Encümeninin bu mazbatası
nı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Pek gü
zel. Kabul edildi. 

U. —• Karahisanşarkî Mebusu Mustafa Be
yin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadiline dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazhatası 
(3/220) 

REİS — Karahisar Mebusu Mustafa Beyin, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yeduıci maddesi
nin tadiline dair tekliflerinin reddine dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası var. Fakat Malûmu âli
niz bu hususta diğer bir teşkilâtı Esasiye lâyiha
sı var, bunu Encümeni mahsusa göndermiştiniz. 
(Ret sadalan). Tadil edilir, reddedilmez. 

Mazbata sureti 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun yedinci madde
sinin lüzumu tadili hakkında Karahisarışarkî 
Mebusu Mustafa Beyin Encümenimize muhavvel 
teklifi kanunisi mütalâa olundu. Zaten Heyeti 
Vekilenin vazife ve salâhiyetlerini mübeyyin En
cümeni mahsusça bir kanun lâyihası tanzim ve 
tesbit. edilerek Heyeti Unraıniyeye derdesti tev
di bulunmuş olduğundan teklifi mezkûrun mü
zakeresine mahal görül em iverek Encümence ve 
ekseriyetle reddine karar verildi. 

7 Şubat 1337 
Lâyiha En. Reisi Na. M. M. Kâtip 

Kütahya Yozgad 
Cemil Halil Süleyman Sırrı 
MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 

Mustafa Bey Encümenimizin teşekkülündenberi 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadil iyi e uğraş
maktadır. Malûmu âliniz kavanini esasiye de
ğil bir hafta on günde, bir senede, beş senede 
bile tâdil edilemez. Şeraiti hayatiye ve muhiti-
yemiz değişmemiştir. Bir haftada da değişmesi

ne de imkân yoktur. Usulü içtihadatımızı tebdil 
etmeğo de sebep yoktur. Malûmu âliniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Lâyiha 
Encümeni bunu reddetmiştir, kabul etmemiştir 
ki, aleyhte söylüyorsunuz. Mazbatayı reye korsa
nız mesele hallolur. 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Teşkilâtı 
Esasiye Kanununu daha yeni yaptık, Heyeti muh-
teremenizden bunun için bir karar talep etmek
teyiz. Çünkü Encümende ihtilâf etmekteyiz. 
Arkadaşlarımızdan bazıları Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun tadili ile muvazzafız diyorlar ve bu bi
zim müzakeratımızm sürüncemede kalmasına se
bep oluyor. Heyeti Aliyeniz bu cihetten içtihat
larını beyan buyursunlar. Bir hafta evvel verdik
leri karardan rüeu mu ediyorlar! (Ret sadalan). 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim, 
türkçe bir darbı mesel var: yanlış hesap Bağ-
dad'darı döner. Mustafa Bey böyle bir şey ile 
iştigal ediyormuş. Tabiidir ki, bütün kavaninle 
iştigal eder. Kendi içtihadına muvafık bulmadığı 
noktanın tadilini herkes isteyebilir. Mustafa 
Beyiln bu kabilden geçen gün de Teşkilâtı Esa-
siyenin tadiline dair teklif ve mevaddı kanuni-
yesi vardr. Bunu Encümeni mahsusuna havale 
etmekten maksadınız ne idi? Zannediyorum, bu
nun müzakeresi idi. Bunun başka mânası var 
mı! Çünkü burada okundu. Lâyiha Encümenine 
gitmesine taraftar olanlar vardı ve ekseriyetle 
Encümeni mahsusa, gitsin demek, onun tadiliyle 
iştigal edilsin demektir. Binaenaleyh ihtilâf 
Encümendedir. Encümen kendi salâhiyeti dâhi
linde bugün bunun tadilâtiyle iştigal ediyor. Bi
naenaleyh buyurdukları gibi, bu lâyetegayyer 
bir şey değil. Bugün kanunu yaptık, hata oldu, 
yarın tadil ederiz. Tadil demek; hata tashihinin 
daima (ilimizde ve salâhiyetimiz dâhilinde oldu
ğunu ispat etmek demektir. Yine Heyeti Umu
ıniyeye arzedilir. Heyeti Umumiye kendi kana
atin ı muvafık görürse tasdik eder, muvafık gör
mezse reddeder. Kimsenin vazifesi takyit edile
mez. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Başka işimiz yok 
mu? 

HÜSEYİN AVNl B. (Krzuram) — Zatı âli
niz için en mukaddes iş ne ise onu tercih eder, 
onunla uğraşı ramız. O Heyeti Umumiyeye ait 
değildir, şahsa aittir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reddo-
lıuıan teklifler sene içinde tekrar müzakereye 
konur mu, konmaz mı? 

REİS — Reddolunanlar konmaz. 
MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Pekâla. 

Aynı takrir, aynı teklif, yirmi gün evvel Teşki
lâtı Esasiye Kanununun müzakeresinde verilmiş 
ve reddoluumuştur. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Heyeti 
.Umumiyedc böyle bir şey olmamıştır. 

MAZHAR MÜFİT B. — Zabıtlara bakarsınız. 
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HAKKT HÂMÎ B. (Sinob) — Bendeniz Teş

kilâtı Esasiye Kanununun tadili lâzım mıdır? De
ğil midir? Buna dair bir şey söylemiyeeeğim. 
Yalnız Heyeti Celilenin kabul edipte henüz mev
kii meriyete vazedilerek tatbikatında müşkülâta 
tesadüf edildiği görülmeyen, binaenaleyh mucibi 
tadil bir ahvalin mevcudiyeti hâlen meşhud ol
mayan bir kanunun, daha tatbikatına başlanma
mak itibariyle pek yeni bir zamanda Meclisi Ali
nizden çıkmış bir kanunun tadili için tekrar tek
lif atta bulunmak ye bunun için Meclisi Âlinin 
kıymetli vakitlerini zayi etmeği bendeniz caiz 
görmem. Yalnız bir vesile ile Heyeti Celileden 
bir şey istirham ederim ki, zabıtları açarsak bir 
senelik hayatı mesaimiz içerisine girmiş olan ka-
vaninin maalesef senede değil, üç ayda, dört ay
da bir tadilâta uğradığını göreceğiz. Bunun bi
rinci sebebini şurada görüyorum: thtimalki ka-
naatrmda aldanıyorum, bilemem. Kanunlar tan
zim, ediliyor ki, hakikaten kanunun ruhuna nü
fuz ve vukuf peyda etmemiş ve bu gibi hususatla 
iştigal etmemiş, gayrimütehassıs kimselerin elin
de bulunması hasebiyle, çıkan kanunlar haddi zâ
tında kanun ismini taşımakla beraber, o kanunun 
tarifatını tamamen ihtiva ve ifade edecek bir ru
hu haiz bulunmamak itibariyle böyle sık sık tadi
lâta duçar oluyor. 

Bendeniz arkadaşlarımızdan istirham ediyo
rum ki, bu suretle teklifi kanunide bulunacak 
arkadaşlar hiç olmazsa Mecliste mevcut gruplar
dan birisi ile ve hiç olmazsa arkadaşlardan üç kişi 
ile istişare etsinler yoksa böyle her lâyihai kanuni-
yeyi Encümenlere havaleye başlarsak ve bizim bu 
Meclisin vazifesi hakkında sene'nihayetinde bir he
sap vermek lâzımgelirse, Büyük Millet Meclisinin 
bir senelik mesaisini tetkik etmek icabederse gö
rürüz ki; bir senelik hesabat neticesinde, kava-
nin levayihini tanzim ve teklif ve tadil vesâireden 
ibarettir. Binaenaleyh zait olan bir şeyi esasen 
Lâyiha Encümenine göndermeyip reddetmek 
ieabederken her nasılsa gitmiş. Tekrar bir En
cümeni işgal etmiyelim. Encümeni Mahsus bir 
vazife ile meşgul. Temenni ederiz ki; Encümeni 
Mahsus lâyihalarla uğraştığı zaman iyice tetkik 
etsin, uğraştığı nispette iyi çıkarsın da ikide 
birde tadilâta mâruz kalmasın. Bendeniz bunun 
reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni mazbatasının 
kabulünü teklif eylerim. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim, 
en iptidai bir çekirdek, bir meyve olmak için her 
halde bir intaş devresini, bir neşvünema devre
sini beklemek icabeder. Bendeniz bu kanunun 
tanzim ve tedvinini zamanında yoktum. Zannede
rim ki, bir ayı geçmemiştir. Acaba bir ay evvel 
tedvin edilen bir kanunun bugün tahvilinde han
gi lüzumu mücbir görüldü? Bugün onun tahviline, 
tadiline lüzum gösteren zevat o zaman nerede 
idi? uyku mu uyuyordu? Bugün hangi bir fikir 
üzerine bunu teklif ediyorlar? Rica ediyorum, ka
nunların kutsiyeti, kanunların ulviyeti, onlara 

i itibar etmekledir. Onları iyi kötü, hiç. olmazsa 
bir müddeti muvakkate için, mevkii mer'iyette 
tutmak lâzımdır. Biz çocuk oyuncağına döndü
rüyoruz. Allah aşkma hiç başka işimiz kalmadı 
mı? Bir ay evvel kanun yap, ekseriyetin müzake
resiyle o kanun kabul edilsin. Bugün onun tadil 
ve tahvili için bir takrir meydana getirilsin. Bu 
ne demektir? Hiç bir netice vermesin. Bu; her 
diktiğimiz ağaç semeredar olmasın demekten baş
ka nedir Allah aşkına? Yaptığımız kanunların 
kutsiyetini halktan bekliyorsak herhalde evvelâ 
onlara kendimiz hürmet etmeliyiz. Evvelâ verdi
ğimiz reye kendimiz hürmet etmeliyiz, verdiğimiz 
reyin kıymet ve mahiyetini kendimiz siyanet et
memiz icabediyor. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
diler, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz milletin ta-
mamiyle arzularını ve Meclisin mahiyetini ve şekli 
hakikisini gösterir bir kanundur. 

Bu kanun mevcut olmasa idi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin mahiyeti asliyesi hakkında dün
yaca hiç bir fikri katî edinememiş bulunacaktı 
ve düşmanlarımız buna sâiy olmuşlardır, Heyeti 
Aliyenizin, muvakkat, havada, esassız, hiç bir 
şey temsil etmeyen bir heyet olduğunu göster
mek için çok çalışmışlardır. Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuz bütün bu fena fikirleri zirüzeber 
edecek bir kanun olarak ortaya konmuştur. Bu
gün İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ve bunun Hükümetinin kıymet ve mahiyetini 
izale etmek için, iptal etmek için sarfı mesâi eden
lerin kâffesi, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzu 
iptal etmeğe çalışmaktadırlar. Bugün Londra 'da 
ispatı vücut eden. heyeti murahhasamızm bütün 
kudreti, bütün kuvveti ve salâhiyeti temsiliyesi 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun sayesindedir. Bina
enaleyh bu kanunu bozmağa çalışmak bendeniz
de, bugün için memlekete ve menafii millete ve 
Meclisi Âlinizin vazı meşruuna darbe vurmaktır. 

Bundan başka, birçok rüfekanın dediği gibi, 
beş aydan altı aydanberi, hafi, aleni, hususi cel
selerde mevzuubahis ve münakaşa olmuş, Encü
menlerde âriz ve amik tetkik edilmiş ve ancak 
bundan sonra yine bir maksadı ulvi ile daha 
beş on gün evvel kararı katiye iktiran ettirilmiş 
olan bir kanunu bozmak için tekrar müracaat et
mek kanunen gayricaizdir. Böyle bir müracaatı 
Makamı Riyasetin kabul etmesi zaten hatadır, 
Onun için teklif ederim; bunun için bu, burada 
mevzuubahis ve müzakere olmasm. Bu dahi za
rardır. 

Mustafa Bey biraderimiz bilmem hasta mıdır, 
nedir? Bunun tadili için on keredir müracaat 
ediyor ve ilk müraeaattında bu zaten reddedildi. 
Reddolunduktan sonra nasıl mevkii münakaşaya 
konulur? Bu münakaşa muzırdır arkadaşlar, 
kemali hulûs ile, kemali ciddiyetle arzederim, 
bu, mevzuubahis ve münakaşa olamaz. (Müzakere 
kâfi sadaları). 

(Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa Beyin tek-
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lifi hakkındaki Lâyiha Encümeninin mazbatası 
tekrar okundu). 

BEİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Bu 
mesele Encümende dahi mevzuubahis olamaz. 
Encümenin vazifesi, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nu tadil etmek değildir. Heyeti Vekilenin vazi
fe ve salâhiyetini tâyin etmektir. 

12. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet Be
yin, meni tezvirat hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/219) 

REİS — Diyarrbekir Mebusu Kadri Ahmet 
Bey ve rüfekasmm, meni tezvirat hakkındaki 
teklifinin reddine dair Lâyiha Encümeninin maz
batası var: 

' Lâyiha Encümeni mazbatası 

Tezvirat ve şikâyatm menini temine matuf 
Diyarıbekir Mebusu Kadri Beyin Encümeni
mize muhavvel teklifi kanunisi mütalâa ve tet
kik olundu. Hilafı hakikat müfteriyat ve isna-
datta bulunanlarla kadih ve mezemmet ve em
sali haysiyetşiken ahvale içtisar edenler hakla
rında ceza tertibi için kavanini mevzuada ahkâ
mı kâfiye ve sarih a mevcut olduğundan başka 
kanun neşir ve tedvinine lüzum olmamakla tek
lifi mezkûrun reddine karar verilmiştir. 
Lâyiha En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Kütahya Yozgad Kângırı 
Cemil Halil Süleyman Sırrı Neşet Nazım 

REİS — Mazbatayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Peki efendim, muvafık görüldü. 

13. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, 
âza telgraf muhaberatının ücretten istisnasına 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası(2/151) 

REİS — Meclis âzalarının hususatı vataniye 
ve umuru idariye müteallik çekecekleri telgraf
ların ücretten istisna edilmelerine dair Karesi 
Mebusu Basri Beyin teklifinin reddine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var, okunacaktır. 

HASAN BAŞRÎ B. (Karesi) — Geri alıyo
rum efendim. 

REİS — Pekâlâ. 

14. — Telgraf memurları maaşatma zam ic
rasına dair kararnamenin gönderildiğine dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası 

REİS — Posta ve telgraf memurlarının maa
şatma zammolunmasma dair mazbata var. 

18 . XII . 1336 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Telgraf memurları maaşatma zam icrası hak

kında Heyeti Vekilenin 12 . XII . 1336 tarihin
deki içtimaında kabul ve tasvip olunan karar
name sureti musaddakasr rapten takdim kılın
mıştır. Müstaceliyetle ifayi muktazası ve neti
cesinin iş'ar buyurulmasmı rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

M. Kemal 

Kararname sureti 

Hali hazırda memleketin şeraiti hayatiyesi 
büsbütün değişmiş ve bir memura verilebilen 
beş altı yüz kuruş maaşın büyük bir kıymeti 
kalmamış olduğu ve posta ve telgrafçılık gibi 
vukufu mümareseye muhtaç ve bilhassa me-
taib âver olan hidemata bu maaşlarla memur 
tedariki alınacakların gönüllü olmasına veya te
sadüfe tâbi kaldığından memurini mevcudeden 
birer suretle kat'ı alâka edenlerin bıraktıkları 
boşlukları imlâya imkân hâsıl olmıyarak mera-
kiz kadrolarında muhaberat ve muamelâta mü
essir ve gittikçe mütevessi bir zaaf ânz olmakta 
bulunduğu ve esbabı mâruzeye mebni Posta ve 
telgraf memurları maaşatında onların sıklet ve 
hususiyeti vezaifiyle mütenasip bir nispet tesisi 
elzem olup fakat memleketin geçirmekte olduğu 
buhranlardan korkutarak şimdilik yine en dun 
haddi iptidaisi sekiz yüz kuruştan ibaret ola
rak kabul edilen maaşlarla efkârı memurin üze
rinde az ve çok bir tesir ikaı sureti teemmül 
olunmakta bulunduğu ve Telgraf İdaresinde 
altı yüz kuruş maaşlı altı yüz altmış sekiz ve 
yedi yüz kuruş maaşlı altı yüz otuz memur 
müstahdem bulunduğuna nazaran tasavvuru 
'vâkrı mevkii fiile vaz için senevi yirmi üç bin 
beş yüz doksan iki liralık tahsisatı âdiye ile 
yetmiş iki bin yüz kırk dört liralık tahsisatı 
fevkalâdeye ihtiyaç görüldüğü ve ancak sene
nin sekiz ayı mürur etmiş demek olduğundan 

bunun için bu sene üç aylık olarak beş bin sekiz 
yüz doksan sekiz lira tahsisatı âdiye ile on se
kiz bin otuz altı lira tahsisatı fevkalâde ki ce
man yirmi üç bin dokuz yüz ottiz dört liranın 
itası Dahiliye Vekâletinin iş'arma atfen Maliye 
Vekâletinin 27 . XI . 1336 tarih ve 9927-1453 
numaralı tezkeresinde bildirilmiş ve keyfiyet 
Heyeti Vekilenin 12 . XII . 1336 tarihindeki 
içtimaında ledettezekkür senenin kısmı âzami 
mürur ve on aylık bütçenin de tasdiki âliye ik
tiran' etmiş bulunmasına binaen zamaimi vakıa
nın Kânunusaniden muteber olmak üzere ka-
buliyle üç bin altı yüz altmış sekiz liranın 128 
nci faslın birinci ve 264 liranın 2 nci maddele
rine tahsisatı âdiye olarak ve 12 024 lira da 
tahsisatı fevkalâde olarak ki ceman 15 956 li
ranın elyevm Muvazenei Maliye Encümeninde 
derdesti tetkik bulunan umumî bütçeye zam ve 
ilâvesi hususunda Büyük Millet Meclisine arzı 
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takarrür etmiştir. 

12 Kânunuevvel 1336 
Büyük Millet 
Meclisi Reisi Umuru Seriye V. M. M. V. 
Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 
• Ad. V. Na. Da. V. Na. Ha. V. V. 
Ahmet Muhtar Adnan Ahmet Muhtar 

Mal. V. Mf. V. Na. Na. V. 
Ferit Ferit İsmail Fazıl 

Erkânı Harbiyei 
îk. V, V. Sıh. V. Umumiye Rs. V. 

Mahmut Celâl Adnan Fevzi 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası 
Telgraf memurları maaşatına zamaim icrası 

hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celile-
sinin tezkerei mahsusasiyle mevdu Heyeti Ve-
kilenin işbu teklifi Encümenimizde tetkik.ve mü
talâa olundu. Külfetin nimet ile mütenasip ol
ması kaidei-umumiyesine rağmen kılleti maaşları 
vezaifi kesireleri ile gayri muvafık olan ve va
ziyeti maliye ve hayatiyeleri cidden şayanı mer
hamet bulunan telgraf muhabere memurları ma-
aşatmın sekiz yüz ve - nevahi telgraf ve posta 
müdürleri müstesna olmak üzere - maaşatı bin 
kuruştan dun olan telgraf ve posta müdürleri
nin maaşatmın bin kuruşa iblâğı Encümence 
29 Teşrinisani 1336 tarihinde kabul edilmiş ve 
Heyeti Umumiyeye arzolunmuş ve keyfiyet na
zarı dikkate alınmak üzere Heyeti Celilece Mu
vazenei Maliye Encümenine tevdi buyurulmuş 
idi. Binaenaleyh Heyeti Vekilece Kânunusani 
1336 tarihinden muteber olmak üzere teklif edi
len maa zamaim on beş bin dokuz yüz elli altı 
liranın derdesti tetkik bulunan umumî bütçeye 
vaz ve ilâvesi münasip görülmüş olmakla Heye
ti Celilenin nazarı tasvip ve tasdikına arzolunur. 

