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BÎRÎNCÎ OELSK 
Bed'i müzakerat; Saat : 1,50 

BEİS — İkinci ReisveMU Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci ve İkinci celseler hafidir 

Üçüncü Celse 

Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset
lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Elâziz Mebusu Rasim 
Beyin , Adliye Encümeninden istifasına dair 
takriri kıraat ve yerine diğer bir zat intihab-
edilmek üzere mensup bulunduğu şubeye hava
le edildi. Muvazener Maliye Encümeninde 
münhal bulunan âzalıklar için intihap icra edil
mesine dair takrir şubelere havale edildi. He
yeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti hakkındaki 
Kanunun hemen müzakeresine ve bütçeye haf
tada dört gün tahsisine dair takrirler kabul 
edilmedi. Şayanı müzakere olduklarına dair 
mazbatalarla Lâyiha Encümeninden mevrut 
Yunanistan'dan gelecek zeytinlerden alınacak 
Gümrük Resmi hakkındaki teklifi kanuni ile 
Zonguldak memurini zammı maaşatmm kat'ı 
hakkındaki teklif Muvazenei Maliye Encüme
nine hapishanelerdeki malûl mahpusin hak
kında Adliye Encümeninden mevrut teklifi 
kanuni Adliye Vekâletine havale edildi. Jan
darma bütçesine zamaim icrasına, düşman isti
lâsı dolayısiyle mutazarrır olanların Harb Ka
zançları Vergilerinin teciline, Şûrayı Devlet 
teşkiline, Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu-
miyesi teşkilâtına dair mazbatalar ruznameye 
alındı. Karadeniz sevahiline ihracedilecek mı
sır ve mısır unlarından alınacak Gümrük Res
mi hakkındaki Kanunla felâketzedelerin kat'e-
decekleri keresteden Orman Resmi alınmaması 
hakkındaki Kanun ikinci defa reye konularak 
birincisi 9 ret ve 8 müstenkife karşı 144 reyle 

ikincisi 9 müstenkif ve 21 redde karşı 119 rey
le kabul edildi. 

Bilâhara jandarma bütçesinin müzakeresi
ne geçilerek 198, 199, 201, 202 ve 202 A, B, C 
fasılları aynen kabul olunarak Pazartesi günü 
toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi. 
İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Van Kayseri 
Hakkı Â-üf 

REİS — Efendim zaptı sabık (hakkında mü
talâa var mı? (Kabul sesleri) Zaptı sabık ay
nen kabul olundu. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, ev
velce hakkında tatbik edilen 15 gün Meclisten 
ihraç cezasına karşı beyanatı 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu
rursanız iki kelime arz edeceğim. Kanunda var
sa müsaade edersiniz beyefendi. 

REİS — Buyurun. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Muhterem arka-

daflar, mukaddes ve muhterem tanıdığım Mec
lisi Âli ve Reisi Muhteremi tarafından her na
sılsa mâruzâtım bir suitefehhüme uğrıyarak on 
beş gün, müessesei teşriiyenin ve Parlâmentonun 
şerefi tardına mâruz oldum. Evet efendim; 
bunu kendim için bir şeref telâkki ediyorum ve 
şüphesiz Meclisi Âlinin şerefidir. Bundan kıs
men memnun ve kısmen meyusum. Memnu- 4 
num çünkü, babam, dedem, ceddim, mahkûmi
yetle doğmuş ve mahkûmiyetle yaşamış ve ben 
mahkûmiyetten bir lezzet alırım, bu bir mirası 
pederdir, ben bundan şeref alırım. Bu mesele
den kısmen meyusum ki her ne kadar kıymeti 
şahsiyem yoksa dahi kıymeti izafiyem var, bir 
memleket mukadderatının... 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Bir mean-
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leketin değil, bütün milletin mukadderatını üze
rine aldın. 