15 Şubat. 1337 
Posta ve Telgraf 
Encümeni Rs. M. M. Kâtip 

Hamdi Münhal ^ Necip 
Aza Aza 

Fikri Ali Vasıf 
Âza ' Aza 

Mehmet Recai Ulvi 
(Muvafık sadaları). 
FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Bütçe mü

zakeresi esnasında mevzuubahis olabilir. 
HAHDÎ NAMIK B. (izmit) — Efendim, ma

lûmu âlileridir ki sunufu memurin meyanmda 
biçare telgraf memurları kadar şayanı himaye 
ve merhamet hiç bir sınıf yoktur. Yine malû
mu âlileridir ki telgrafhaneler birer sefaletha-
neden nişan verir. Telgrafhaneye giderseniz bu 
efendiltrin peynir veyahut zeytin ile tagaddi 
ettiklerini görürsünüz: Medeniyeti beşeriye ame
le saati mesâisini sekiz saatten daha aşağıya ten
zile çalıştığı bir zamanda biz bunları mütemadi-
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yen 24 saat çalıştırıyoruz ve verdiğimiz maaş 
ise 300, 400 kuruştan ibaret bir maaş. Binaen
aleyh Heyeti Vekilenin. bu teklifinden evvel 
Heyeti Aliyeniz âzayi kiramından bir çok ze
vatın posta muamelâtının temini intizamı hak
kında vermiş oldukları müteaddit takrirler üze
rine Posta Encümeninde arkadaşlarla müzakere 
ettik ve 29 Teşrinisanide bilumum muhabere 
memurları maaşatmın 800 kuruşa iblâğını ve 
binden dun olan posta müdürlerinin maaşları
nın da bine iblâğını temin ettik. Yalnız bunlar 
içinde nevahi müdürlerim istisna ettik. Malû
mu âlileridir ki nahiyelerde bulunan bazı mür 
dürlere nahiye posta ve telgraf müdürü unvanı 
veriliyor. Halbuki bilûmum muhabere memur
ları maaşatına sekiz yüz kuruş ilâve edildiğine 
nazaran, nahiyelerde bulunacak memurlar - ge
rek muhabere memuru olsun, gerek telgraf 
müdürü olsun - herhalde sekiz yüz kuruş maaş 
alaektır. Tabiî liva ve kazalardaki memurların 
maaşatı şehriyeleriyle müsavi olmamak için biz 
onları ayrıca tezyide lüzum görmedik. Bilâha
re Heyeti Vekile bunu bize teklif etti ve Kâ
nunusaniden itibaren fevkalâde tahsisatlariyle be
raber baliğ olduğu, yekûn da (15 900) küsur lira
dan ibarettir ki haizi ehemmiyet bir şey değildir. 
Binaenaleyh onu o zaman Muvazenei Maliye En
cümenine tevdi etmiştik. Fakat Maalesef geç kal
dığı için bunu Posta ve telgraf bütçesinin 
tetkiki esnasında ilâve edilmek üzere Muvazenei 
Maliye nazan dikkate almıştır. Şimdi Heyeti Ce-
lilenizden istirham ediyorum. İki aylığı kabul 
etmekle beraber 1337 iptidasından itibaren tel
graf ve Posta memurları maaşatmın o suretle 
kabulünü istirham ediyorum. Daha ziyade mü
dafaa etmek isterdim. Fakat hasta bulunuyorum» 
mecalim yoktur. Herhalde kabulünü istirham 
ediyorum. 

REİS — O halde efendim bu lâyihayı nazarı 
itibara alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Pek iyi 
efendim nazarı itibara alındı ve Muvazenei Ma
liye encümenine gönderildi. 

Askerî Tekaüt ve İstifa kanununun on ikinci 
maddesinin tadiline dair Müdafaai Milliye En
cümeninin mazbatası var. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey! telgraf memurlarının maaşatına zam icra
sına dair olan lâyiha zannediyorum Muvazenei 
maliyeden geçmiştir. (Geşmiştir sadalan). 

REİS — Peki Efendim o halde Posta ve Tel
graf Encümeninin mazbatasını tâyini esami ile 
reye koyacağız. Kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı reyler istimal buyursunlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yo2gad) — Muva
zenei Maliye Encümeni görmüş mü efendim? 

REİS — Görmüş efendim. 
Efendim reyler toplanırken diğer mevadı 

müzakere edelim. 
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15. — A&kem Tekaüt ve İstifa kanununun 

12 nci maddesinin tadiline dair. kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS —• Askerî Tekaüt Kanununun on ikin
ci maddesinin tadiline dair Müdafaai Milliye 
Encümeninin mazbatası var. Okunacak. 

Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun on ikin
ci maddesini tadilen Heyeti Vekileden mevrut 
ve 4 Kânunusani 1337 tarihinde Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye En
cümenlerine havale buyurulup mezkûr encümen
lerin mazbatası ile 10 Şubat 1337 tarihinde en
cümenimize verilen lâyihai kanuniye 18 Şubat 
1337 tarihinde inikat eden encümenimizde tetkik 
ve mütalâa olundu. 

Mezkûr lâyihai kanuniyenin kabulü eneüme-
nimizcede muvafık görülmüş olmakla Heyeti 
Umumiyeye berayi arz Riyaseti Celileye takdim 
kılındı. 

18 Şubat 1338 
Müdafaai Milliye 

En. Reisi muvakkati M. M. Kâtip 
Trabzon Vazifede Bayazıt 
Recai Dr. Refik 

Tokad Genç Siverek 
Mustafa Vasıf Abdülgani 
Mersin Diyarcbekir Ergani Erzurum 

Yusuf Ziya Hacı Şükrü Hakkı. Salih 
RElS — Efendim Bunun tab ve tevziine lü

zum var mı? (Hayir sadaları). 
O halde efendim ilk ruznameye ithal ve orada 

müzakere ederiz. 
3. — Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Yunus Nadi Bey hakkında Adliye 
Vekâletinden mevrut evrak var. 

MALÎYE V. FERlD B. — Kendisi yok efen
dim. 

REİS — Hakkı Behiç Beyin hastalığına dair 
Divanı Riyasetin... (Yunus Nadi Bey hakkındaki 
evrakın neticesi ne oldu? sadaları) 

REÎS— Efendim! avdetlerinde icra edeceğiz. 
(Neye dair anlayalım sadaları). 

MALÎYE V. FERÎD B. — Reis Bey müsa
ade buyurur musunuz? efendim, bu, Yunus Nadi 
Beyle Maliye Vekâleti arasında cereyan etmiş 
bir vaka üzerinedir. Yunus Nadi Beyin bir tek
lifi vardı. Malûmu âliniz gazete kâğıtlarının 
gümrükten istisnası hakkında. Bu babta bir ka
rar lâzım gelirdi. Heyeti Vekile kararını vere
bilmek üzere tabii kendisinden izahat almak lâ-
zımgeliyordu. O izahat kendisinden sorulmasına 
mukabil Maliye Vekâletine biraz taarruzu muh
tevi bir şey yazmıştı. Tabiatiyle bu alelusul müd
deiumumiye havale edildi. Hakkında takibat ya
pılabilmek için müddeiumumilikçe Meclisten mü

saade istenildi. Fakat kendisi şimdi burada yok
tur. O noktai nazardan avdetine talik edilsini 
(Pekâlâ sesleri). 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Gelsinde... mesele 
pek açıkta.... barıştırırız. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisar ) — Kanu
nen bir adam gazetesinde yazmış olduğu şeyden 
dolayı mesul olabilir. Eğer Maliye Vekâleti aley
hinde yazılan şey bir cürmü kanuni teşkil edi
yorsa Maliye Vekili mehakimi aidesine ikamei 
dâva eder. Bunun emsali çok görülmüştür. Bunu 
Ferid Beyin herkesten daha iyi bümesi iktiza 
eder. Mehakimi aidesi Yunus Nadi Beyi Riyaset-

MALÎYE V. FERÎD B. — Bu da öyle ol
muştur. 

MEMET ŞÜKRÜ B. — Şimdi henüz mahke
meye müracaat etmeden 

MALÎYE V. FERÎD B. — Edilmiştir efen
dim. Adliye istiyor. Ferid Bey» yaptığını bilir 
Beyefendi (Handeler). 

MEMET ŞÜKRÜ B. — Şu halde mesele yok
tur. Yunus Nadi Bey buraya geldiği zaman mev
kii müzakereye konur. 

4. — Denizli Mebusu Hakkı Behiç Beyin me
zuniyet talebine dair takriri ve Divanı Riyaset 
kararı 

REİS — Efendim Hakkı Behiç Bey rahatsız 
bulunduklarından Mebus Operatör Emin Beyden 

almış oldukları raporla beraber Meclisi âlinize 
müracaat ediyorlar ve mezun telâkki edilmesini 
rica ediyorlar, Divan da Heyeti Umumiye karar 
versin diye Heyeti Umumiyeye sevkediyor... (Ra
por okunsun sadaları). 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bu adam hiç de
vam etmiyor, ya gelsin, ya istifa etsin. 

— Rapor — 
Denizli Mebusu Hakkı Behiç Beyefendi bir 

buçuk mahtanberi müptelâ olduğu zatürreeden 
dolayı tahtı tedavimde olup henüz zaif bulunması 
ve kasabatında müzmin surette seyir edegelen 
iltihap dolayısiyle daha iki malı kadar hanesin
de istirahat ve tedaviye muhtaç bulunduğu mü-
beyyin raporum talebine mebni tanzim kılındı. 

1 Şubat 1337 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Reisbey, söz istiyo
rum. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Bunun hakkında 
söz söylenmez, ya kabul, ya ademi kabul. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Müsaade buyurun. 
Hakkı Behiç Bey şimdi hastadır. Diyeceğim yok. 
Fakat hasta olmadığında da . Hakkı Behiç.Beyi 
altı aydanberi burada gören varsa söylesin rica 
ederim. 

REÎS — Efendim bunu reye koyuyorum. Me-

- m -
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zun addedenler lütfen ellerini kaldırsm. Kabul I 
etmiyenler ellerini kaldırsm. Kabul edilmedi. 
(Ne olacak? sadaları). (Haber gönderelim hasta 
olmasın sadaları). 

4 . — TEKLİFLER 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Mecalisi idariyenin lâğvine dair teklifi kanunisi \ 
{(2/229) I 

REİS — Efendim Meclisi idarelerin lâğvine 
dair Emin Beyin teklifi var. Bunu Lâyiha En
cümenine gönderelim. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Emin Bey 
kim? 

REİS — Operatör Emin Bey. 
2. —Er tuğru l Mebusu Mustafa Kemal Be

yin, Bilecik'te ciheti Maliyece zaptedümiş olan 
sinema m'akinasiyle kütüphanenin belediyeye ter
kine dair takriri 

BEİS — Sinema makinesi hakkında Ertuğrul 
Mebusu Mustafa Kemal Beyin takriri vao\ 

Kiyaseti Celileye 
ittihadı Terakki zamanında halkın istifadei 

hakikiyesi için ahalinin ianesiyle mubayaa olu- [ 
nan sinema makinesi ile kütüphanede bulunan 
külliyetli kitaplara ahiren Maliyece vezıyed olun
muş idi. Mezkûr makina ötede beride sürünmek 
suretiyle harap olmakta olduğu gibi kitaplar dahi 
herkesin, daha doğrusu alanın elinde kalmak 
suretiyle mevcudu hitam bulmakta olduğu maat
teessüf istihbar edilmiştir. 

Her ne kadar mezkûr makina ve kitaplar İtti
hadı Terakki dairesinde bulunması- yüzünden 
Maliyece vazıyed edilmiş isede esasen mezkûr ma- | 
kina ve kitapları ahali kendi istifadeleri için 
mubayaa edip ittihadı Terakkinin şahsiyeti ma-
neviyesine taallûku olmayarak doğrudan doğruya 
ahalinin olması itibariyle istifadelerinin idame
leri tabiî bir keyfiyet olduğundan hem ötede be
ride mahv ve harap olmamak ve hem de halk 
lüzumu veçhile istifade eylemek üzere mezkur ma
kina ve kitapların belediyeye devri hususunun 
Maliyeye havale Duyurulmasını teklif eylerim. 

22 Şubat 1337 
Ertuğrul Mebusu 

Mustafa Kemal 
MALİYE V. FERİD B. — Mustafa Kemal 

Bey refiki muhterememiz Bilecik'te böyle sinema 
makinesiyle bir takım kitaplar bulunduğunu ve ı 
bunların belediyeye terki daha muvafık olaca
ğını bendenize söylediler. Bendeniz dedim ki, bun
lar mademki Maliyeye devredilmiştir. Maliyenin 
malıdır. Doğrudan doğruya bir kanun olmadıkça 
bunların hiç birisini bir tarafa veremem. Maama-
fih Heyeti Celileye bir teklif ile müracatta bu
lunacak olursanız benim de bu hususta bir itirazım 
olmaz, demiştim. Fakat hiç zannetmiyordum ki, | 
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Beyefendi kitapların böyle kayıp olduğunu, ma
kinenin tozlar içinde kaldığını, ve saireyi şeye-
decekler, bunları belediye almak için bir vesile 
ad buyuracaklar. Herhalde o ciheti kendileri ge
riye almadıkça bendeniz onları geri vermeğe ta
raftar olmıyacağım. Eğer bu tarzda zayiata uğ
rayan bir şey olduysa bana bildirmeleri lâzımge-

lirdi değil mi efendim? Yalnız iadesinden bahis bu
yurdunuz, tavzih etmek isterim. Elinizde mevcut 
olanlardan lüzumsuzlarını derakap satarım. 
Bunlar da bu suretle olabilir. Fakat bunların ne 
zayi edildiklerine ne de tozlandıklarına dair 
elimde bu dakikaya kadar bir malûmat yoktur. 

MUSTAFA LÜTFI B. (Siverek) — Alındığı 
vakit kanunen mi alınmıştır? 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Bu ma
kineli takrir hakkında icabeden muameleye dair 
sahibi takrir izahat versin. 

SALİH Ef. (Erzurum).— Efendim, ittihat 
ve Tarakki rahmetullahialeyh rahmeten vâsia. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Aleyhü 
mayestahak... 

SALİH Ef. (Devamla) — Bu memleket na
mına ümmetimuhammet buna para vermiş, ki
tap almış, sinema almış. Kendi terakkisi için, 
meselede ittihat ve Terakki falan bir şey yoktur. 
Bu memleketin tenvirine ait olan bir husustur. 
Ferid Beyefendinin buna vaziyod edipte satma
sına teessüf ederim. Çünkü o Feridakinin usulü 
idi. Bu, muhterem kardeşimizdir. öteki Ferida-
kidir. Feridakinin eserine tebaiyet etmemelidir; 
Kendisinden rica ederim, bunu memleketin be
lediyesine terketsin, bundan el çeksin. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Satan yok. 
REİS — Efendim, bu takriri reye koyorum, 

kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
medi. 

Efendim telgraf memurlarının maaşlarına 
zam icrasına dair olan kanunu reye koymuştuk. 

•MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ne ka
bul. olunmadı? Rica ederim, kendi kitabımızı ken
dimiz istiyoruz. Nasıl kabul edilmez efendim. 
Bu makineyi alan ahalidir. Kendi malımızı ken
dimiz istiyoruz. (Gürültüler). 

REİS — Efendim herkes birden söylerse ta-
hiî dinleyemem. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Böyle birşey 
mevcut ise Maarife devrederiz. 

MUSTAFA KEMAL B. — Bunları halk al
mıştır. Halk kendi malını istiyor. Milletin kü-
tüplıanesidir bu... Rica ederim, aksini reye ko
yunuz. 

REİS — Kabul olunmadı. Meclisi Âlinin ka
rarı var ben şahsen bir şey yapabilir miyim? 

Telgraf memurlarının zam maaşı hakkındaki 
ara: 

Efendim 103 zat reye iştirak etmişlerdir. 77 
kabul, 16 ret. Bu suretle kanun kabul edil
miştir. 

On dakika teneffüs 
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Açılma saati : 3,20 sonra 

REİS — İkinci Reiavekili Hasan Fehmi Beyefendi. 

KÂTİPLER : Ata B. (Niğde), Feyyaz Ali B. (Yozgad) 
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REİS — Celse kuşat edildi. 

5. — Muvazeneİ Maliye Encümenine şubeler
den intihap edilen âza 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümeni âzalı-
ğma birinci şubeden Veli Bey (Burdur), Neşet 
Bey (Kângırı), Kâzım Hüsnü Bey (Konya), 
ikinci şubeden Mazhar Müfit. Bey (Hakkâri), Sa
fa Bey (Adana), üelâleddin Bey (Trabzon), 

üçüncü şube henüz intihabını yapmamış; dördüncü 
şubeden Amhet Hilmi Bey (Kayseri), Hacı Be
kir Efendi (Konya), Rasim Bey (Sivas), beşin
ci şubeden, Mustafa Kemal Bey (Ertuğrul), Ha
san Bey (Trabzon), Reşat Bey (Saruhan), inti
hap edilmişlerdir. Yalnız üçüncü şube7 iııtihaba-
tını icra etmemiştir. Onlar da bugün yarın inti-
habatmı bitirirler. Encümenin ekseriyeti azime-
si temin edilmiştir. Binaenaleyh evrakı devralır
lar. Azalar Encümene teşrif edip bütçelerin 
müzakeresine mübaşeret etsinler. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Muvaffakiyetlerine 
dua ederiz. 

6. —- Beşinci şubeden Saruhan Mebusu Reşat 
Beyin, Tetkiki Hesabat Encümenine ve Yozgad 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, şube kâtipliğine 
ve Kayseri Mebusu Kifat Beyin Dördüncü şube 
Reisliğine intihapları 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Beşinci 
şubeden bir iki intihap daha var, hepsi bir tak
rirde yazılmıştır. 

REİS — Beşinci Şube Tetkiki Hesabat Encü
menine Saruhan Mebusu Reşat Beyi ve Şube ki
tabetine de Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyi 
intihap etmişlerdir. Dördüncü Şube; Riyasetine 
Kayseri Mebusu Rifat Beyi intihap etmiş. Berayi 
malûmat Heyeti Celilenize arzolunur. 

3. — Tokad Mebusu Mustafa Beyle arkadaş
larının, Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa Beyim 
Teşkilâtı Esasiye kanununun tadiline dair tekli
finin reddi hakkında takriri 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı Esasiye kanununu tadil maksadiyle 

yazılıp Encümeni mahsusunda derdesti tetkik 
bulunan Mustafa Beyin teklifi, bundan yirmi 
gün evvel Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzake-. 

resi esnasında reddedilmiş olduğundan ve Nizaın-
namei Dahili mucibince reddedilen teklifler o se-
neki içtimada tekrar mevzuubahis ve müzakere 
olamıyacağından keenlomyekûn addini teklif 
ederiz. 

21 Şubat 1337 
Tokad Tokad İzmit 

Mustafa Rifat Hanıdi 
Ankara Yozgad Kırşehir 

Şakır Bahri Yahya Galib 
Yozgad Malatya Diyanbekir 

Süleyman Sırrı Feyzi Kadri 
Bayazıt Ergani Kırşehir 

Dr. Refik Okunamadı Sadık 
İsparta Üsküdar 

Hüseyin Hüsnü Salâhaddin 

(Reddolundu geçti sadaları). 
REİS — Efendim, Encümeni Mahsus, Heyeti 

Vekilenin vazife ve salâhiyetine dair olan lâyihai 
kanuniyenin tanzimi için Heyeti Çelileniz tara
fından intihap olunmuştur. Yalnız Teşkilâtı Esa
siye Kanunun tadiline müteallik evvelce Musta
fa Bey tarafından verilip Encümeni Mahsusa 
verilen teklifin şimdi okunan takrirde keenlemye-
kûn addini teklif ediyorlar binaenaleyh şimdi oku? 
nan takriri kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi efendim. 

NECİB B. (Ertuğrul) — O mesele zaten 
halledildi. (Halledilmiştir sesleri). 

REİS — Bütçe müzakeresine geçiyoruz. Fa
kat müzakeresi bütçeye taallûk eden vilâyat me-
calisi umumileri azalarına verilecek yevmiyeler 
hakkında bir lâyiha vardı, onun müzakeresine 
geçiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tarik 
bedelinin bir maddesi kalmıştı, Encümen iade et
miştir. Lütfen o da çıksın. 

16. — Meclisi Umumî ve Encümeni daimî 
azasına verilen tahsisatım tezyidine dair kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Dahiliye Encü
menleri mazbatalan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilcsine 
28 . XI I . 1336 

Meclisi Umumî ve Encümeni daimî azasına 
verilecek tahsisat ve harcirahm tezyidi hakkında 
Heyeti Vekilenin 26.. X I I . 1336 tarihindeki 
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içtimamda tasvip olunan lâyihai kanuniye sureti 
nmsaddakasiyle esbabı mucibe lâyihası rapten 
takdim kılınmakla ifayi muktazasını ve neticesi
nin iş'ar büyurulmasim rica ederim. 

Türkiye B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 

Idarei Umumiyei Vilâyat kanunu muvakka
tini 116, 140 ncr maddeleri yerine kaim olmak 
üzere kaleme alınan ve metinleri merbutan tak
dim kılınan mevaddı kanuniye adaleti mübreme-
nin emir eylediği bir mecburiyetin neticei ilha
mıdır. Kanunu muvakkatin 116 ncı maddesinde 
Meclisi Umumî azalarına elli kuruş yevmiye itası 
tensip edilmiştir. Harbi Umumiden mukaddem 
gerek tahsisatı yevmiye gerek harcirah makadiri 
derecei kifayede bulunduğu cihetle mucibi şikâ
yet ve itiraz görülmemişti. Harbi Umuminin ilâd 
eylediği esbabı cedidei iktisadiye her şeyi zirü-
zeber eylediği gibi şeraiti maişeti de esasından 
tebdil etmiştir. * Kavaimi nakdiyenin ihracı altın 
ve kâğıt fiyatları arasında bire beş nispetinde 
mühim bir fark husule getirerek eşyanın altın ve 
evrakı nakdiyeye nispetle iki türlü fiyatı mev
cut olduğu gibi beş seneye karip bir müddet te
madi eden harp binlerce müstahsili toprağa kal-
betmekle her milletin kabiliyet ve kudreti istilı-
saliyesini. fevkalâde tenzil etmiştir. Şu halde 
her kavaimde eşyanın ve bilhassa mevaddı müb-
remei hayatiye istihsalinin sabıkına nispetle bire 
on bazı kere daha fazla miktarda tenezzül eylediği 
şüphesizdir. Şu halde hâlâ alelûmum eşyanın 
fiyatında görül'en gayritabiî terfi evvelâ altm 
ve evrakı nakdiye fiyatları arasındaki farktan 
saniyen eşyanın isti!isal yani arzındaki noksan
dan mütevellittir. Kâffei memaliki mütemeddi-
ııede olduğu gibi Hükümeti Seniyece esbabı mez-
kûrc nazarı dikkate alınarak memurin maaşatına 
kudreti maliye derecesinde zamaim icra edildiği 
halde Meclisi Umumi ve Encümen azaları muhas-
sasat ve lıarcirahlan miktarı sabıkında bırakıl
mıştır. Bu hal ekser mahallerde Meclisi Umu
minin içtimaına mâni olacak derecede müşkülâtı 
bâis olmaktadır. Esbabı fevkalâdei iktisadiyenin 
zevaline kadar tahsisatı mezkûrenin memurini 
sairei Devlete kıyasen nisabı mâkul ve meşruuna 
iblâğı farizadan görülmüştür. Büyük Millet 
Meclisinin nazarı tetkik ve takdirine arzedilen 
mevaddı malûmenin tesrii müzakere ve intacı 
müsterlıamdır. 

24 Ağustos 1336 

Idarei umumiyei vilâyat kanunu muvakkatinin 
yüz on altıncı maddesi makamına kaim olmak 

üzere tanzim olunan maddei mahsusa 

MADDE 1. — Meclisi Umumî azasına hazır 
bıılundııkları her yevmi içtima için iki lira mu-

hassasat ve şehri üç bin kuruş harcirah ita olunur. 

Yüz kırkıncı maddenin yerine kaim olmak üzere 
tanzim olunan maddei mahsusa 

MADDE 2. — Encümeni vilâyet azasına Mec
lisi Umumi karariyle şehri altr bin kuruşu teca
vüz etmemek üzere tahsisat ita olunur. 

"MADDEİ MUNZAMMA 3. — îşbu tahsi
sat memurine verilmekte olan pahalılık zammının 
ilgasına kadar devam eder. 

MADDE 4. — îşbu kanun tarihi neşrinin 
ferdasından muteberdir. 

MADDE 5. — îşbu kanunun tatbikına Dahi
liye Vekâleti memurdur. 

26 Kânunuevvel 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 
Müdafaai Milliye V. 

Fevzi 
Dahiliye V. Na. 

Dr. Adnan 

Şer'iye V. 
Hasan Fehmi 

Adliye V. 
Çelâleddin Arif^ 

Hariciye V. V. 
Ahmet Muhtar 

Maliye V. 
Ahmet Ferit 

İktisat V. V 
Seyahatta 

Maarif V. Na. Nafıa V. 
Ahmet Ferit 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reis Vekili 
Fevzi 

Kavaniııi Maliye Encümeni mazbatası 

Idarei Umumiyei Vilâyet Kanununun 116 ncı 
maddesi makamına kaim olmak üzere berveçhiâti 
maddei mahsusa kabul edilmiştir. 

MADDE- 1. — Meclisi Umumî azalarına de
vamı müzakerat müddetince yevmiye iki lira mu-
hassasat ve şehri iki bin kuruş itibariyle harcirah 
verilir. Meclisin münakit olduğu merkez halkın
dan olan azanın işbu yevmiyeye istihkakı hakkı 
huzura şarttır. Mülhakattan gelmiş olan ve bilâ-
fasıla gerek Encümenlerde ve gerek içtimai umu
mide bilâ maazeret üç defa ispatı vüc[iıt etme
yen taşralı azadan kıstelyevm icra edilir. 

Yiiz kırkıncı maddenin yerine kaim olmak üzere 
maddei mahsusa: 

MADDE 2. —• Mahallî Muvazenei hususiyesi-
tıin istitaatı malisine göre ve meclisi umumî ka
rariyle Encümeni vilâyet âzalarının dairei inti-
habiyesi başka olsa bile Meclisin münakit olduğu 
merkez halkından olanlarına şehrî üç bin kuruş 
ve mülhakat âzasından olupta otel, mesken icarı 
ve masarifatı zaruriyei saire ifasına mecbur ka
lanlarına şehrî beş bin kuruşu tecavüz etmemek 
üzere tahsisat ita olunur. 

MADDE 3. — Mecliste ispatı vücut etmeksizin 
gıyaben istihsali mezuniyet eden azaya yevmiye 
verilmez. Mecliste ispatı vücut ettikten sonra me-
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zumyet talebinde bulunan azaya da on günü te
cavüz eden müddeti mezuniyeti için tahsisat ve
rilemez. 

MADDE 4. — Bir aydan fazla mezuniyet 
alan Encümen âzalarının ancak bir aylık tahsisatı 
verilerek mütebakisi katolunur. 

MADDE 5. — işbu muhassasat memurine ve
rilmekte olan pahalılık zammının ilgasıa kadar 
devam eder. 

MADDE 6. — Işbzu kanun tarihi neşrinin 
ferdasından muteberdir. 

MADDE 7. — işbu kanunun icrasına Dahili
ye Vekili memurdur. 

Heyeti Vekile teklifi kanunisi' berveçhi mâ
ruz surette tadilen kabul olunmuştur. 

8 Kânunusani 1337 
Kavanini Maliye En. Reisi Na. M. M. 

Yalıya Galip Konyada 
Kâtip Na. 

Cemil Halil 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Idarei Umumiyei Vilâyat kanununun 116 

ncı maddesi makamına kaim olmak üzere mad-
dei mahsusadır : 

MjADDE 1. —• Meclisi umumî azalarına de
vamı müzakerat müddetince yevmi iki lira mu-
Iıassasat ve şehrî üç bin kuruş itibariyle harcı
rah verilir, intihaptan evvel Meclisin münak.it 
olduğu mahalde ikametgâh sahibi olan âza iş
bu yevmiyeye huzuriyle istihkak kesboder. 
Mülhakattan gelmiş olan ve bilâ fasıla gerek 
encümenlerde ve gerek içtimai umumide bilâ-
mazeret üç defa isbatı vücut etmeyen tafralı 
azadan kıstelyevm icra edilir. 

Yüz kırkıncı maddenin yerine kaim olmak 
üzere maddei mahsusa 

MADDE 2. —• Encümeni vilâyet azasına 
Meclisi umumî karariyle şehrî altı bin kuruşu 
tecavüz etmemk üzere tahsisat ita olunur. 

MIADDE 3. — Mecliste isbatı vücut etmek
sizin gıyaben istihsali mezuniyet eden azaya 
yevmiye verilmez. Mecliste isbatı vücut et
tikten sonra mezuniyet talebinde bulunan aza
ya da on günü tecavüz eden müddeti mezuniye
ti için tahsisat verilemez. 

MADDE 4. —• Bir aydan fazla mezuniyet 
alan Encümen âzalarının ancak bir aylık tahsi
satı verilir. 

MIADDE 5. — işbu muhassasat memurine 
verilmekte olan pahalılık zammının ilgasına ka
dar devam eder., 

MADDE 6. —• İşbu kanun tarihi neşrinin 
ferdasından muteberdir. 

MADDE 7. — işbu kanunun icrasına Dahi
liye Vekili memurdur. 

Heyeti Vekil enin teklifi kanunisi ile Kava
nini Maliye Encümeninin kabul eylediği esas 
berveçhi balâ tadilen kabul olunmuş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arzolunmak üzere takdim 
kılındı. 

2 Şubat 1337 
Dahiliye En. Reisi M. M.' Kâtip 

Karesi Konya Genç 
Mehmet Vehbi Celâl 

Âza Âza Âza 
Kayseri izmit Yozgad 

Atıf Sırrı Feyyaz Âli 
Âza Âza Âza 

Karahisarışarkî Diyaribekir Niğde 
Mustafa Kadri Atıf 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
ti yen zevat isimlerini kaydettirsinler. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
Meclisi Umumî azaları uzak mesafeden geldikleri 
halde ancak yirmi lira bir para ile ifayi vazife 
ediyorlardı. Kırk gün için bu parayı alıyorlar
dı. Bu miktar evrakı nakdiye olmak itibarile do 
şüphesiz daha ziyade azalmış, masarifi râhiyele
rini bile temin edemiyecek bir raddeye inmiştir. 

Meclisi umumiler tarafından intihap edilen 
Encümen azaları da yevmiye elli kuruşla ifayi 
vazife ediyorlar ve bu elli kuruşta ancak yata
cakları otel parasını bile temin etmediği halde 
yemeleri, içmeleri ve saire masarifi, sırf zâti 
olup kendi keselerinden fedakârlık yapmak su
retiyle ifayi vazife ediyorlardı. Eğer meclisi 
umumiler ve onların intihap edecekleri Encüme
ni daimilere lüzum varsa - ki şüphesiz vardır -
hidematı âmmenin daha ziyade taammüm ve te
vessü ettiği böyle bir zamanda bunların Heyeti 
Umumiyelerini ilgaya da imkân yoktur. Bende
niz tahsisatlarının teklif veçhile kabulünü teklif 
ederim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ho
ca Efendi Hazretleri; encümeni daimî azaları 
tahsisatı fevkalâde alıyorlar mı, almıyorlar mı? 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Almıyor
lar, tahsisatı fevkalâde, umumî bütçeden maaş 
alan memurine mahsustur. Varidatı husu&iyo-
nin esasen bütçesi müsait olmadığından şimdiye 
kadar tahsisatı fevkalâde olarak para almamış
lardır. 

RlFAT B. (Kayseri) — Bütçesine .»öre al
mıştır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müza
kereyi kâfi görüp maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Maddelere ge
çildi. 
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MADDE 1. — Meclisi umumî azalarına de

vamı müzakerat müddetince yevmi iki lira tah
sisat ve şehrî üg bin kuruş itibariyle harcırah 
verilir. İntihaptan evvel Meclisin münakit ol
duğu mahalde ikametgâh sahibi olan âza işbu 
yevmiyeye huzuriyle kesbi istihkak eder. Mül
hakattan gelmiş olan ve. bilâ fasıla gerek encü
menlerde ve gerek içtimai umumide bilâmaze-
ret üe defa ispatı vücut etmeyen.taşralı azadan 
ktstalyevm icra edilir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, malûmya 
meçlisi umumiler şimdi münakittir. Bildiğimiz 
ye bilmediğimiz yerlerden birçok mektup, tel
graflar alıyoruz, müstaceliyet kararı yoksa lüt
fen, müstaceliyet kararı teklif buyurun! (Doğru 
sesleri) . . 
, R E t S — Bu lâyihai kanuniyenin müstaceli

yetle müzakeresini kabul edenler lütfen . ellerini 
kaldırsın. MüsCaceliyet kabul edildi, 

Madde, hakkında söz istiyen var mı? 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Vilâyatta 

bulunan mecalisi umumiye, ki biz onun utıvanını 
vilâyet şûraları olmak üzere kabul ettik, Bunlar 
Meclisi Millinin vilâyetlerde âdeta bir numune
sini; modelini teşkil ediyor. Malûmu âlileri bu 
sırada hayat pahalıdır. Maamaf ih her tarafın 
galası da müsavi değildir. Onun için yevmiye mik
tarının haddi asgari 200 kuruş olmak üzere ma
halleri vilâyat şurasınca: tâyin edilmesini bende
niz tökİif ediyorum. 

" NEŞET B. (Kânları) — Azamisi ne olacak? 
HASAN BASRÎ B. (Devamla).— Azamisi 

dört lirayı tecavüz etmez diyebiliriz." Mademki 
vilâyat şûraları kendilerine bahşedilen hukuk 
dairesinde birtakım salâhiyetleri haizdir: Bun
ların arzettiğim' haddi geçmemek üzere tahsisat 
meselesindede haizi salâhiyet olmaları icabeder 
zannederim." Binaenaleyh, bunu Heyeti Muhte
rem eye teklif ediyorum. Arzu -edilirse ayrıca bir 
de takrir takdim edeyim. 

REİS — Efendim, başka söz alan yok? Birin
ci madde hakkında bir takrir var okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Mevkii müzakerede bulunan kanunun-birin

ci maddesinde. Encümen âzalarının maaşını da 
tahdit muktazi bulunduğundan bu maddeye (En
cümeni daimî âzalarmm maaşı da kırk lirayı te
cavüz edemez) fıkrasının ilâvesini teklif eyleriz. 

Kayseri Kayseri Kayseri 
Rıfat Ahmet Hilmi Sabit 

(Muvafık sadaları). 

Riyaseti Celileye 
# Verilecek yevmiyenin, üç liraya iblâğını tek

lif ederim'. 
Kastamonu 

Dr. Suat 

'. Riyaseti Celileye 
Yevmiyelerin 200 ilâ 400 olmak üzere vilâyat 

şûraları tarafmdan takdirini teklif ederiz.'. 
Karesi Karesi . 

Abdülgafur H. Basri . 

. Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin nihayetine (Mecalisi umu

miye azalarından Encümeni daimî olmak üzere 
tefrik edilen azaya yevmiyelerinden başka tahsi
sat verilmez) fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

REÎS —• Tadiİnameler hakkında Dahiliye En
cümeninin mütalâası var mit 

HAMDÎ NAMIK B. — Hayır. 
SALtH Ef. (Erzurum) — Bendeniz bir sey 

arzetmek istiyorum efendim. Evinden çıkıp bir 
memleketin menâfii için, memleket için hizmet 
eden bir efendi altmış kuruşa bir1 yerde yatar, 
elli kuruşa da sabahtan bir parça peynir ile ek
mek yer. Çünkü biz de yiyoruz. 60 kuruştan ak-
şam yem'eği, derken bu üç lirayı buluyor. Ben
deniz kendi hesabıma arzediyorum ki, bu 3 lira
dan asası katiyen idare etmez, hattâ tahsisat 
meselesi hakkında bahsedildiği zaman buradaki 
samiin arkadaşlarımız zanneder ki. bn para 
.nedir? Halbuki bu paranın üzerine ben burada 
para kovarak sarfediyoram. Üc lira iyidir. 
(Gürültüler, olmaz, sesleri). Zati âlileri yerli ol
duğu için takdir edemezsiniz, Akşam yemeği, 
fiğle veme&i. yatak parası. 

SABRt B. (Kastamonu') — Mecal ki "v m ilmi
yenin tahsisat hususunda olsun müstakil .olmala
rına taraftarız. Bunu hepimiz isteriz. Bunlar 
bütçelerini kendileri varıyorlar. Tahsisatların
da muhayver olmalıdırlar. Fakat şimdi burada
ki îdarei Vilâyet Kamımı' o serbestivi verme
miştir. Yalnız salâhiyet verirsek suiistimal ol
mak ihtimali vardır. Onun için bendeniz Basri 
Bey gibi, 200 - 400 ııisnetinde asgari ve âzami 
bir miktar tâyin hakkı verilmek hususunda 
mecalisi umumiyeye vâsi salâhiyet vermek ta- • 
t a n deffilim. Bunda suiistimal olur efendim". 

MUSTÂFA KEMAL B (Ertuğrul) — Had
di nizamisini yabalım efendim. •••"-. 

SABRÎ B. (Devamla) — Bu meclisi-umumî 
azaları erbabı ticaretten ve ziraattendir. -Hattâ 
kısmı âzami merkezi liva ahalisindendir. Bunlar 
dükkânlarında bulunur-. • Bir fedakârlık yapar
lar: Masarifine mukabil olmak üzere iki lira kâ
fidir. :"-''• 

REÎS — Takrirler .okundu, tensip .buyurur
sanız takrirler üzerine müzakere açalım. ' Zaten ' 
heyeti umumiyesl hakkında kifayeti reyinize ar-

L zetmedim. Fakat söz alan ..olmadıg^plau. tak
rirlere geçtik. Takrir sahipleri takrirlerini- izah 
etsinler. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) •— Tahsisat hak-
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kında suiistimâlât ihtimalinden bahsediyorlar. 
Bunlar yüz binlerce liralık' bütçe tanzimi ile 
mükelleftirler. - Sonra yalnız erbabi ticâretin 
meclisi uhıuınilere gelmesini değil, erbabı iri a-
nm da "gelmesini istiyoruz, ki bu da yâlnız tica
ret ashabı değildir, onun için teklifimizin ka
bulü zannederim'çok muvafık olur. 

EElS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

(Kayseri Mebusn Eifat Beyle arkadaşlarının 
takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, bu takriri nazari müta
lâaya alanlar ellerini kaldırsın, indiriniz be
yini ellerinizi. Takriri nazan - mütalâaya almı-
yanlar lütfen çilerini kaldırsın. Takrir nazarı 
mütalâaya almrftadı. 

(Kastamonu "Mebusu Dr. Suat. Beyin takriri 
tekrar *okundu.V' 

Dr. StJAT B. (Kastamonu) —Efendim, esa
sen bu miktarın kâfi bir miktar olduğunu iza
ha lüzum, yoktur. Yalnız bazı arkadaşlar o tah
sisatın,' yani hakkının kendilerine verilm|sini 
beyan eyliyorlar ki kendi tahsisatları hakktftda 
aynı meclisin karar vermesi münasip olmaz zan
nederim. Şimdi müzakereyi keselim. Otuz lira 
tâyin edelim ve halihazıra göre bu miktar müna
siptir. ' 

REÎS — Suat Beyin okunan takririni nazarı 
îtibare alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Lütfen 
indiriniz. Takriri nazari mütalâaya almıyanl ar 
lütfen ellerini kaldırsın. Takrir nazan mütalâa
ya alındı, 

. (Karesi Mebusları Abdülgafur Efendi ile 
Basri Beyin takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Bu, evvelki takrirle tearuz teşkil 
ediyor ve evvelki takrir kabul edildiğinden reyi
nize arzetmiyorum. 

(Brtuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin 
takriri tekrar okandu.) 

REÎS — Efendim, bu takriri nazarı müta
lâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazan 
mütâlâaya alınmadı. 

fokâd Mebusu-Rifat Beyin de takriri Suat 
Beyin takririnin aynıdır. Encümene veriyoruz. 
Kabul edilen takrire göre maddeyi tanzim etsin. 
2 nci maddeye gediyoruz. 

HAİ8AN BAŞRÎ B. (Karesi) — Reis Bey; 
vilâyet şuraları labirini kabul ettik, halbuki bu. 
kanunda hep meclisi umumî tabiriyle geçiyoruz. 
(t>aha"taİbikata başlamadık sesleri). 

REİS — Efeşıdim, . maddeyi Encümene ver
dik, takrirlerle beraber ıslâh etsin, gelsin. 