SALİH Bf. (Devamla) — Bir memleketin 
kıymeti izafiyesi üzerimde vardır. 
Her birimizin küçük bir kardeşi olmak dolayi-
aiyle ben bu meseleyi üzerime aldım. Bu bir 
gayrikanuni harekettir ki; ölsem yine mezarım
da unutmıyacağım. Yalnız bunu arzetmekle 
istirham ederim ki; bu hadise, bir anane, bir 
kaide veya başka bir şey olmasın, Meclisi Âlide 
ikinci bir arkadaşımız böyle bir ceza ile harice 
atılmasın. Çünkü ben harice atılmadım, ben bir 
cami kapısından veya bir dükkân önünden ko-
vulahilirdim. Fakat ben evvelâ Ertuğrul'un 
saniyen Erzurum'un - hatta olsa dahi - intiha-
betmiış olduğu âciz, naçiz, bir sinek kadar me-
'busuyum. «Estağfurullah sadalan» Ben bu dar
beyi memleketim için telâkki etmişim, bu benim 
bir kanaati vicdaniyemdir. Mamafih, her ne olsa 
dahi ben affetmişim, kendim kalben gücenme
mişim. Çünkü meselede hem kaîbî, hem de 
resmî muamele var, ıkalbî hiç gücendiğim yok
tur. Fakat resmen bundan müteessirim ve 
hattâ kalbim kırıktır, müteessirdir. »Bunu hassa
ten rica ederim, reyi işari ile bu gibi işlerin ya
pılması günahtır beyefendiler, rica ederim, ihti
mal ki bir arkadaşım da benim gibi bir taşkınlık 
yapabilir ve asabiyet Meclisi Âli için bir şeref 
olduğu halde bazan l>u vukubulur, böyle bir şey 

olur. Fakat çok istirham ederim, bu gibi mesail-
de tâyini samiyi kabul buyurunuz. Buna yapar
sanız ben affettim ve bir şey değildir. Meclisi 
Âli bugün bana devam etme dese Idahi devan et
mem, hattâ içimize gelme dese ben devam etmem, 
bunu kabul ederim. Fakat beyefendiler, bunun 
reyi işari ile yapılması hatadır. Bu Meclisi Â-
linin umdei esasiyesine muhaliftir. Çok istirnam 
ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Mahkûmiyet hususunda «Benim ecdadım da 
mahkûm olmuştur, bu da bir şereftir.» buyurdu
nuz tabii J mahkûmiyeti âdiye değildir. Müca-
hedei milliye uğrunda mahkûmiyettir. 

SALİH Ef. (Devamla) — Ben aöliyebilirim 
ki; babam, dedem, ceddim bu Hükümetin esiri 
olmak üzere yaşamıştır. Hattâ esiri olmak üzere 
çocuklonm bile ölmüştür, mahkûm olarak öl
müştür. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Yani mücahedei MiUiyede.... 
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I SALİH Ef. (Devamla) — Mücahedei Milli-
I yede; fakat bir mahkûmiyet tahtında olarak-

tır. Daima böyle ezilmişim, babam, dedem, ced
dim, cibilliyetim de böyle ezilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Postu ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi-
I nin 1338 bütçesi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
I mazbatası r 

I REİS — Efendim bugünkü ruznamemiz 
I Posta ve Telgraf bütçesidir. Yalnız Posta ve 
I Telgraf bütçesine taallûku olan bâzı levayih de 
I vardır. Telsiz telgraf hakkındaki lâyihai kanu-
I niye var. Bunu Muvazenei Maliye Encümeni 
I faslı mahsusuna koymuştur. Binaenaleyh ayrı

ca müzakereye hacet yoktur zannederim. Posta 
ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinde ufak bir 
teşkilât var, ona dair bir lâyihai kanuniye var. 

I Bir maddelik kanundur. Encümeni mahsus ka-
I rarını vermiş, lâyiha halindedir. Ruznameye 
I alınmış, müzakere edilmemiştir. Taallûku oldu-
I gu için Heyeti Âliyenize arz ediyorum. 
I Sonra matbuat telgraf ücretleri hakkında bir 
I lâyihai kanuniye var, Himayei Etfal Cemiyeti 
I muhaberatından ücret alınmaması hakkında bir 

lâyihai kanuniye var, Telgraf Muhabere memur
larının müracaatı hakkında İstida Encümeni
nin mazbatası var; bunları bütçeden evvel mi 
yoksa sonra mı müzakere «edelim? 

FERİD B. (Çorum) — Efendim bunların 
bütçeden her fasla ait aksamı vardır. O fasıllar 
geldikçe münakaşa edilir. Fasılda rakam kabul 
edilince tabiatiyle o lâyihalar da kabul edilmiş 
demektir. O vakit bir maddei kanuniye ile o 
mesail ayrıca reye konularak bütçeyle telif et
mek müzakereyi teshil eder kanaatindeyim. 

REİS — Efendim masrafa ait yalnız bir 
lâyihai kanuniye var. O da Müdiriyeti Umumi-
yenin teşkilâtına aittir. Masraf bütçesini mü
zakere ettiğimiz için bunun taallûku var. Fakat 
diğerleri varidata aittir. 

FERİD B. (Çorum) — ötekiler de varidat 
bütçesiyle birleştirilir, o suretle müzakere edilir. 

REİS — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
da müzakereye başlıyoruz. Söz istiyen arkadaş
larımız isimlerini yazdırsın. 