MADDE 2.. ~ Encümeni vilâyet azasına 
meclîsi umumi karariyle şehrî altı bin kuruşu 
tecâvüz etniemek üzere tahsisat ita olunur. 

REÎS -^ İkinci madde hakkında söz isteyen 
var mi? (İşitmedik, anlaşılmadı sesleri), {ikinci 
madde tekrar okundu). (Muvafık sesleri). 

..' SÜLEYMAN SIRRI B (Yozgad). — Efen
dim, encümeni daimii vilâyet azaları evvelce on 
beş lira maaş alırlardı, lira para. Bunun beş. 
mislini 'kabul etsek yetmiş beş lira olmak lâzım-
gelir. Maamafih altmış lira mutedil bir haddir. 
Bunun kabulü lâzım ve muvafık olur. 

R$İS — Başka söz alan yok, tadilname de 
yok. 'Buyurun Ahmet Bey! 

AHMET HÎLMt B. (Kayseri) — Efendim, 
paramız kâfi gelse de altmış lira, yetmiş lira 
yersek iyi. Fakat dün bir mektup aldım. Garip 
tesadüf. O mektupta diyor ki : Bu sene meclisi 
umumii îiva bütçesi tanzim olunurken patası 
kâfi gelmediği için bilûmum köy mekteplerini 
kapattık, yalnız nahiye mekteplerini bıraktık, 
bu suretle bütçeyi' tevazün ettirebileceğiz, diye 
bildiriliyor. Kayseri'de zannediyorum ki kırk, 
elli kadar mektep var idi. Meşrutiyeti mütaâkıp 
lıer sene peyderpey tezyit olunurken bu sene 
bütün mektepleri kapatıyorlar. Sırf encümen, 
ve meclisi umumî âzalarının maaşlarını tezyit 
etmek için, ki altmış lirayı doksan liraya çıka
rıyorlar. Şimdi yalnız nahiye mektepleri ka
lıyor. 

Şu vaziyeti lütfen nazan itibare alırsanız 
iyi olur. Çünkü elim bir vaziyet, acıklı bir 
manzara karşısındayız. Her türlü inkılâbatm; 
bilhassa fikre, ilme istinat etmesi lâzımgelir. 
Böyle mektepler kapanır' ve halk, ahali, cahil 
bir vaziyette kalırsa, zannederim ki ne inkılâbı 
içtimai ve ne de inkılâbı idari ve siyasimizden 
bir fayda hasıl olmaz ve binnetice milletimiz 
elîm bir vaziyete mâruz kalır. Herhalde bunu 
nazarı dikkate alarak maaşlarını daha noksanı
na indirmek mümkün olursa indirilmesini rica 
ediyorum. 

REİS — Encümen namına mütalâa var mı? 
HASAN BASKI B. (Karesi) — Vilâyat Ka-

nunu Dahiliye Encümeninde derdesti tetkiktir. 
Vilâyata fazla varidat gösteriliyor. Binaenaleyh 
Beyefendinin buyurdukları mahzur' burada va
rit değildir. Maddenin aynen kabulü lâzımdır. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Azanın ade
di âzami dört veyahut ikidir, iki veyahut dört 
azaya .iki, üç lira fazla verince, ne mekâtibi 
sedfledecek ve ne de tenkis edecek bir hal husu
le gelir. (Doğru sesleri). 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Tahsisat 
miktarının tâyinini meclisi umumiyeye havale 
buyurdunuz. Bunlar mahallî rayicini, es'arını 
takdir ederek bir miktar tâyin, ederlerse daha iyi 
olur. 

RElS — Efendim, bu madde hakkında söz 
alan yok. Müzakereyi kâfi görenler lütfen elle
rini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Tadilname olmadığı için maddeyi aynen re
yinize arzediyorum. Encümenin teklifi veçhile 
ikinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, ikinci madde aynen kabul edildi. 
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MADD$ 3. — Mecliste ispatı vücut emeksi

zin gıyabe|;istibseli mezuniyet eden azaya yev
miye verilmez- Mecliste ispatı vücut ettikten 
sonta mezuniyet talebinde bulunan azaya da 
on günü tecavüz eden müddeti mezuniyeti için 
tahsisat verilemez. . 

. REÎS —: Üçüncü madde hakkında söz iste
yen var mı? (Kabul sesleri). 

Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Üçüncü madde kabul edildi. 

MADDE 4. — Bir aydan fazla mezuniyet 
alan encümen âzalarının ancak bir aylık tahsisatı 
verilir. 

REİS —- Dördüncü madde hakkında söz iste
yen, yok. Dördüncü maddeyi Encümenin teklifi 
veçhile kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

MADDE 5. — İşbu muhasşasat memurine ve
rilmekte olan pahalılık zammının ilgasına kadar 
deva/m eder. 

HAMDÎ N^MIK B. (İzmit) — Anlaşılmıyor-
sa encümen namına izah edelim (Anlaşıldı ses
leri). 

REÎS — Efendim söz alan yok, tadilname de 
yok. Beşinci maddeyi encümenin teklifi veçhile 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Beşinci mad
de kabul edildi. 

MADDE 6. — îşbu kanun tarihi neşrinin 
ferdasından muteberdir. 

BEİS —-- «Tarihi neşrinden itibaren meriyül-
icradır» .şeklini bütün kanunlarda yazıyoruz. 0-
nun için bunun da öyle olması lâzımdır. 

VEHBÎ E l (Konya) —Müsaade buyurun . . 
E|endim burada düşünülecek bir cihet var. Ta
rihi neşrinden itibaren ki, yarın neşrolunacak. 
Fakat otuz gündenberi inikat eden meclis aza
ları var. Boyuna buraya mektup ve telgraf 
yağdırıyor. Bu tarzda olursa onlara şümulü ola
maz. Anın için bu devrei içtimaiyeye şâmil de
mek muvafıktır (Gürültüler, muvafık sesleri). 

REÎS — Encümen namına mütalâa'var mi? 
HAMDÎ NAMIK B. (İzmit) — Efendim ka

nunun, bütün kavanin gibi tarihi neşrinden mu-
' teber olması lâzımgelir. Tabiî evvelce içtima 
edenlere şâmil olamaz. 
... VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim rica ede

rim. Bugün -İçtima etmiş, 20 - 30 gün de geç
miştir. Onlara vermeyip filâna vermek nasıl 
olur? 

NEŞET B. (Kângırı) — Geçenlerde cephe 
zammı hakkında öyle bir kanun kabul ettik 
zannederim. Bir ay evvel olmasını kabul etmiştik. 
Bu da kabul edilebilir, 

HAMDÎ NÂMIK B. — Batıldır. Efendim 
batıl sev makisünalevh olabilir mi? 

HASAN BASRl B. (Karesi) — 1336 senesi 
devrei içtimaiyeslnden itibaren mer'i olması lâ-
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zadadır. Çünkü meealisi umunliyeden #>ğui İ$İ-
yevm hali itimadadır. 

SÜLEYMAN SIRJtl B. (Yozgad) ^$fen4im 
bendenize kalırsa «lyevm hali içtimada bûl*-
nan ve bu kanunun neşrinden sonra içtimârn*,h][» 
tam verecek olan meclis de. bundan " isti
fade eder. Fakat içtimaına hitam yermiş ve ara
dan bir ay geçmiş olanlar bundan istifade" e&e-

.mez. \' '• .4 
REÎS — Bu madde hakkında müzakereyi 

kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Hüzakere 
- kâfi görüldü. Makabline teşmfli.için tadilnaııie-
ler vardır. '^;;'-: • \ i ; \ ., 

Riyaseti Celüeye ^ 
Altıncı maddenin (Bu seneki. devrei. içtimai

yeye şümulü) şeklinde tadilini ..teklif e^erijn. 
Hüleyin Ö$şnü 

Riyaseti Celileye " 
Kanunun 1336 devrei içtimaiyesinden itiba

ren mer'i olmasını teklif ederiz. 
Karesi Karesi 

Abdülgafur H. Rasri 
REÎS>-r Bir takrir daha var. 

Riyaseti Celüeye 
İşbu kanuna (1337 senesinden itibaren meri-

yülicradır) ibaresinin ilâvesini teklif eylerim. 
Akif 

REÎS—Müsaade buyurun elendim. Evvelâ 
tadilnameleri reyinize arzedfrorum. 

Maddeyi «îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicra» şeklinde kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Efendim, indiriniz elleri
nizi lütfen. 1337 senesi ki senenin mebdei Kânu
nusanidir. Eğer murat bu ise bunu tashih edelim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) -^ MeeaM umu-
miyede de muteber olan sene, senei maliyedir. 

HAMDÎ NÂMIK B. (izmit). — Efendim mü-
saade buyurun. 1337 martından denilirse kabul 
ediyoruz. 

Encümen namına . . . 
VEHÖI Ef. (Konya) — Nasıl olur? îçtima 

edenler var bugün. 
AVNÎ B. (Saruhan) — Bazı mecalis toplan* 

di, dağıldı. 
REÎS — Efendim takriri reyi âlinize arze-

diyorum. Akif Beyin takririni kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. (Bir 
daha okunsun sesleri). On defa okundu. 

Altmcı maddenin diğer takrirlerine gediyo
ruz. İkisi de aynı mealdedir. Basri pey ve Ab
dülgafur Efendinin. Diğerinin imzasını okuya
mıyorum. Altıncı maddenin bu seneki'devrei-iç
timaiyeye şümulünü ihtiva ediyor. Bu takrirleji 
kabul buyuranlar - ki ikisi de bir mealdedir - bu* 
nu kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. İndiri
niz lütfen ellerinizi . . Bu takrirleri nazarı mü-
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taİâaya almıyanlar lütfen ellerini kaldırsın. Tak
rirler nazan mütalâaya alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin «işbu kanun ahkâmından kanu

nun neşri tarihinde mün'akit olan mecalisi umu
miye azaları istifade, eder» şeklinde tadilini tek^ 
lif eylerim. • • • - ' 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

İİAMDİ NÂMIK B. (izmit) — Efendim en
cümen namına böyle bir kaydi istisnai kabul 
edemeyiz. Mademki mebdei içtimai . . . (Gürül
tüler). Hali inikadda bulunanlar ne yapacak? 
(Gürültüler).. Bunun iğin kabul;edemeyiz. 

BElS >•*-* Efendim takrir okundu, encümen 
de mütâlâ&srnı söyledi. Süleyman Sırrı Beyin 
şimdi okunan takririni nazarı mütalâaya alan
lar lütfen ellerini kaldırsın. Lütfen indiriniz el
lerinizi. Nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el
lerini kaldırsın Nazarı mütalâaya alınmadı. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Müsaade buyurun, 
kanunu yapmaktan ne fayda hâsıl oldu? 

HAMDI NÂMIK B. (İzmit) — Efenlim ma
lûmu âliniz müstaceliyet karen var. 

RElŞ — Efendim 6 ncı maddeyi «işbu kanun 
tarihi .neşrinden itibaren meriyülicradır* yolun
da tadil ederek kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 

.MADDE 7 — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye Vekili memurdur. 

BEÎS -T- Yedinci maddeyi kabul edenler lüt
fen /ellerini kaldırsın. Kabul edildi. , 

MUSTAFA-KEMAL B. (Ertuğrul) —Efen
dim simdi ne- olacak? Elyevm meclis münakit 
bulunuyor. ' ' ' 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 ~r Antalya Mebusu Easih Efendinin, talebe 

ve muallimlerin askerlikten tecÜlerine (2/103), 
Oltu Mebusu Yasin Beyin, Muallimlerin askerlik
ten tecillerine dair (2/113) numaralı tekUfi ka
nunileri ve Maarif ve Müdafaai Milliye Encüme
niMazbataları 

REİS — Talebe ve mualliminin askerlikten 
tecili hakkındaki kanunun iki maddesini, tashih 
için encümene idae etmiştik. Gelmiştir. Tensip 
buyurursanız, o maddeleri müzakere edelim. -

MADDE 2. — Bilûmum mekâtibi resmiye ile 
Maarif Vekâletince musaddak mekâtibi huSûsi-
yenin müdür ve muallimleriyle tedrisatı iptidai
ye müfettişleri ve eimrhe'medreseleri ve darülhi-
lâffetülâliye müdür,'müfettiş ve müderrisleri've 
medârisi" ilmiye müderrisleri memuriyetlerinin 
devamı müddetince bu seferberlikte sori müret
tebata' dâhil edilmek üzere tecil olûöuflar." 

REİS — Efendim maddeyi kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 5. — Tekkesi mevcut olupta eyyamı 
mahsusasında mukabele ile meşgul ye Seriye Ve
kâletince musaddak müraselesi. bulunan meşayi-
lıin hizmeti askeriyeleri tecil olunur. 

REİS — Efendim beşinci maddeyi kabul.bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Beşinci mad
de de kabul edildi efendim. Kanunun diğer, mad
deleri evvelce kabul olunduğundan heyeti umu-
miyesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMI
NA Dr. REFİK B. (Bayazıt) — Efendim yedin
ci, sekizinci, dokuzuncu maddeler kabul edilme
mişti. (Edilmiştir sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendim 
tarik bedeli nakdî kanunu var. \ 

REÎS '•— Efendim bir maddesi kalmış, o da 
yedinci maddedir. . » 

MADDE 7. — Son mürettebata sevkedilmek. 
ancak bir kolordu veya müstakil fırka ahziasker 
mmtakasmda Büyük Millet Meclisince ilân edi
lecek umumî seferberliğe aittir. 

REİS — Efendim yedinci madde hakkında 
söz istiyen yok. 

YASİN B. (Oltu) — Reis B., encümenden bir 
şey sual edeceğim: Şimdi askerliıkte olan mual
limler tecil olunacak mı? 

Dr. REFİK B. (Bayazıt) — Edilecek efen
dim. Müdafaai Milliye Vekâleti bu kanüriüzerU 
.ne onları tecil edeceğini söyledi. . ; ' 

REİS ^-Yedinci madde hakkında söz isti
yen yok, tadilnamede yok. Kabul edenler. Lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. Sekizinci 
madde kabul edilmişti. Tarihi neşrinden itiba
ren meriülieradır. 

MAZILAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Tarihi 
neşrinden meriülieradır olursa makabline şümu
lü olamaz. Elyevm silâh altında bulunan asker
ler tecil edilemez. .Bunda-mâna yoktur. 

Dr. REFİK B. (Bayazıt) —Efendim, altıncı 
madde kabul edilmiştir. • * - . . ' • ' ' 

Elyevm, silâh altında bulunupta işbu,kanun
da musarrah müsaadattan istifade edebilecek 
olanlar meslekti memuriyetlerine avdet etmek 
şartiyle terhis olunurlar. . . . . 

Şuh aide elyevm tahtı silâhta bulunanlar bu 
kanundan istifade edebilir. . 

MADDE 8.—İşbu kanun tarihi neşrinden 
' itibaren meriyülicradır. 

REİS — Sekizinci maddeyi .kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye Vekili memurdur. 

REÎS — Dokuzuncu maddeyi kabul buyu
ranlar' lütfen ellerini kaldırsın: Kabul edildi. 
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. Itanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 

lûtlen «Ecrini kaldırsın. Heyeti uraumiyesi de 
kabul edildi (Muvafık geSleri). 

9Bfe«ıdim, Meclisi umumî azalan hakkındaki 
kantrautf birinci raaddösini nazarı mütalâaya 
alman takrir veçhile encümen tadil etmiş. 

MAKDB 1.— Meclisi umumî azalarına de
vamı- müzakerat müddetinee yevmi üç İira mu-
hasşasat. ve şehri üç bin kuruş itibariyle harcı
rah' verilir, intihaptan evvel Meclisin münakit 
olduğu mahalde ikametgâh sahibi olan âza işbu 
yevmiyeye huzuriyle istihkak kesbeder. Mülha
kattan gelmiş olan ve bilâf asıla gerek encümen-
İerçle ve gerek içtimai umumide bilâmâzeret üç 
defa isbatı vücut - etmeyen taşralı azadan kıs
telyevm icra edilir. . 

BElS — Birinci maddeyi encümenin teklifi 
veçhile kabul • edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. Kanunun heyeti umumiyesini ka
bul edenler lütfen ellerim kaldırsın. Kabul elildi 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yazgad) — Bir mad
de kalmıştır. Tarik bedeli* nakdisi hakkında, En
cümenden iade: edilmiştir. Lütfen o da müzakere 
edilsia. * 

.BEİS— Bir yanlışlık olmamak için taşralı 
azadan kıstelyevm yapılırsa yerlilerden evlevi-
yetle yapılır. 

NEŞET B. (Kângırı) — Kanunda sarahat 
yar,- üeret alabilmeli için yerli ahaliden bulun
ması şarttır, binaenaleyh bunun lüzumu yok
tur. 

1REÎS — Tatbikatta.bir yanlışlrğa mahal kal
mamak için... Şu müzakerede'bulunan kanunun 
tatbikatotda yankş bir meal vermesin dîyedir. 

2. — 1336 senesi Muvazenei umumiye kanumı 
lâyihan ve Muvazenei Maliye Encümeni- maz
batası 

' A ~ Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesi , ' . 

BIJİŞ — Posta ve Telgraf bütçesine başlıyo
ruz.. Posta ve Telgraf Mülüriyeti Umumiyesi büt
çesinin heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

BASİM B. (Sivas) — Posta ve Telgraf Mü-
düri Bmumisi Bey izahat verecek efendim. 
Posta ve Telgraf hakkında. 

İSMAİL BEM2İ B. (İsparta) — Efendim, 
bendenize telgraf ve posta idaresi; boş kasadan 
para sarf edilir gibi geliyor. Varidatı muhammi-'••. 
nesi 475 İlih küsur lira ve masrafı ise bir mil
yon üç yüz bin küsur liradır. (İşitilmiyor ses
leri); Varidatı 475 bin liradır. Masrafı bir mil
yon 332 bin liradır. Gerçi masrafı fazla ise de 
bu f#zla masraf için Maliyenin' muavenet fas-, 
hndan da ($50), bin lira aljyor. ®akat bunu va
ridatına hiç uğratmaksızın, doğrudan doğruya 

masraf yapıyor:. Şimdi birinci defa Maliye 
muavenet faslından (850) bin lira gösteriyor. 
Masraf yapıyor. 2 nci def a da Posta ve Telgraf ida
resi masraf kısmında (850) bin lirayı sarfedi-
yor. Şu halde varidatı umumiyeye iki defa tesir 
ediyor demektir. Bunun ikisinin mecmuu bir 
milyon yedi yüz bin lira eder. Şuhalde varidatı 
umumiyeye karşı bir milyon yedi yüz bin lira 
masraf gösterilmiş oluyor. Umuru hesabiyenin 
tüvazin ve tetabuku için mülhak bir bütçe de
mek o] an Posta ve Telgraf bütçesinin muavenet 
faslından (850) bin lirayı, varidat kısmında da 
Maliyenin muavenet faslından alman 850 bin 
lirayı varidatiyle mezeederek, varidata zammet
mek lâzım gelir kanaatindeyim. Bu hususta yanı
lıyor muyum? Bilmiyorrum. Maliye Vekili ya
hut Mazbata Muharriri Bey varsa tenvir buyur
sun. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA RASlM B. (Sivas) —. Efendim, Posta ve 
Telgraf idaresinin maşârifatı umumiyesi bir mil
yon 358 bin liradır. Beyefendinin buyurduğu 
varidatı Posta ve Telgraf ahzetmez. Onu Ma
liye doğrudan dolruya kendisi alır. Binaenaleyh 
Posta ve Telgrafın varidatiyle masarif atı. bir
birine karışmaz, Ancak masarif atı kaydeder. 
irattan bahsetmek doğru değildir, ö varidatı 
doğrudan doğruya Maliyeye kabzeder. Buyur
dukları gibi masrafı da 180 000 lira yoktur 
efendim/Masraf 158 bin liralır. 

HASAN BASBÎ B. (Karesi) — Varidatın ne 
olduğunu anlayabilir miyiz? . 

BASIM B. (Sivas) (Devamla) — Masrafı 158 
bin liradır. Efendim, masarif atı umumiye, hir mil
yon (358) bin lira ve varidatı umumiyesi (602) 
bin (400) liradır. Üst tarafı Maliye varidat fas
lından yapılır. 

İSMAİL REM'Zt B. (İsparta) — Varidatı bü
kere masraf gösteriyor. Bir de Posta ve Telgraf 
idaresi ^ te r iyor . Masraf iki kere oluyor. 

BASIM 'ÎJ. — Maliye masraf gösteriyot* efen
dim.O Maliye bütçesindedir. Posta, ve Telgraf 
bütçesinde değildir. Açık konmamıştır. 

ISMAlL BEMZÎ B. — Masrafla varidatı umu
miyeye bakın (850) bin lira fazladır. 

BASIM B. — Fazla yoktur efendim. 
POSTA VE TELOBAF MÜ0ÜRÜ UMUMlŞl 

SABRÎ B. -yr Efendim, maruzatıma müsaade bu-
yurulursaİIeyeti Oelitenize en samimi teşekkür
lerimi takdim ile başlıyayım. 

Hükümetin bütün şuabatmdaki memurinin 
vaziyetine bakılacak olursa, hayatı tetkik edi
lecek olursa katta bu tetkikat mazinin pek de
rin noktalarına kadar irca edilecek olursa görü
lür ki, memurini Hükümet içinde en biçare, 
enaz maaş ile çalışmağa mahkûm, Posta ve Tel
graf memurlarıdır. Heyeti, Muhtereıneniz bu 
sabahki içtim ada bu iztırabatı hayatiyeyi hak-
kikaien takdir buyurarak, Posta ve Telgraf 
memurlarının maaşlarını 800 kuruşa ibJftğrhııyur-
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muşlar. Bundan dolayı evvelâ umum Posta ve 
Telgraf memurları namına en samimi teşekküratı-
mı Heyeti Muhteremenize takdim ederim ve ümit 
ederim ki, Posta ve Telgraf memurları'da Heye
tinizin .göstermiş oldukları bu nüvazşikâr 'ılmme-
te medyun oldukları şükranı daha ziyale f.\cuiyet 
ibraz ederek eda ederler. 

Bendeniz 1336 bütçesinin bütün'f usul ve me-
vaddı hakkında izahat vermek istemem efen
dim. Çünkü Mazbata Muharriri Beyin tanzim 
etmiş olduğu mazbata, her türlü tafsilâtı belngan 
raabelağ. ihtiva etmektedir. Yalnız şu vesile 
ile Heyeti Muhteremenize Posta ve Telgraf va
ziyeti hazırası hakkında bazı izahat arzetmek 
isterim. 

Hakikaten etrafa bakılacak öl ursa Posta 
ve Telgraftan şikâyet mevcuttur. Hiç şüphesiz 
ki haklıdırlar. Bunu hiç bir suretle müdafaa 
etmek kudretini kendimde görmedim, Yalnız bi
razda bu şikâyetin esbabını arzetmek isterim ki ; 
bu suretle Posta ve Telgrafın, uhdesine mevdu 
vezaifi hüsnü ifa edememesiyle, bu şikâyete mey
dan vermesinin bazı zaruri sebeplerin tahtı te
sirinde olduğunu arze'deeeğim: 

Posta ve Telgraf idaresinin vaziyeti ne hal al
mıştır? ,Ve Hükümetin tesis ettiği vakitdenberi 
Posta ve telgrafın ıslahı için.ne gibi şeyler yapıl
mıştır? Ve Hükümetin bu idareyi tesis ettiği va-
kittenberii posta ve telgrafın ıslahı için. ne gibi 
şeyler yapılmıştır ve âtide ne gibi ıslahata muh
taçtır? Bunları Heyeti Muhteremenize müsaade
nizle. arzedeyinı. 

Biliyorsunuz ki Posta ve Telgraf Müdiriyeti 
Umumiyesinin uhdesine mevdu olan vezaif baş
lıca iki kısımdır. Biri posta, diğeri telgraftır. 
Maatteessüf telefon muhaberatı henüz memleke
timizde tesis edememiştir. Posta ve" telgraf 
muhaberatının hüsnü suretle cereyanı için yine 
Heyeti Celilenizce malûmdur ki evvelemirde üç 
şey lâzımdır ve üç şeyin mevcudiyetine müte
vakkıftır. Birincisi esaslı bir şebeke, ikincisi o 
şebekeyi kullanmak için lâzımgelen kuvvet, 
üçüncüsü de.alât ve edevattır. 

Malûmu âlileridir ki posta ve telgraf muame
lâtı daima bir devletin hayatı siyasiye ve ikti-
sadiyesiyle alâkadar olarak bir şekli mahsus 
alır. Her devletin bu evsafı hayatiyesi tetkik 
edilecek olursa görülür ki ; bu gibi evsafı 
vardır ve onunla alakadardır. Pek çok sene-
lerdenberi, tecrübe neticesi olarak, telgraf şe
bekeleri hakkında bir şekil takarrür etmiştir. 
O da; bir güzel şebeke teşkil etmek için, şebeke 
şu suretle olmalıdır: Vilâyet merkezleri doğru
dan doğruya payitahta merbut bulunmalıdır ve 
vilâyat merkezleri ayrıca birbirine doğrudan 
doğruya tellerle bağlanmalıdır. Üçüncü dere
cede ; livalar, merbut oldukları vilâyet merkezle
rine hatlarla merbut olmalıdır. Kazalar da liva
lara merbut olmalıdır. Bu itibarla payitaht is-

tediği zamanda memleketinin herhangi bir nok
tasındaki merkezi vilâyetle derakap alâkadar 
olur. Her türlü malûmatı istihsal edebilir. Vilâ
yetler; aralarında hiçbir vasıtaya müracaat, et
meksizin, hiç vakit kaybetmeksizin, • doğrudan 
doğruya muhaberelerini tesis edebilmelidir. Çün
kü hututu esasiye arasında bir küçük tadliât 
olursa cereyanı ticari ve siyasiyi tağyir eder. 
Meselâ hükümet hududu itibariyle bir alâkai si-
yasiyede bulunur ve o cihette, o. şebekenin mun
zamı olarak, bir hat çeker veyahut da memleke
tin bazı noktalarında ticareti inkişaf eder ve o" 
noktalarda başka hututu mevcut bulunur. Tet
kik ettiğimizde bu hututu munzamına mevcut 
bulunursa hiçbir vakitte arzetmiş oldğum ş«kli 
tağyir etmez; belki itmam eder. 

Bizim mazimizdeki şebekeler tetkik edilecek 
olursa maalesef görülür k i ; bu hakikati fenni-
yeye ve bu hakikati medeniyeye muvafık olarak 
yapılmamıştır. Herhangi bir sebebin tşht ı te
sirinde olarak payitaht dimağ ittihaz edi||aiş ve 
memleketin bütün hututu payitahta mütiifreccih, 
esaslı iki üç tarikten takip ettirilmiştir. Anado
lu'da bulunan şebekelerimiz üç tarikten yürürler 
idi. Bunun birisi; Karadeniz sahillerinden tâ 
Batum'a kadar olan hututu. ihtiva ederek, Gey
ve'nin Öte tarafından, Adapazarı üzerinden İs
tanbul'a müteveccih bulunur. İkinci tarik; Gey? 
ve, Ankara, Sivas ve Siva&'dan ikiye inkisam 
ederek, bir taraftan Diyarıbekir'e, diğeri Erzu
rum'a müteveccih olarak gider. Üçüncü tarik, 
Geyve'den Konya'ya ve vilâyatı saireyi takiben 
bir yol daha takip eder. 

Bu ihtiyacat mazide .yalnız payitahtın ihtiya-
catma kâfi idi ve hepiniz tahattur buyurursu
nuz ki, mazideki telgraftan plan şikâyat biran 
mündefi olmamış ve daima şikâyat mevcut bu
lunmuştur. Meselâ: Bir İzmir vilâyeti veyahut 
bir Bursa vilâyeti veyahut herhangi bir vilâyet, 
Van ile muhabere etmek istediği takdirde birta
kım gayritabiî yollan takip etmek lâzımdır. Me
selâ İzmir Van'ı bulmak için evvelâ İstanbul'u 
bulacak, İstanbul da Sivas üzerinden Diyarı-
bekir'i takip edecek ve bu suretle Van'a gide
cektir. Halbuki esasen şebekenin vüsati; mem
leketin muhtaç olduğu muhaberatı ihtiva ede
cek derece değildi. Bu itibarla bu hututu arzu 
olunduğu zamanda açmak imkânsız bulunurdu. • 
Bundan dolavıdrr ki muhaberat teehhür eder
di-

Şüphesizdir ki bu şebeke istanbul'a olan 
ihtiyaeata göre müessesti. Halbuki şimdi vaziyet 
bütün bütün değişmiştir. Payitaht İstanbul de
ğildir. Bugün payitaht Ankara'dır. Halbuki bu 
şebeke İstanbul'un ihtiyaeatını bile temine kâfi 
olmadığı halde bugün Ankara'ya hiçbir vakitte 
kâfi derecede bulunamaz. Çünkü arzettiğim gibi; 
tariklerden yalnız birisinin üzerinde bulunuyor. 
Ankara ve diğer tariklerden gayet uzaktır. Di
ğer tariklerde acaba alâkası yok mudur? Var-
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dır! Meselâ Ankara ile Konya hututu umumiye-
nin haricinde olmak üzere Kayseri 'den tek bir 
veya iki tel bulunabilir, fakat demin arzettiğim 
veçhile, her tel ihtiyacı temin edemez. Esas ola
rak doğrudan doğruya makaralar, teller ara
sında doğru teller olmak lâzımdır. Kayseri üze
rinden giden telin üzerinde ise hiç olmazsa kırk 
elli merkez vardır. 

< Ankara payitaht oluşuna nazaran, şebekenin 
bu mahzuriyle beraber, şebekede ikinci bir mah
zun daha var. O da; hâdisatı harbiye dolayı-
siyle telgraf şebekemiz uzun bir müddettenberi 
tamir edilmemiştir. Halbuki telgraf hatları ga
yet nazik olduğu kadar, bir ehemmiyeti haizdir. 
Teller, eğer kendilerinde bulunması ieabeden ev
safı biraz ihlâl edecek bir hal olursa istinkâf 
eder. Bunun-için birinci düşünülecek nokta, tel
lerin matlup olacak irtifada bulunması ve tel
lerin mebdelerinden müntehasına kadar naklet
miş oldukları .kudreti elektrikiyeyi ziyaa mey
dan vermiyecek bir surette nakl etmesidir ve gör
düğünüz veeh üzere fincan tâbir edilen mü-
çerritlere, vesaite muhtaçtır. Belki seyahatleri
nizde maatteessüf bunların direklerde madum 
ye, mefkut olduğunu görürsünüz. Bu fincanların 
mefkudiyeti şüphesiz ki kudreti elektrikiyenin 
ziyama sebebiyet verir. Bu ziya neticesidir ki; 

makine, vasati olarak saatte (600) kelime nakle
den makine, havanın da tahavvülâtı neticesi 
olarak (300 - 400) e iner. Yani kudreti nâkiliye-
tinin müh'tiı bir kısmını, zayi eder. 

tste Tükiye Büyük Millet Meclisi teessüs et
tiği bir zamanda hatlarda vaziyet bu şekilde idi. 

İkinci bir sebep de: Hatlarımız kendisinden 
beklenilen kudreti nâkiliyeti noksan bir derece
de, haizdir. Üçüncü bir mahzur daha var idi ki 
o da; bizim muhaberatımızı maalesef tehir eder
di. O da hatlar üzerinde sevkedeceffimiz m'embaı 
elektrikilerin fıkdanı ve zâfıdır. îdarei sabıka, 
esbabını belki tâyin edemiyeceğim. yahut bilmi
yorum, vevahüt zaruri ihmaldir, bilemem. Hiçbir 
vakitte bühtanda bulunmak istemem, merakizin 
muhtaç olduğu vesaiti ihzar ve iddihar edeme
miştir. Hükümet bu.şebekeye vazıyed ettiği za-
vriân maatteessüf ambarları boş bulmuştur. Hal
buki sarfiyat mütezayit bir şekilde cereyan et
tiği halde kuvvet tenakus etmek üzere bulunu
yor. Şüphesiz ki kuvvetin .tenakusu, vazife
sinin kesret ve sürati netayicinden ileri gelir,. 
âzami tesirâtını' icra eder, matlup bir kuvveti 
istihsal edemiyen bir makine yürümekte daima 
müşkülât gösterir, betaet gösterir. Kâfi derece-, 
de kuvvet olmalıdır ki makine ö vakit üzerinde 
sürati lâzime ile hareket edebilsin. 

Dördüncü bir hâdise vardır ki oda bizim 
şebekelerimize mâni olmaktadır. O da harp ve 
ihtilâl hâdisatıdır, biliyorsunuz ki harplerin en 
büyük hücumları. telgraf hututu üzerine olur, 
Çünkü: Herhangi taraf hututa malik olacaksa 
şüphesizdir ki vaziyeti askeriyesini ve idarei as-
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keriyesini veya her türlü teşebbüsatını buna 
göre ittihaz eder. Binaenaleyh düşmanın ilk 
hamlesi daima hatları imhaya matuf bulunur. 
Maalesef ihtilâlâtı dahiliyede hatları tahrip hu-
sununda bir tekâmül gösterdi. Mazideki ihtilâ-
lâtta alelekser bizim hatlarımız masun kalırdı. 
Fakat son ihtilâlât esnasmda görülür ki bu ih-
tilâlâta teşebbüs edenler, ihtilâlin imhasına ha
dim olacak en birinci vasıta, bunları tahrip et
mek olduğunu takdir ediyorlar. Nitekim kendi 
zamanıma tesadüf eden Teşrinievvel ve Teşrini
sani aylarında Yozgad telleri birçok zaman arı
zaya mâruz kaldı, 10 -15 gün teller yerlerde kal
dı. Bu. suretle Sivas ve diğer cihetlere matuf 
muhaberat yığınlarla merkezde kaldı. 

Beşinci bir sebep daha arzedeeeğim ki; bu da 
haizi tesirdir: Payitahtın Istaubuldan Anka
ra'ya intikali; Hükümeti Osmaniyenin Ankara'da 
tesisi. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Mer
kezi idare dense daha muvafık olur. 

POSTA VE TELGABAF MÜDÜRÜ UMUMİ
SÎ SABRÎ B. (Devamla) — Affedersiniz. Mer
kezi idarenin Ankara'da tesisi ve bazı taraflar
dan muhasaraya maruz kalmamızla ticaretin aldi-
ğı cereyan, şebekelerimizi de tahvil etmiştir^ 
Vaktiyle Antalya hiç bir kıymeti haiz değil iken, 
halihazırda büyük bir kıymeti ticariyeyi haiz 
bulunuyor ve Antalya'ya doğru büyük bir 
cereyan gösteriyor. Sonra İnebolu hiç bir kıy-. 
meti haiz değilken bugün haizi ehemmiyet bulu
nuyor ve omda mühim bir cereyan; ticari, ikti
sadi» siyasi veya içtimai bir cereyanı muhaberat 
görülüyor. Halbuki bu cereyanlara göre hatlar 
tesis edilmemiştir. Ö cihetlere müteveccih olan 
hatlarla arzu olunan bir şekilde muhabere etmek 
kabil değildir, bu da muhaberatı ihlâl ediyor. 

Muhaberata ait olan vaziyeti sabıkayı arzet-
tim. Şimdi postalara ait olan, vaziyeti sabıkayı 
arzedeeeğim: Harp esnasında postalar büyük bir 
inkılâba mâruz kaldı, maalesef o inkılâbat daima 
inhitata müteveccich olarak gitmiştir. Son 1335 
senesi nihayetine doğru postalar her yerde, bil
hassa Ankara» Sivas, Konya gibi yerlerde mah
dut bir derecede işlemiştir. Bunun da sebepleri 
ö zaman Hükümetin yedinde bulunan bütün mü
teahhitlere istedikleri parayı verecek bir kud
rette bulunamaması ve ikincisi: müteahhitleri 
eşkiyalara karşı muhafaza edememiş olduğundan 
dolayı artık kendilerinin vazifeden müstenkif 
olmalarıdır. Üçüncüsü: harbin senelerce devamı 
neticesi vesaiti nakliyenin fikdam gibi hâdisat, 
âdeta postayı madum bir şekle getirmiştir. 

Bir de Heyeti Umumiyeye arzedeyim ki : 
acaba Ankara'da Merkezi İdare teşekkül ettiği 
zaman da postanın heyeti umumiyesini idare 
eden Posta ve telgraf devairi ne şekilde idi? Ma
alesef istilâlar büyük rahneler açmıştır. Erzu
rum, Van'ın o zaman istilâya mâruz kalması ve 
maalesef bazı memleketlerin Yunan istilâsına 
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mâruz kalmaları» bir çok hesabat ve kuyudatın 
da ınahvine sebebiyet vermiştir. Bunun için ida
reyi tanzim etmek için yeniden bu hesabat ve 
kuyudatı tanzime ihtiyaç vardı. 

İkincisi: Memurinin gösterdiği haleti ruhi* 
yedir. Heyeti muhterenıeniz takdir buyurursunuz 
ki her türlü inkılâbatta, en mühim ve fedakâr 
âmil lerde birisi de Posta ve Telgraf memurları
dır. Bu memurlar gerek harplerde, gerek in
kılâplarda daima uhdelerine terettüp eden va
zifeyi, hattâ iktidarlarının fevkmda bir sai ile 
ifa eylemişlerdir. 

Böyle olmakla beraber bu biçarelerin maaş-
la.it az olduğu gibi hattâ bazı yerlerde de sekiz • 
ay mâ^ş almamak ve bu suretle parasızlığa 
mahkûmiyetleri ve esasen bir ay maaşsız yaşa
mağa kudretleri olmadığı halde sekiz ay kadar 
maaş alamamaları bunlarda büyük bir kesel husu
lüne sebebiyet vermiştir. 

İkincisi; inkılâbatla alâka peyda eden mua-. 
•._• melenin şekli de onlar üzei'inde tesir icra etmişe 

tir. BilLsiniz ki Posta ve Telgraf; bir Hüküme
tin, bir Devletin; hayata içtimaiyesinin, hayatı 
iktisadiyesinin, hayatı siyasiyesinin, hulâsa ha
yatı merleniyesinin miyarıdır. Siz herhangi bir -
Devlete giderseniz gidiniz o Devletin hayatı 
umumiye ve medeniyesini görmek istiyor mu
sunuz; posta ve telgrafını tetkik ediniz. Ogühı 
o Hükümetin ne vaziyette yaşadığını görür ve 
anlarsınız. 

Biz büyük bir inkılâp ve büyük harpler için
de yaşadığımız için muhaberatımız tamamiyle 
siyasi, tabiî ve ihtilâl şeklinde bulunmuştur. Bu
nun neticesi olarak vatanını düşünen her bir 
ferd» telin bir ucuna sarılmış; tabiî inkılâp dev
rinde bulundukları ve aralarında emniyet mün-
sclip bulunduğu için muhaberat; kelimat, kisvesi
ni değiştirerek, şifreye münkalip olmuştur. 

Görürsünüz ki hfer merkezde akın akın şifre 
taati olunuyor ve bir çok vetanperverler artık 
kanun' ve nizamı düşünmiyerek vatanın müda
faası için muhaberata koyulmuştur. Şüphesiz ki 
bu vaziyet, memurinin arasındaki merbutiyet ve 
intizamı da ihlâl etmiştir. Çünki <o memur kendi 
âmirinin değil, o mevkide müdafaai vatanla meş
gul olan kumandanın veyahut herhangi bir mü
cahidin emri altına zaruri olarak girmiştir. İşte 
bu vaziyette ele geçen telgraf idaresinin şimdiye 
kadar yapmış olduğu kıymet ve hizmetleri de ar-
zedeeeğhn. 

Şüphesizdir ki muhaberatın tanzimi için ilk 
yapılacak şey; şebeke üzerinde alâıkaderülimkân 
bir tadilât icrası idi. Bîr kaç ayın tecrübesi gös
termiştir ki Kastamonu cihetinin büyük bir kıy
meti vardır, çünki Trabzon tarafından gelen 
bütün muhaberat o tarikle Ankara'ya girmiş bu
lunuyor. Bunun için Ankara'da ikinci bir hat 
teşkil -edilmiş ve şebekede ufak bir tadilât vü
cuda getirilmiştir. 

Diğer taraftan Antalya muhaberesi büyük bir 
ehemmiyet ihraz etmiş, bahusus ki Cenup Cephe
sinin arkasına düşmesi itibariyle oraya bir hat 
daha tesisi ieabetmiştir. Bu hat için AJksetri ve 
Beyşekri arasında bir tel temdidine başlanmış
tır. Ümit ederim ki kışın iddetine rağmen bu 
hat kariben ikjnal edilecek ve bu suretle Konya 
ve Antalya arasında bir hattı mahsusa malik 
bıüumııuş olunacaktır^. 

Hutütu telgraf iye daha ziyade bazı tadilâta 
muhtaç ise de levazimat mahdut ve mefkut oldu
ğundan bu hususta idare teminine çalışılmıştır 
ki; o da bir teli iki tel şekline sokmak ve bunun 
için de elde: mevcut olan (Dublokes) aletlerin
den istifadeye girmek- olmuştur. Bu aletlerden 
pek çok istifade ederek muhaberatın-.bir kısmın
da sürat imkâm hasıl olmuştu- ki bugün Ankara 
ile Konya, Ankara île Sivas, Ankara ile Kasta
monu arasmda bir telden alırverir makineler 
kullanılmaktadır ve ümitvarım ki; 3 - 4 ay 
sonra bu usul diğer vilâyet 'merkezlerine de ta
mim edilecektir. . • 

Muhaberatın şeklini tadil ien de bazı tedbirler 
ittihaz edilmiştir. Artık memleket bir intizama 
doğru müteveccih bulunduğundan telgraf ve mu
haberat ta o intizamı iktisap etmiş ve alâkadar 

olmayanlar hatlardan ellerini çekmişler, muhaberat 
yavaş yavaş fıızuli kelimattan ve fuzuli muame
lâttan tecrit edilerek bir şekli intizama girmiştir. 

Size misal olmak üzere yalnız Ankara mer
kezinin bazı muhaberatını arzedeyim: meselâ 
9 Teşrinisanide ceman yekûn iki bin iki yüz yedi 
telgraf taati olunmuş ve bu telgrafların kelime 
mecmuu yekûnu 19.6 bin kelimeden ibaret olduğu 
halde bunlardan yalnız 537 kelime ferdaya kal
mak suretiyle diğer kel im at . nakledil ebilmiştir. 
16 Teşrinisani de 2814 tegraf taati olunmuş ve 
178 bin kelime raddesinde bulunan bu muhabe
rattan ancak üç yüz seksen dokuzu ferdaya kal
mıştır. Kânunuevvelde 2300 telgraf tadat ve 
taati edilmiş-ve bunlar 192 bin kelimeyi ihtiva 
ettiği halde f erdaya 252 telgraf kalmıştır. 

Dikkat buyurulaeak olursa daima ferdaya ka
lan müterakimat bir tenakusa maruz kalıyor. Kâ

nunuevvelin yirmi birinci günü 2800 telgraf olduğu 
ve bunların mecmuu 183972 kelimeden ibaret . 
bulunduğu halde ferdaya hiç bir kelime kalma
mıştır ve bu günden sonra ahvali fevkalâde 
- Meselâ İnönü muharebesi maalesef, muhaberatı 
ihlâl etmişti - arızalar, bir fırtınanın telleri kır
ması ve bozması gibi ahval müstesna olmak 
üzere» yirmi bir Kânunuevvelden sonra Ankara 
merkezinde ferdaya telgraf kalmamağa başla
mıştır. Bu suretle Ankara merkezine iltihak eden 

' Kastamonu, Diyanbekir, Van, Sivas, Erzurum 
ve bu havali telgraf merkezinde de telgraf kalmı-

I yor demektir. Ama dünyanın her yerinde olduğu 
gibi bizde de yüzde beş nispetinde ferdaya - bahusus 

i arzettiğim ahval dâhilinde - telgraf kalmak ta 
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tabiidir ve bundan dolayı telgraf idaresini de 
mazur görmek lâzımdır. 

Telgraf muhaberatında; telgrafların süratini 
de nazarı dikkate almak lâzımgelir. Telgrafların 
üzerindeki tarihe bakarsanız maalesef daima iki 
günlük olarak elinize geçer. Ayın on beşinde ve
rilmiş olan telgrafı aynı on yedisinde alırsınız. 
Bizde telgraflar daima saat 5 ile 7 - 8 arasında 
telgrafhanelere tevdi edilir. Yaptığımız istatistiğe 
göre tevdiat 4 te başlıyor, 7 - 8 e kadar devam 
ediyor ve görülüyor ki telgraflar 4 - 5 ten evvel 
az geldiği gibi 8 den sonra da az gelmeğe beşliyor 
ve ferdası devir saati bulunan, saatte görülüyor ki 
her yerde makineler durmuştur. Bu itibarla 
7 - 9 a kadar 1 4 - 1 7 saa,t arasında telgraflar 
teati ediliyor vo Van'dan verilen bir telgraf 17 
saat zarfında Ankara, telgraf hanesinden dışarıya 
çıkıyor. Fakat bizim hayatı içtimaiyemizi de 
unutmıyalmı; devairi msmiyeye telgraflar mu
hakkak 11 de gider ve 11 e kadar telgrafhanede 
yatar ve alellıusus devairi resmiyo on buçukta 
açılır. Gece tevziatında teahhürat vardır ki bu 
da memleketin ahvali içtim aiyesinden ve saireden 
tahaddüs ediyor. 

Postalara, gelince : 
Evvelce de arzettiğim veçhile; şimdiye kadar 

malûl gibi görünen pastalar; elhamdülillah bu
gün alâkaderül imkân bir intizam dairesinde 
yürümeğe başlamıştır. Bugün Van, Bitlis, Er
zincan ve Gümüşhane'den'- Erzurum'a mütevec
cih olan kısmı müstesua olmak şartiyle - memle
ketin her yerinde postalar yürümektedir. Pos
taların hareketi şüphesizdir ki birinci derecede 
paraya matuftur. Çünkü mazi bize 140 bin li
ralık müteahhit borcu devretmiştir. Maliye Ve
kâleti .-' burada, ona da teşekkürü vecibeden ad
dederim - 140 bin liralık müteahhit borcunu 
ödemekle beraber memurinin de müterakim ma
kat ın ı vererek ve onları hali faaliyete getire
rek, bu suretle postalar da yavaş yavaş tahtı inti
zama girmiştir. Postalarda intizam hiç bir va
kitte mazideki sürati iltizam etmiyecektir. Fa
kat bu da hiç bir zaman posta ve telgrafa ait 
değildir. Posta ve telgraf vazifesini gece ve gün
düz görmektedir. Fakat maalesef Ijazı hâdisat 
postaların gece hareketine mâni oluyor ki tabiî 
Heyeti Muhterem eniz de bu özrü takdir buyu
rur ve ondan dolayı o sürati talep etmezsiniz. 
Çünkü bunu temin kendi kudreti dahilinde de
ğildir, 

MÂZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — O vazi
fe Dahiliye Vekâletine aittir, onu oradan sora-f 
cağız. . 

SABRt B. (Devamla) — Geceleri bazı pos
talar hareket etmiyor, halbuki biz müteahhitler
le mukavel âtımızı gece ve gündüz hareket şar
tiyle yaparız. Eğer zemin ve zaman bize müsa
it olursa biz vazifemizi daha fazla bir süratle 
ifa edebileceğimizi taahhüt ederiz. Postaların, 

maziye ait bazı ihmal edilmiş muamelâtına da 
başlanmıştır. 

Şimdi postaların vazifesi yalnız mektup 
naklinden ibaret değildir. Havale ve koli mua
melâtına da başlamış ve hattâ kırk iki mer
kezde havale muamelâtına iptidar olunmuştur. 
Havale "muamelesinin pek ziyade tevsii arzu 
ediliyorsa da çok paraya ihtiyaç vardır. Yalnız 
Samsun'a açtığımız havale muamelesinde paf
tada 50, 60, 70, 100 bin liraya kadar hayale 
geldi, şüphesiz ki ; elli bin lira sermaye ile 
böyle yalnız bir merkeze olan yüz bin lira ha
valeyi idare müşkül oluyor ve bunun çaresini 
de düşünmekteyiz. 

Posta ve telgrafın mazisini ve bu hususta.ya-
pılan şeyleri arzettim. Şimdi en ziyade arzu Mi-
lecek bir şey; acaba posta ve telgrafın varidatı 
nedir? Para itibariyle getirdiği fayda nedir ve 
ne kadar ümitbahş olmaktadır? Posta ve telgra
fın bütün bir' senelik, Marttan itibaren bugüne 
kadar hesabatı tetkik edilecek olursa görülür ki 
varidat;1 bir salâha doğru gitmektedir. Varida
tımız, Martta kırk bin lira ve açığımız elli bir bin 
lira iken, Haziranda otuz sekiz bin lira varida
tımız, yirmi dört bin lira açık kapatmış ve'son 
zamanda yirmi bir bin liraya tenakus etmiştir. 
Varidat mütezayit bir surette gidiyor, masari-
fat daima tezayüt etmekle beraber varidatın kar
şısında dun görülmektedir. Bu hal bize ümit 
vermektedir. înşaal lah 1387 senesinde Posta ve 
Telgraf İdaresi kendi yağiyle kendi •kavrulabile
cektir. ' •> 

Madrit'tc inikat eden posta ve telgraf kon
gresinin son tâyin ettiği bir ücrete nazaran Av
rupa'ya gidecek bir taahhütlü mektup ücreti otuz 
kuruştur. Halbuki bizim bugün aldığımız ücret 
on kuruştan ibarettir. Vaktiyle 25 saatime 
olan mektup, ücreti bugün Avrupa'da altın pa
ra elli santime iblâğ edilmiştir. Keza taahhüt 
ücreti altrn para elli santim yapılmıştır. İadeli 
taahhüt ücreti (50) santim altın para yapıl
mıştır. Eğer biz de bu Usulü nazarı dikkate 
alarak ücretlerimizi tanzim ve tertip edecek olur
sak 1387 senesinde açığımızı kapar ve ondan son
ra Maliyeye Varolmaktan kurtulmuş oluruz, 

REİS — Rüfeka tarafından bir takrir var* 
posta ve telgraf hakkında Müdiriyeti Umumi-
yenin izahatı kâfi görülerek bütçenin kabulü, 
ki fasıllara geçilmesi demektir. Üç arkadaş ta 
söz almışlardır. (Müzakere kâfi sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bendeniz bütçenin heyeti umumiyesi'hak
kında bir şey söylemiyeceğim/ Yalnız bir isyan 
meselesi mevzuubahis oldu. Lütfen bunu beş.;da-
kika dinleyiniz. Gerek Başmüdür Beyefendi ve 
gerekse diğerleri tarafından icabettikçe Yozgad 
isyanından bahsediliyor. Emin olunuz ki Yoz
gad isyan etmemiştir, isyan Yozgad isyanı de
ğildir. Çapanoğlu isyanıdır. O ailei haine Yoz-
gadlıları amali lıainaneleriue imale ettiremedik-
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lirinden memleketten bir gece çıkarak Tokada 
Zile havalisindeki isyanla... 

MUSTAFA VE RÎFAT BEYLER (Tokad) 
•—•• Tokad'da öyle şeyler yok... 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Memlekete girdi
ler. Binaenaleyh... ;'--•••• 

BEÎS ~ Süleyman Sırrı Bey; bunun bütçe 
ile alâkası yok. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Müsa
ade buyurun efendim. Boş dakika için istirham 
ettim. Bununla beraber başlarına topladıkları 
hainlere mukabele ve müdafaa eden Yozgâçi'dır. 
isyan Yozgad isyanı değildir. Çapanoğlu isya
nıdır. Telleri kesenler Çapanoğullarıdır ve o 
hainlerdir. Telleri kestikleri halde serbesttir ve 
tahtı himayededir. (Ö sözü anlıyamadık sesleri)* 

VEHBÎ Ef. (Konya) •— Beyefendinin beyan 
buyurmuş olduğu umuru fenniyeye dair, bitta
bi bir -şey söyl iyem em. Yalnız bir şey soracağım. 
Vakıa şunu da arzedeyim ki ; evvelkine nispe
ten : şimdiki posta ve telgraflar herhalde şayanı' 
şükrandır. Bunu itiraf etmekle beraber, acaba 
telgraf i cin para alınıpta alman para mukabi
linde o telgrafların posta ile gitmesini, Posta 
ve Telgraf Kanununun veyahut defterinin han
gi cildinde yazar. Beyefendi; merkezde hakika
ten bir faaliyetle uzünboyhr telgrafların alındı
ğını beyan buyurdular. Bu da şayanı şükrandır. 
Bununla beraber mülhakatta ne yapıyorlar bili
yor mu? Mülhakattan telgrafların bir çoğu pos
ta ile geliyor. Bunu rica ederim. Eğer düzele-
cekse, sağlam yapılacaksa her yer bir yapılsın. 
Meselâ -bir tüccar, dakikası bin lira değecek bir 
telgraf veriyor. O gün otlun telgrafı mevakiine 
varırsa m ü h i m fayda temin edecek, ö adanı bir 
çok şey kazanacak, mühim bir işi var, onun 
telgraf t postaya veriliyor. Posta ile on beş, gün 
sonra gidiyor ve bu suretle o tüccar da mahvo
luyor. Rica ederim. Bunlarm ıslahının çaresi
ne bakalım. ' ' 

Bununla beraber Beyefendi Hazretleri bir 
şey daha. buyurdular. Fakat bu, bence şayanı 
istiğrap bir haldir ve bir meseledir. Avrupa'da 
posta kongresinde verilen, karar üzerine mektup 
buradan gidecek olursa otuz kuruşa gidiyormuş. 
Acaba bu karar Avrupalıların kendi beyinlerin
de mi? Yoksa Şark'ta, Türkiye 'den Avrupa'ya 
giden mektuplar için mi? Ben zannediyorum 
ki' posta ve telgraf ücreti ne kadar terakki eder
se varidat o kadar tedenni edecektir. Bu, iki 
kere iki dört gibidir. Yoksa, mektubun parasını 
arttırmaktan fazla -bir şey yapılmaz ve ele 'fazla 
para geçmez. Mektubun parasını ktrk paraya 
indirirseııiz, on mektup giderse, beş kuruşa çı
karınca çok mektup gitmez. Kezalik telgraf pa
rasını 'kelimesini kırk paraya indirirsek yevmiye 
yüz telgraf gidecekse, kelimesini iki kuruşa çı
karırsanız (50) telgraf. gitmez. Ücreti ne kadar 
arttırırsak varidat o kadar azalır. Söyliyeceğim. 
bundan ibarettir. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ
Sİ SABRÎ B.••— Efendim, Hoca Efendi Heyet
leri iki meseleyi mevzuubahis ettiler. Birincisi, 
telgrafların posta ile gidişi, zannederim kî, iza
hatıma dikkat buyurdularsa, bendeniz posta ve 
telgraf mesailinin bütün safahatını arzederken 
bir çok teehhürattan bahsettim ve bu teehhüratın 
esbabını da izah ettim. Bilhassa Hoca E fendi Haz
retleri zannedersem Konya Mebusu bulunuyor
lar.. Bugün memleketin bir kısım muhaberesi he
nüz tamamiyle tanzim edilmemiştir. Bu da Af
yon : Burdur - Denizli - Muğla cihetidir. Bunun 
sebebi ikidir, Birincisi, bu cihet şebekesi kati-, 
yen kendi ihtiya^atına muvafık olarak yapılma
mıştır. ikincisi, bugün en büyük bîr ordu cep
hesi kadar vâsi bir cephenin içinde bulunmasıdır. 

Bu hat hem ihtiyacatı Devleti ve hem 
ihtiyacatı askeriyeyi / ve hem de ahalinin 
ihtiyacatı ticariye ve hayatiyesini temin 
İle mükellef ve muvazzaf bulunuyor. Hal
buki Afyon'dan itibaren bütün hatları takip 
ederken topu topu iki fakir telden ibaret olduğu 
görülür. Tellerin ifa edeceği iş muayyendir. 
24 saatte 15 bin kelimedir. Halbuki bu hat üze
rindeki tellere tahmil edilen muhaberat 15 bin 
kelimenin sekiz on mislidir. Mamafih demin 
de arzettiğim bu ciheti katiyen teemmül ettik, ida
re düşünüyor, hiç olmazsa Muğla - Antalya mu
haberatını. temin için tel çekeceğiz ve Burdur -
Denizli kısmını kurtarmak için Akşehir - 'Bey-
sehri hattını yaptırıyoruz. Bu hat üç seneden-
beri idarei sabıkaca teemmül edildiffi halde müş
külâtından dolayı yapılamamıştır. Cenabı hakka, 
hamdüsena.',Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin Posta ve Telgraf idaresi her türlü kar
lara, yağmurlara rağmen bu hattın tamir ve ik
maline çalışıyor. Bir kere Muğla! cihetinleıı ve 
Denizli muhaberatı Burdur - Denizli üzerinden 
kurtarılmış olacaktır. Denizli üzerinden bu tel 
kurtulunca burada bulunan hat bir, derece ra
hat bulacaktır ve buradan da Burdur 'a bir (dub
leks) makinesi gitmiştir. Ancak mühendis Ak
seki hattiyle meşguldür. Bu hattı ikmal edip 
avdet edecek ve İm alâtı tesis etınis bulunacak
tır. 

Bir de; «acaba mülhakat ne haldedir. Nasıl
dır buyurdular. Efendiler; bunun hakkında 
bendeniz hiç birşey diyemem. Çünkü bana ait 
değildir. Müdüriyeti Umumiyeye geldiğim za
man kendimce biraz salah hâsıl olduğunu ümit 
ettiğim zamanda memleketteki her mutasarrıfa 
ve kaymaaknüara müracaat ettim. «Efendiler 
posta ve telgraf hususunda ne düşünüyorsunuz? 
mütalâatmız .nedir?» dive sormuştum. Şimdi bu 
sualin varit olacağını düşünemediğimden dosya
yı getiremedim. Bana gelen cevaplarda elli anı-
dülüllah dedilerki kimisi; muharebatınıız 24 
saatte; kimisi; 48 saatte haddi azami olmak üze
re geliyor diye cevap verdiler. 

Şimdi vereceğim cevap postaya aittir. Posta-
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ya gelince efendiler, dünyânın es büyük pösta-
sı Amerika postasıdır. Neşrettiği istatistiklere na
zaran, harp ve itıtilâlât haricinde, postanın yüz
de yirmisini zayi ediyor. Amerika-gibi m$yon> 
lara mâlik bir Devlet, bugün.-postasından yüz
de yirmisini kaybediyor. Düşülünüz ki, size 
bütün ahvali iaah ettim. • Postalarımız henüz te
kâmül etmektedir, bugün btmdaa müukesir ol
mak insafa muvafık olmaz zannederim. . 

Bir de posta ve telgraf büsbütün hatadan kati
yen masun bulunamaz. Ben bunu iddia etmiyo
rum ve söz söylerken Heyeti Alİyenizden af ta
lep ettim ve bu af fi talep etmekten maksadım 
da, mevcut olan şikâyat daha uzun bir müddet 
devam edecektir. ' •• •• -

3 ncü b i r mesele, f iyat meselesini mevzuuba-
his ettiler. Bİnnazariye Hoca Efendi Hazretleri
nin buyurdukları gayet doğrudur. Sorarım 
efendiler; bugün Devletin bütçesini Fransanm, 
İngiltere ve Amerika'nın bütçeleriyle uukayese 
edebilir misiniz? Esbabı mucibe mazbatasında 
bu teklifi yapan Belçika murahhası diyor ki: 
Postaların varidatına mukabil vâki olan sarfiya
tına artık hiç bir devletin bütçesi tahammül 
edemez. Bunun için devletler, muhakkak posta
larının sarfiyatının istilzam ettiği masarifi, 
kendisi istihsal edeceği veçhile, kuyut ve şurııt 
tahtına vazetmeğe mecbur olacaklardır. Eğer siz 
Hazinei Devletten, postalar ucuz gitsin diye, 
iki yüz bin lira daha t feda ederseniz kemali 
memnuniyetle kaimi eder ve ücreti yirmi paraya 
indiriniz, Fakat bit sizin elinizdedir, bendenize 

alt değildir. Teklif buyurun-on paraya inlireiim; 
fakat aynı zamanda (.406) bin lira posta ne
zaretine tevdi*; etmiş bulunursunuz ve o vakit 
bu-me^ele-hanedvlmiş olur. ."••••••_•. 

REİS — Fasıllara' geçilmesini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Fasıllara'geçildi efendim. 

AÖPÜLGAFÜE' Ef. (Karesi) — Efenlini, 
bendeniz söz istemiştim. 

ItEÎS — Sözünüz mahfuzdur, fasılların mü
zakeresinde söylersiniz. Fasılların müzakeresine 
başlamazdan evvel Posta ve Telgraf memurları
nın maaşlarının tezyi di hakkındaki teklifi kanuni 
encümenden evvelce gönderilmiş. ve. bütçe müza
keresine talik edilmişti. Öaîbuki Heyeti Çeli
kleri bundan evvelki celsede bunun hakkındaki 
karan katisini .ittihaz buyurdu ve bwmn müza
keresine mahal kalmadı. Bundan başka, aynı su
retle bi» teklif daha var^ Bu da Heyeti Vel^eâen 
verilmiş ve encümenlerde» dolaşarak gelmiştir, 
Binaen&lazalık bunun da müzakeresine mahal kal
mamıştır. , • ,-_._ ' 

B S M E B Ü ^ B. — Efendim, Posta ve Telgraf 
memurlarına zammiyat ya-pud*. 

İtEİS — Eyvet bu yapıldığı için bunların , 
müzakeresine lüzum kalmadığını arzediyorum. He
yeti Vekileden gönderilmiş bir kanun daha var, 
fasıllar üzerine tahsisatı mun zamma > istihsaline 
daimdir. Bunun da ayriea müzakeresine lüzum 
yoktur. O fasla geldiğimiz zaman zamâimiktiza 
ederse rakam üzerine yaparız. Şimdi efendim 
fasılları okuyacağız 126 ncı fasıl şöyledir: 

126 

M. 

1 
2 
3 

•4 
r, 

"Nev'İ muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Maaşat 
Müdürü umumî 
Memurini merkeziye 
Müstahdemini müteferrika 
Muamelât müfettişleri 
K müfettişleri 
Posta ye telgraf mektebi muallimini 
Memaliki eenebiyeye iz&m olunan memurin ve talebe 

1 000 
4 m\ 

m "•*."• 

2 3?& 
3 924 

: o ti 

500 
2 370 

50 
; 2 370 
. •"• 3 924 
, 0 

0 
Fasıl yekûnu 12 202 10 &4 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Posta ve 
Tel grajf Müdüriyeti Umnmiyesi bütçesinin le-, 
hinde ve aleyhinde mâruzâtta btaiunaeak deği
lim. Ancak bu vesile ile bir meseleyi mz ve isti
zah etmek istiyorum. Posta ve Telgraf Müdü
rü umumisi Sabri Beyefendinin makamı müdü
riyete .tâyinleri ve o makamı bihakkm tegal et
tikleri andan beri posta ve telgraf muamelâtm-
da görülen terakki ve tekâmülden dolayı ken
dilerine alenen beyanı teşdcknaJatı vecaibi inşa-
niyeden addediyorum. (He]îiiBdz de teşekkür 
ederiz sesleri). Çünkü yüzlerle kilometre mesa

felerden ve müteaddit mefa&ize tı^rayaralc ge
len telgraliarv. kendilerinin de bt#£d« Heyeti 
Celileye arz^ttiklerdi gibi, bir gün ve nihayet âta-, 
mi deöDoeâe iki ^ n 4 e miîrseİünileyhİerîner c vâ

sıl olnyo?.' Bu eidden pek şâyam şükM^dıı?..̂ Ben
deniz bu husjıata tabiî tafsilâtta buhtnaeak der 
ğ İ l İ î Ş l L • ; , . ' . ' •- . • . . : . ' " • . - . • 

Aneak bizim livamızın kiymettar bir eüzö la-. 
yenfekki oian ve aylardanberi dii§manlarm işgali 
altında bulunuü lehülhamdüvelaMüıeŞu kerk; is-
tifclâs«İÜeiî (Dtfrstöibey) kazası İri, yeni kaza 
haline ifrağ edilmiştir ve evvelce ismi Bâlat îdi 

3İ7 
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Bn kaza bıı kere Kütahya livasına ilhak edil
miştir. Fakat bu kazanın vesaiti ihbariye ve 
istihbariyesi maalesef yoktur. Yalnız evvelce 
Kâresi'nin merkezi- olan Balıkesir'e bir telefon 
hattı vardı ki telgraftan da mahrum idi. Asır-
lardanberi mahrumiyet iyinde yaşayan bu kaza 
için Tavşanlı kazası merkezinden - Dursunbey 
kazasi' merkezine kadar telgraf hattının tesis 
edilip edilmediği ve oraya lâzımgelen memurinin 
izam edilip edilmediği hakkında izahat ita bu
yurmasını rica ediyorum. Gerçi telefon hattının 
tesis edilmekte olduğunu memnuniyetle işitmek
teyiz. Binaenaleyh telgraf hattının orada tesisi 
için lâzımgelen muameleye tevessül edilip edil
mediğine dair malûmat ita buyurmalarını tek
lif ederim. 

POSTA VE TELGRAF MÜDlRl UMUMİSİ 
SABRI B. — Hoca Efendi Hazretlerinin liyaka
tim fevkinde gösterdikleri teveccüh cidden beni 
pek mütehassis etti. Bahusus Heyeti muhtere-
menizin iştiraki bendenizi büsbütün mütehassis 
ve müteessir etmiştir. Bendenize bu teveccüh. 
lâyik olacak bir hizmet ifa etmedim. Mâamafih 
Cenabı Hakkın inayetiyle ileride bu teveccühe 
lâyık olacağımı ümit ederim. 

Hoca Efendinin bahsettikleri şekilde daha 
birçok? hatlarımız tesis edilecektir. Yalnız şim
dilik "kendimce ittihaz ettiğim düstur şudur: 
Mevcudu bir kere işletelim, ondan sonra ihtiya-
cat ısai renin icabına tevessül etmektir. Cidden 
dedikleri pek doğrudur. Birtakım kazalar teş
kil ve tesis olundu. Buralarda da ihtiyacı katî 
hâsıl oldu ve derakap tel çekilmek lâzımdır. 
Demin de arzettiğim veçhile; bir kere levazı-

matîimız henüz noksandır. Bazı hatlarımızda el-
yevm derdesti inşadır. Vaziyeti sabıkayı henüz 
taffzim edemedik ki, ondan sonra diğer ihtiyâ-
catına koşalım. Fakat ümit ederim ki, önümüz
deki sene bunlara da muvaffak olacağız. Çün
kü Avrupa'dan da malzememiz gelmek üzeredir. 
Şimdilik Tavşanlı'ya kadar telgrafımız mevcut
tur. Tavşanlı'dan ileriye bazı hatlar yapılmak
tadır. Belki o hattın da icabına tevessül olunur. 

ABDÜLGAFUR E t (Karasi) — Livamızın 
işgali 30 haziranda vuku buldu. Bu güne kadar li
vamızla hiç bir suretle muhabere ve irtibat tesis 
edemedik. Balat kazam, namı diğeri Dursunbey 
Kütahya livasına ilhak edilmiştir. Bu kaza li
vamıza on sekiz saat mesafededir. Sarnıç nahi
yesi de düşman işgalinden kurtulmuştur, Bu 
da Dursunbey'e mülhaktır. Binaenaleyh, şimdi 
Karesi liva merkezimize sekiz on saat kalmıştır. 
Oradan Sarniç nahiyesine veyahut Balat'a kadar 
gelecek muhaberat ve müuasebatımızm temini 
imkânı vardır. Binaenaleyh, bu kazanın fevka
lâde ehemmiyeti vardır. Diğer kazalarla kabili 
kıyas değildir. Behemehal bunun tercihan tesi
sini istirham ederim. 

FOSTA VE TELGRAF MÜDlRl UMTJMÎ-
JŞt SABRf B. — imkân husulünde evvelâ o hattı 
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tesise çalışacağım. Oraları malûmu ihsanınız 
büyük buhran geçirdiği için henüz postaları da 
derdesti tanzimdir, şimdilik jandarma vasıtasiy-
le posta temin edimektedir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Kareöi) — Teşekkür 
ederim. Postanın da usulü sâlimede cereyanı hu
susuna himmetinizi beklerim ve orasının mühim 
bir mevki olduğunu nazarı dikkatinize arzede-
rim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim, posta mukavelenamelerinde postaların gece 
ve gündüz seyir ve hareketi münderiç iken aca
ba geceleri postaların hareket etmemesi esbabı 
nedir? Bunu sorabilir miyim efendim? 

POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİ
Sİ SABRI B. — Efendim; Heyeti muhtereme-
niz benden daha ziyade ahvali memlekete vâkıf
tır. Onun için izahata lüzum görmüyorum, 

YUSUF ZIYA B. (Mersin) — Buna dair 
Dahiliye Vekili cevap versin. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reis-
Beyefcndi; her sualime cevap almış olmuyorum. 
Sual hakkım mahfuzdur. 

POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİ
Sİ SABRI B. — Efendim; malûmu ihsanını/. 
ötede beride şekavet vardır. Gece postayı vur
mak sehildir. Geçen gün Kastamonu ile Bolu 
arasında 150 bin liramızı eşkıyalara vurdurduk. 
Geco olmak münasebetiyle bizim postalarımız jan
darmaların muhafazası altındadır ve cidden 
şu jandarma idaresine karşı müteşekkirdir. Elin
den gelen bütün kuvveti sarf etmektedir. Elinden 
geldiği kadar sarfı gayret ediyor. Bu eşkıya için 
bizim postalarımıza icabeden kuvveti veremiyor
lar. Onun için gündüz müdafaası ve sevkı sehil 
olduğu için sevkıyat yalnız gündüze hasredili
yor. İşte sebebi budur. Eşkiya meselesidir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Elycvm 
mevcuttur değilmi şekavet? 

MÜDlRl UMUMİ SABRI B. — Olmayan yer 
yoktur. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Fakat 
gece hareketini tehir edecek derecede değildir. 
Elyevm şekavet postalarımızın seyir ve hareke
tini tehir edecek derecede midir?'Maksadım bu
nu öğrenmektir. Beyanatı aliyelerinden öğreni
yorum ki, geceleri postaların seyir ve hareketine 
eşkıyalar mâni oluyormuş... 
- POSTA MÜDÎRÎ UMUMİSİ SABRI B. —' 

Efendim, vazifem haricmde olarak şunu arzede-
yim ki, postalar cidden asayişin miyarıdır. Mem
leketteki intizam- ve sükûn hususunda bundan 
üç ay evvelki vaziyetle bugünkü vaziyet; arasında
ki farkı görüpte söylememek ve mütehassis ol
mamak imkânı yoktur. İntizam, memlekette "•gö
rülmektedir. Maalesef benim geldiğim zaman 
memleketin vaziyetinden müteessir olmuştum. 
Zannediyordum ki, memlekette vaziyet fena Kv 
şekildedir, Bilâkis, buraya geldim, imanım art 
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ti vö sizi temin ederim ki: girmiş olduğunuz 
tarihin namesbuk müeahedatmda bütün muvaf
fakiyetinizle yürümektesiniz. Bunu memleketin 
ahvali nmumiyesi gösterir. (Alkışlar). : 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Beye
fendi; o halde gece postaları hareket etsin. 

F\ M. Nev'i muhassasat 

127 Levazım 
1 Meremmet 
2^ Mefruşat. 
3 Kırtasiye, evrakı matbua 
4 Tenvir ve teshin 

RASİM B. (Sivas) — Efendim yüz yirmi ye
dinci faslın üçüncü maddesine on bin lira ilâvesi 
lâzımdır. On bin lira ilâvesine dair kanım çık^ 
mistir, bunu evvelce kabul ettik efendim, Sonra 
Encümen faslın yine 3 ncü maddesine beş bin lira 
münakale yapmıştır. Faslın yekûnu 20 800 lira 
olacaktır. Yüz otuz birinci faslın beşinii maddesin
den münakaledir. Yüz-yirmi yedinci faslın yekûnu 
20 800 liradır. On bin lira evvelce Meclisi Âli-

F. M. Nev'i muhassasat 

128 Maaşat 
1 Başmüdür ve heyeti kalemi ye 
2 Posta, telgraf müdir ve memurları 
3 Çavuş, müvezzi ve hademe 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mr 
fendim? 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Efendim, 
bendeniz bir şey söylemek isterim. Posta ve tel-. 
raf muamelâtının ıslâh ve tanzimi için müdüri
yeti umumiye.izahatta bulundular. (Ekseriyet 
yok, yoklama olsun sesleri). Fakat bendeniz 
burada bir şey sormak isterim. Acaba Hükümet 

muhaberatının para ile keşidesini temin etmek 
mümkün müdür? Bunu soruyorum. Buna cevap 
versinler. Bu hususta maruzatım vardır. (An
laşılmadı sesleri). 

POSTA VE TELOAR MÜDÜRÜ UMUMİSİ 
SABRÎ B. — Efendim Beyefendinin mevzuuba-
his ettiği mesele, posta ve telgraf umurunda 
pek çok defa düşünülmüş, maalesef mevkii fiile 
konulamamış bir meseledir. Şunu arzedeyim: 
Maalesef muhtasar telgraf yazılâmryor. Yani 
alelekser telgrafhanelerde görürsünüz ki tahri
rat şeklinde bizde telgraf usulü taammüm etmiş
tir ve bu anvali refetmek ve telgraf yazabilmek 

POSTA MÜDİRÎ UMUMİSİ SABRİ B. — 
ÎRşaallah efendim. 

REİS — 126.ncı fasıl hakkında'müzakereyi 
kâfi görüp 127 nci fasla geçilmesini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 127 nci 
fasıl 5 800 liralır. 

Hükümetçe Encümence' 
teklif olunan kabul edilen 

0 0 
400 400 

1 250 5 000 
400 400 

127 nci faslın yekûnu 2 050 5 800 

nizin kabulüne iktiran etmiştir, o zammediliyor. 
REİS — Beş bin liranın yeniden ilâvesi teklif 

ed iyor . İlâveyi reyi âlinize arzedeyim. Beş 
bin liranın izahat veçhile ilâvesini kabul buyu
ranlar el kaldırsın. Kabul edildi. Faslın ye-
yûnu 20 800 lira oluyor. Bu fasıl hakkında'müza
kereyi kâfi görüp yüz yirmi sekizinci' fasla ge
çilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

14 454 15 12G 
120 882. • 320 882 
.41) 200 49 200 

128 nci faslın yekûnu" 184 536 185 208 

için en güzel usul, Ücretini vermektir. Çünkü 
her memurun eğer bütçesinde 800 lira telgraf 
ücreti olursa tabiîdir ki 800 telgraf yazamaz. 
İzzet Bey merhum bunu hemen bir iki ay kadar 
tatbik edebilmiş. 97 - 98 senelerinde, fimabaat 
devam olunamamıştır. Halbuki ben bunun bü
tün mevcudiyetimle tatbikini arzu ederdim, fa
kat bir şey benim mân ii teşebbüsüm bulunuyor; 
ahvali âdiye içinde yaşamıyoruz. Efendiler; 
bazı telgrafları makine başında alırken maalesef 
baştan aşağı hiddet kesildiğim haleje ben o let-
grafr almağa mecbur oluyorum. Çünkü memleke
tin buhran içinde bulunan bir telgrafıdır. Ke
lim atı zaideden dolayı o kelimatı reddetmek, ia
de etmek elimden gelmiyor. Bu gayet güzel bir 
tekliftir. İnşaallah bir kaç ay sonra memleketi
miz gayesine mazhar olur, o vakit bunu tatbik 
ederiz. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arkadaş
lar teşekkürde istical etti. Efendim aeele buyur
mayın. 
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Aecele yürüyen adamın eteği ayağına dola

şır. Sivas'dan Erzurum'a kadar bugün posta 
işlemiyor. Efendiler, posta yoktur. Bunlar; 
jandarma ile, yolcular ile, bilmem nelerle nakle
diliyor. Beyefendi yalnız üç. aydanberi posta, 
telgraf umurunu omuzlan üzerine yüklenmiştir. 
Neden oralarda posta tesis etmemiştir? Erzurum 
en mühim bir yerdir. Neden oralarda posta tesis 
edilememiştir? Düşünün Erzurum'un, Kars'ın, 
vilâyatı §arkiyenin mevkiini Allah aşkına . . . 
Para yoksa gelmeli, Meclise tahsisat teklif etme
li idiler. Biz muvakkat bir kanun, bir madde 
ile kabul ederdik. Her halde memleketin mü
him bir kısmım buraya raptedecek olan posta
ların tesisine lüzum vardır. Binaenaleyh zatim 
namına teşekkür etmiyorum. Arkadaşlarım iste
dikleri kadar teşekkür edebilirler. Yalnız acele 
etmiyelim (Gürültüler). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim; Besim 
Atalay Beyin dediği mesele hakikaten doğrudur. 
Memleketin postaları mucibi ıslahtır ve acınacak 
bir haldedir. Fakat §u da vardır ki Sabri Bey 
bu işe vazıyed ettiği günden itibaren gece gün* 
düz çalışıyor. Ben kendim de tetkikat yapmı-
Şimdır. Sureti katiyede bu zattan başka yakın 
bir zamanda bu memleketin posta, telgrafını ıs
lah edecek bir arkadaşımız yoktur. Bu tetki-
katı kendimde salâhiyet olmadığı halde yap
mışım. 

FEYZİ Ef. (Malatya) —Hizmetleri görü
nenlere teşekkür etmelidir ki hizmetlerini daha 
ziyade ederler. Sabri Bey hakikaten memlekete 
pek çok hizmet etmiştir ve Besim Atalay Beyin 
acedele demesi fazladır. İşte bendeniz bugün bir 
telgraf aldım. Evvelki aldığımız telgraflar on 
beş günde gelirdi, bu, iki günde geldi. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ
Sİ SABRt B. — Efendim bazan tevbihler hüs
nüniyete müstenit olduğu için saye sebep olur. 
Ondan dolayı Beyefendinin tekdirlerine de 
teşekkür ederim. Ben izah ederken ne dedim? 
Sivas'dan Erzincan'a dayandı . . . Eğer Beyefen
di Sivas'dan ilerisini diyorsa affı âlilerine mağ-
ruren diyeceğim ki; vâkıf değilsiniz. Hattın 
müntehası Erzincan'dadır. Erzincan'dan ileri
sini bilmiyorlar. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Bende-
niz gelirken işlemiyordu efendim. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ SABRt B. ( Devamla ) 
— Ha, siz gelirken o başka, bendeniz bugünden 
bahsediyonım. Siz gelirken olabilir. Vakit müsait 
değildir. Müsaade buyurursanız Size Van Vali
sinin telgrafını getireyim. Van Valisi cidden 
bunların tesisi için pek çok muavenet ediyor. 
Bana yazıyor, diyor ki: Sürücüler tarafından 
cidden yerilemiyeeek derecede ücret talep edili
yor. Hiç olmazsa Erzurum'la aradaki hattı be
raber yapalım. Müteferrik postalara vereciği-
miz paraları beraber verelim. Efendiler, her şe
yin ucu paraya dayanıyor. Bize söyle verelim 

diyorsunuz. Fakat parayı sarf edecek adamiiı 
bir vazifesi, bir mecburiyeti vardır ki haddi mâ
kul dairesinde hareket eder. Siz istediğiniz ka
dar para veriniz. Benim vicdanım beni bırakma
dıktan sonra ben nasıl olur ki on para yerine 
yüz lira sarfederim. Siz benden bunu talep eder
seniz kemali hürmetle arzederim ki yapamam. 
Siz bana istediğiniz kadar para veriniz, ben ken
di elimle bile bile bu züğürt memlekette sarfe-
demem. 

Erzurumla iki aydır muhabere devam ediyor. 
Erzincan'dan, Gümüşane'den ileriye hat yapıla
mıyor. Sürücü küçük bir yerin postası için ye
di yüz lira istiyor. Bundan kazanacağım nedir? 
Elli liradır. Elli liraya mukabil yedi yüz lira 
veremem. Karşımda dayanmış, ihtikâr yapıyor. 
Inşaallalı bunlar çalışma neticesi yavaş, yavaş 
yapılacaktır. Düşününüz ki üç ay evvel vilâyatı 
şarkiyede hiç posta yokken bugün arzettiğim 
veçhile; Erzincan ve Gümüşane üzerinden giz
den Van - Bitlis posta hattı kalmıştır. Diyarıbe
kir'den bu taraf bitmiştir. înşaallah iki ay zar
fında Van'a her halde bir hat yapılacaktır. 
Yakında Erzurum münakaşası da ikmal edile
cektir, Ona da sön derecede çalışılıyor; ikmal 
edilecektir. Erzurum raptedildikten sonra Kars'a 
doğru vardır, oradan ilerisi gayet kolaydır. 

BİR MEBUS B. — Bitlisle Diyarıbekir ara
sında postalar teessüs etti mi? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ SABRİ B. — Arzediyo-
rum; bir taraftan Diyarıbekir'e dayandı, bir ta
raftan da Ercinzan'a geldi dayandı ve Trabzon'
dan da Gümüşane'ye geldi dayandı, Sivas'dan Di
yarıbekir'e geldi. • 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Kâr. ve 
zararı bir tüccar nazara itibara almağa mec
burdur zannederim. Bir memur böyle değildir. 
Hidematı umumiye için, menafii millet için bir 
miktar parayı esirgemezdik. Bu kadar israf at 
yapıyoruz. Bu kadar lüzumsuz memur tâyin edi
yoruz. Hele sokakları dolduran o polislere avuç 
dolusu para veriyoruz. Bunlara verdiğimiz pa
ranın bir kısmını postaya verebiliriz. Şarkta ce
reyan eden muhaberatın büyük bir kısmı telg
rafla yapılıyor, biraz mühim zannedilen muha
berat jandarmaya veriliyor, 15 - 20 gün teehür 
ediyor. 

Erzincan - Erzurum arasında teessüs edecek 
posta için bir miktar para talebi her halde mâ
kuldür. Kendileri demiş idiler ki bunun için 
para esirgemem; rica ederim, bugün şarkta ce
reyan eden lıâdisattan tafsilâtı ile bizim günü 
gününe haberimiz olmamalı mıdır? Bana bir ev
rak havale ettiler, ben oradan bu mesuliyeti üze
rime alamadım, getiremedim efendiler. Onlar 
bugün kim bilir hangi ellerle ve hangi günde bu
raya gelebilecektir. Binaenaleyh buraya sarf edi
lecek bir paranın bendeniz esirgeneciğîni tasav
vur edemiyorum. . . 
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MAZHAR MÜFÎT B. — Niçin alıp getirme-

din? 
BESÎM ATALAY B. — Mesuliyet var, nasıl 

alayım? 
OSMAN FEVZÎ Ef. (Erzincan) — Muhabe

rat ve haberler Müdür Beyin ifadesini müeyyit-
tir, birdenbire yapılması mümkün değildir, ted
ricen- yapılması lâzmıedır. -Binaenaleyh müzake
re kâfidir. 

RİFAT B. (Tokad) — Malûmya herkes ken
dine ait olanı söyler. Buranın arası Tokad -
Yozgad'dan on iki-gün; Sivas üzerinden on gün, 
Çorum üzerinden yirmi gün. Evvelce buraya 
mektuplar dört, dört buçuk ayda geliyorud. Bu 
defa da Tokad'dar. bu tarafa üç ay oldu, muvasa
lat mektubunu bugün alım ki tarihi on iki Kânu
nusanidir'. Yani bunda bir yanlışlık vardır efen
dim. Mektuplar sekiz günlük bir yerden bir ayda 
gidip geliyor. Mütemadiyen hep böyledir (Hep 
öyle sesleri). 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Telgraflar 
muntazaman,gidip geliyor. Yalnız mektuplarda 
bir yanlışlık var. Sekiz günlük yoldan posta 
altı günde gelmeli. Eğer mütaalıhit yoksa ayağı 
çarıklı, Zonguldak'lı birisi var onu tâyin edelim. 
Mektupları götürüp getirsin. (Sansürde kalıyor 
sadaları). 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ
Sİ SABRÎ B. -r—. Aramızda bir suitefehhüm oldu. 
Fakat rica ederim, bir ay uğraşmak ve belki de 
teehhür ederken tanzim etmek muvafık mıdır? 
Eğer Beyefendinin dediği gibi hepsi birden tatbik 
edilecek olursa ben hepsine birden yctişemem. 
Yalnız ne var? Onun için beu hem Van'da hem 
Erzurum da ikmali için -uğraşıyorum. İhmal et
medim ki, zarureti katiye hâsıl olunca her halde 
mecburen beklediğim dereceyi bulmak için uğra
şırım. Bugün o muamele cereyan etmektedir ve 

ümit ederim ki bir buçuk aya kadar o posalar.da 
tanzim olunabilir. Beyefendiler: bunlar teferru
attan'ibarettir. Demin de arzettiğim gibi posta
larda şey vardır. 

RÎFAT B. (Tokad) — Müteahhit var. 
POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ TJMÜMÎ-

Sf SABRÎ B. — Geç. gelen mektubu verirsiniz 
takip ederim, müsebbibini tecziye ederim. Bütün 
mektupların hepsini takip edemem. Meselâ bakı
nız dün de birisi teşekkür ediyordu, istanbul'dan 
on beş günde mektup aldım diyor. Gördünüz 
mü? on dört günde de istanbul'dan mektup geli
yor. Olabilir efendim. Verirsiniz bunları takip 
ederim, müsebbibini bulurum. Çünkü memurini 
müdafaa etmiyorum. Vazifelerini görmeyenler 
ıslah edilebilir efendim. 

AHMET HÎLMÎ B. (Kayseri) — Müsaade 
eder misiniz? Postalarda sansür var mı? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ
SÎ SABRÎ B. — Memleket dâhilinde yoktur. Sa
hillerde vardır. Samsun vesair sevahil tamam iyi e 
sansürdedir. 

DURSUN B, (Çorum) — Çorum'da var. Ben
deniz yeni geliyorum. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ SABRÎ B. — Mündefi 
oldu, kalktı. 

AHMET HÎLMÎ B. (Kayseri) ^ - Bazı yer
lerde •zannedersem vardır. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ SABRÎ B. — Malûmu 
ihsanınız efendim bu, benim vazifem değildir-. 
Rica ederim. Onu ait olduğu makamdan sorar
sınız. Ben bugün var desem, ne için vardır? Di
yeceksiniz. Benim vazifem; posta yürüsün, tel
graf işlesin. 

REİS — 128 nci fasıl hakkında müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzkere kâfi 
görüldü. 

F . M. Nev'i muhassasat 

129 Levazım 
îearat 
Tamirat ve inşaat 
Mefruşat ve kasa 
Tenvir ve teshin 
Kırtasive 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

19 142 
750 
250 

14 676 
4 140 

19 142 
3 210 
4 847 
14 670) 
4 140 

Yüz yirmi dokuzuncu faslın vekûnu 38 958 46 015 

RASİM B. (Sivas) — Efendim, ikinci tamirat 
ve inşaat maddesine dört bin liranın zammı için 
Heyeti Umum iyen ize bir kanun gelmiştir. Dör
düncü tenvir ve teshin maddesine de dört bin 
lira. ilâve olunaeaktırki bu, münakaledir efendim. 
131 nci faslın beşinci tazminat maddesinden mü
nakaledir zannederim. 

REİS —- Bu fasla sekiz bin lira ilâve edilecek. 
Faslın yekûnu (54 015) liradır. Diğer dört bin 

lira, tahsisatı munzamına olarak talep ediliyor. 
129 nen fasla zammı teklif edilen sekiz bin liranın 
dört, bini münakaleki: Kanunu mahsus da elimiz
dedir. Heyeti Vekilenin huzuriyle, bütçe ile mü
zakere edeceğiz. Dört bini tahsisatı munzamma-
drr. Evvelâ tahsisatı munzamnıayı reyinize ar-
zediyorum. Dört bin lirayı tahsisatı munzamına 
olarak kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. Diğer 131 nci fasıldan münakale suretiy-
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le geliyor ki, faslın yekûnu (54 015) lira oluyor. 
Bundan ibaret olan 129 neu fasıl hakkındaki mü

zakereyi kâfi görüp 130 neti fasla geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

F . M. 

130 
1 
2. 
o 
t") 

4 
T> 
G 

. 7 
8 
î) 

10 

Ncv'i nmhassa&at s 
Hükümetçe Encümence 

t eki if ol un an kabul edilen 

Masarifi mütenevvia . 
I İare ıralı 
Melbusat 
Müteferrika ve beııdiye, prim ve mermudarımuhassasatı 
Fabrika,, depo amele yevmiyesi 
Ücret, yevmiye 
Hanı eşya ve devriçarh esmanı ' " 
Makine ve tezgâh 
Pul beyiyesi 
Sâi ücreti • 
Akça farkı 

50 000 
6 000 

21 156 
0 

2 676 
0 
0 

552 
1 500 

0 

30- 000 
6 000 

21 156 
0 

2 676 
0 
0 

552 
1 500 

0 

Yüz oluzuneu fanlın yekûnu 81 884 61 884 

BEİS - - Hu fasıl hakkında mütalâa var mı? 
131 nei fasla geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

KASİM B. (Sivas) — Bu fasıldan dokuz bin 
Lira tenzil edilecektir. 131 nei faslın yekûnu 
(303 504) olacak. 

F . M. 

131 

Nev 'i muhassasat 
T tükümetçe Encümence 

teklif edilen kabul edilen 

1 
2 
3 
4 
5 

Posta ve, islelme masarifi 
Pul t ab'iyesi 
Hare -ve çanta 
Menzilhane ve »sürücülük 
Posta nakliyesi 
Posta tazminatı 

Yüz otuz birinci 'asim vekûnu 

5 000 
960; 

273 131 
12 13-8 
21 000 

312 504 

5 000 
960 

273 131 
12 138 
21 000 

312 504 

BASİM B. -'(Sivas) " — (303 504) lira olacak
tır. (Hangi fasıl? sesleri). 

Yüz otuz birinci fasıl efendim. Yüz otuz bi
rinci fasıldan dokuz bin lira badettenzil (303 504), 
lira olacak. 

BEİS-— Münakaleler tenzil edildikten sonra 
faslın yekûnu (303 504) lira oluyor. 

132 nei fasla geçilmesini kabul edenler el kal
dırsın. Kabul edildi efendim. 

F. M. 

132 

Wî 

Nev'i muhassasat 

Telgraf işletme masarifi 
Hututu raevcude direk esmanı ve tamiratı 
Hututu m evcilde .eşya pahası 
Telgraf nakliyesi 

Yüz otuz ikinci faslın vekûnu 

Hükümetçe 
teklif edilen 

35 000 
10 00b 

5 000 

50 000 

Encümene* 
kabul edilen 

31 250 
10 000 

5 000 

46 250 

BEİS — 132 nei fasıl (46 250) liradır. 
BASİM B. (Sivas)— Efendim, eşyayı fen

niye alınması için bir kanunla (35 000) lira kabul 
etmişiz. O para bu fasla ilâve edilmemıştn.. Bir
de beş bin liralık eşyayı fenniye için-de bir mad
de vardır. 

O halde (81 250) lira ediyor efendim. 
BEİS — (132) fasıl (81 ' 250) lira oluyor. 

Evvelce kabul edilen kanunun zammiyle beraber 
bu fasıl hakkındaki müzakereyi kâfi görüp (133) 
ncü fasla geçilmesini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. 
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Nevü muhassasat 

C : 2 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

133 Reddiyat 
. 1 îadei ücurat 

2 Battal kalan pul esmanı 
3 Ecnebi posta idareleri 
4 Ecnebi telgraf idareleri 

REİS— (133) ncü fasıl 24 liradır, (134) ncü 
fasla geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kal-

133 ncü faslın yekûnu 

dırsm. Kabul edildi efendim; 

0 
24 
0 
0 

24 

0 
24 
0 
0 

24 

F. M. Nev 'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

134 Cezair bahrisefit memurları maaşatı 

REÎS — 134 ncü fasıl sıfırdır. 

F. M. 

135. 

Nev'i muhassasat 

0 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Seferberlik dolayısiyle fazla olarak istihdam kılman memurin 
maasatı 11 058 

135 nci faslın yekunu O 11 058 

ÎÇEÎS ~ (135) nci fasıl (11058) liradır. Mü
talâa var mı? Söz alan da yok. Yüz otuz altıncı 

• F , , . I&L. Nev'i muhassasat 

fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi efendim. 

Hülriimetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

136 Memurin ve müstahdeminin tahsisatı te vkalâdei şehriyesi 644 952 079 463 

136 nci faslın yekunu '644 952 679 463 

RA&ÎM B. (Sivas) — 136 nci fasla bugün ka
bul ettiğimiz kanun mucibince (15 963) liranın 
ilâvesi lâzungeUyor. 

REİS — 136 nci fasılda tahavvül var mı? 
RASÎM B. (Sivas) -7- Hayır tahavvül yoktur 

efendim. 
KÂTÎP FEYYAZ ÂLÎ B. — 136 nci fasıl 

679 463 liradır. 
REİS — Mütalâa var. mı? bu fasıl hakkında? 

(Yok sesleri). Bu fasıl hakkında söz alan yok 
tadilname de yok binaenaleyh fasıl hakkında 
müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın (Kâ
fi görüldü). 

Zam ve tenzilât dolayısiyle yekûnu umumiyi' 
tesbit ediyorlar (1 374 783) lira yekûnu umumi
dir. 

RASÎM B. (Sivas) — (1 384 000) yekunu 
umumidir. 

REİS — Yekûnu umumiyi kabul buyuranlar 

lütfen el kaldırsın... 
Bu; müzakereyi kâfi görmek mahiyetindedir. 

Kabul edildi efendim. 
7. — Üçüncü şubeden Muvazenei Maliye En

cümenine'intihap olırnan âza 
REÎS — Üçüncü şube Muvazenei Maliye En

cümeni intihabatını icra etmiş: 
Ahmet Hamdi B.'(Antalya) [1]» Mesut B. 

(Karahisarı Şarki). Bu zevat intihap olun-
muşlardır (Tebrik ederiz sesleri). 

ABDÜLGAFÜR Ef. (Karesi) — Sabahleyin 
takdim ettiğim takrirde beyan ettiğim veçhile 
bendeniz Şer'iye Evkaf Kadro Encümeninde bu
lunuyorum. Ö encümen Şer'iye kadrosunu ikmal 
etmiştir. Fakat Evkafa ait olan kısmı ikmal edil
memiştir. Arkadaşlarımızdan Abdurrahman Lâ-

[1] Bu isimde yanlışlık vardtr. 
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mi. Efendi ile ftüstü Bey mezunen gittiler, yer
lerine reyi isari ile iki zatın intihabını istirham 
ederim. 

RASİM B. (Sivas) — Efendim, Posta ve Tel
graf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinin yekû
nunda bir yanlışlık olmuştur. 

REÎS — Efendim, tensip buyurursanız yekû
nu umumiyi Muvazene Encümeni iyice tetkik et
sin. Muvazene Encümeni yarm ayrıca Heyeti Ce-
lilenize arzetsin. (Muvafık sesleri). 

8. — Şer'iye ve Evkaf Kadro Encümenine âza 
intihabı 

REÎS -T- Efendim, Şer'iye ve Evkaf Kadro 
Endümeuinden iki zat mezunen gitmişlerdir. 
Bunlar hidematr vataniye ile giden Lâmi Efen
di ile Rüştü Beydir. Âzası azaldığından encü

men ifayi vazife edemiyor. Tensip buyurursanız 
evvelce kabul edilen şekil mucibince Ileyeti 
TJmumiyeden iki zatı reyi âlinize arzedeyim. 
Evkaf Encümenine Niğde Mebusu Hîİmi Efen
dinin intihabım kabul buyuranlar lütfen.el kal
dırsın... Kabul edildi efendim. Esat İBfendi (Ay
dın). Bu zatın da Evkaf Kadro Encümenine tâ
yinini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim, Pos
ta ve Telgraf bütçesinin yekûnu umumisini ya
rın mı getirecekler? 

REİS — iyice tetkik etsinler de ondan son
ra zapta göre ıslah edilsin. Yarm arzederiz. 

Yarın öğleden sonra bermutat içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saa t i : 6 badezzeval 

Posta ve Telgraf memurlarının tezyidi maaşına dair kararı kabul eden zevat: 

Diyap Ağa (Dersim), Rıza B. (Muş), Bahri 
B. (Yozgad), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Nu
ri B. (Bolu), Ahmet Hilmi B. (Kayseri), Atıf 
B. (Kayseri), Abdülgafur Ef. (Karesi), Besim 
Atalay B. (Kütahya), Reşat B. (Saruhan), Veli 
B, (Burdur), Neşet B. (Kângırl), Abdülgani B. 
(Siverek), Derviş B. (Mardin), Hamdi Namık 
B. (izmit),, Necip B. (Ertuğrul), Mehmet B. 
(Biga), Şevket B. (Sinob), Abdullah Ef. (Bolu), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Mustafa Kemal Pş. 
(Ankara), Şerif B. (Sinob), Rifat B. (Kayseri), 
Mustafa Vasfı B. (Tokad), Mâzhar Müfid B. 
(Hakkâri), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Hilmi 

B. (Ankara), Şakir B. (Ankara), Kâzım B. (Ka
resi), Avni B. (Saruhan), Hüseyin Avni B. (Er
zurum), Esat Ef. (Aydın), Hafız Abdullah Ef. 
(izmit), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Ahmet Muh
tar B. (İstanbul), Vehbi B. (Niğde), Abdülhak 
Tevfik B. (Dersim), Ahmet Ferid B. (istanbul), 
Rüştem B. (01tu)? Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan), 
Esat B. (Liâzistan), Salâhaddiıı B, (Üsküdar), 
Fikri B. (Genç), Yusuf izzet P$. (Bolu), Yusuf 
.Ziya B. (Mersin), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 

Salih Ef. (Erzurum), Rasim B. (.Cebelibereket), 
.Rifat B. (Tokad), Zamir B. (Adana), Dr. Abi-
din B. (Lâzistan), Dr. Refik B. (Bayazıt), Nüz-
het B. (Ergani), Ali Haydar B. (Genç), Kasım 
B. (Muş), Ali Ulvi B. (Burdur), Halil ibra
him Ef. (İzmit), Hüseyin Avni B. (Kozan), is
mail Fazıl Pş. (Yozgad), Ömer Mümtaz B. (An
kara), Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Dr. Fikret B. 
(Kozan). Muhiddin Baha B. (Bursa), Süleyman 
Sırrı B. (Yozgad), ismail Remzi B. (İsparta), 
lîagıb B. (Kütahya), Naim Ef. (içel), Dr. Fuad 
B. (Bolu), Derviş B. (Bitlis), Hamdi B. (Trab
zon), Mehmet Emin B. (Ergani), ismail .Safa 
B. (Mersin), Nusrat Ef. (Erzurum), Mazlum 
Baba Ef. (Denizli), Sabit R (Kayseri), Mehmet 
Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Hakkı Hami B. 
(Sinob),..Âsim B. (Erzurum), Celâl B. (Trab
zon), Şabri B. (Kastamonu), Kîietri Ahmet B. 
(Diyarıbekir), Hasan Basri B. (Karesi), Ruşen 
B. (Gümüşane), Ali Vâsıf B. (Genç), Hamdı B. 
(Amasya), Fikri Faik B. (Genç), Tevfik B. 
(Van). 

Posta ve Telgraf memurlarının tezyidi maaşı na dair olan kararnameyi kabul etmiyen zevat: 

Tufan B. (Hakkâri), Abmet.Hamdi B, (Muş), 
Hâsaîi Ef. (Denizli), Rıza B. (Yözgâd), Dursun 
B. (Çorum), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Yar 
sin B. (Olta), ismail B. (Erzurum), Ömer Vehbi 

Ef. (Konya), Hacı Bekir Ef. (Konya), Hüseyin 
IJüsnü Ef. (Üsküdar), Atıf Ef. (Ankara), Sami 
B. (içel), Sait B. (Kânkın), Musa Kâzim E l 
(Konya), Ahmet B. (Yozgad). 

T H. M M. Matbaan 