MAZBATA MUHARRİRİ RASİM B. (Si
vas) — Efendim, 1338 senesi Posta ve Telgraf 

I Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi 1337 senesine 
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nispeten yirmi bir bin yüz yetmiş lira noksa-
niyle Heyeti Aliyelerine arz ve takdim edili
yor. (İşitemiyoruz sadaları) 165 bin lira ha
kiki bir tasarrufumuz vardır. Ancak Adana 'nm 
istirdadı üzerine orada yeniden teşkilât yapıl
ması dolayısiyle, sonra Muvazenei Maliye En
cümeninin işgal dolayısiyle oraya gönderilen 
memurların harcırahlarına dair verdiği karar 
üzerine bu 165 bin lira hakiki tasarruf 21 bin 
liraya inmiştir. Binaenaleyh 1338 senesi büt
çesinde 1338 senesi zarfında yapılan teşkilâtla 
beraber 21 bin lira kadar hakiki bir tasarru-' 
fumuz vardır. Posta ve Telgraf İdaresinin 
1336 senesinde (946 000) lira vardatı vardı. 
1338 senesi henüz tahakkuk etmediği için % 25 
nispetinde 1338 senesinin varidatında teza-
yüt ihtimali vardır. Bunu nazarı dikkate 
alırsak ve ki yüz bin lira kadar da bütçe ta
sarrufu tahmin ediyoruz, bunu da hesabeder-
sek, varidatla masarif at arasında yalnız 
200 000 lira kadar bir açık husule geliyor ki 
bu da senei sabıkaya nazaran ve idarei mezkû-
renin yeni teşkilât yapması dolayısiyle şayanı 
iftihardır. 

TAHSİN B. (Antalya) — Efendim, Ra-
sim Bey biraderimizin beyanatlarını dinledim, 
bu meslekten yetişmiş bulunmaklığım hasebiy
le bendeniz de bir iki kelime arz edeceğim. 

Merkez ve taşraya aidolan şeyleri o kadar 
çok görmüyorum. Yalnız geçen sene verilen 
(16 000) liranın sureti sarfını ve tabedilen 
pulların miktarını ve bunlara aidolan pul ka
lıplarının selâmeti muamele için gerek tab'ı 
deruhde eden her hangi bir kumpanyanın, ya
hut tesellüme memur edilip buradan bizden 
gönderilen memurun huzuriyle bu kalıplar 
tahtı temhire alınmış mıdır? 

RASİM B. (Sivas) — Heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakerat hitam bulduktan sonra 
bu mütalâalarını maddelerde söylesinler. 

TAHSİN" B. (Devamla) — Heyeti umu
miyesi hakkında söylüyorum efendim. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bir mebus 
heyeti umumiyesi hakkında söz aldığında hangi 
madde için isterse söyliyebilir. 

TAHSİN B. (Devamla) — Bunların ya
pılıp yapılmadığını anlamak islerim. Bunu 
takdiri âlinize bırakıyorum. 

Sonra idare beş bin lira istediği halde en-
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cümen bin lira vermiş, acaba hangi mütalâa üze
rine? Bundan Meclisin bir malûmatı var mıdır? 
Neden bu koleksiyona daha bin lira isteniliyor? 

Sonra efendim, geçen sene için gösterilen 
eşya bahası olarak altmış beş bin lira deniliyor. 
Halbuki geçen sene bütçede kabul edilen - Ben
deniz Muvazenei Maliyeye ahiren ilhak edilen 
azayı kiram meyanmda bulunuyordum - 25 000 
lira hatırımda kalmıştır. Burada geçen sene 
hatırımda kaldığına göre (25 000) lira kabul 
edilmişti. Altmış beş bin lira gösteriliyor. Aca
ba bu fark doğru mudur? Yoksa ben mi yanı-
lıyorum? Lütfen izah etsinler. 

I Üçüncüsü telsiz telgraf bahsi ki, encümen-
j de âza bulunduğum halde o gün bulunamadım. 
i Her gün Mecliste bulunduğum halde davetten 

de haberim yoktu. Taleb edilen yüz bin liraya 
| mukabil encümen seksen beş bin lira gibi mü-
I him bir meblâğ vermek arzusunda bulunuyor. 
i Bu müessese şayanı temennidir ki, bizde bulun

sun. Fakat bunu hangi Hükümetten ve ne su
retle alacağız? Buraya kadar salimen getir
mek için bir teşebbüsete bulunmuşlar mıdır? 
Sonra yollarda bir arızaya filân uğrarsa bu
nun mesuliyeti kime aidolacaktır. 

Sonra tahsisatı fevkalâde! şehriye; Bende
niz zannediyorum ki, memaliki müstevliye me
murinine de maaş veriliyor. Bizde iki ıstılah 
vaı-dır. Bir memurin maaşı vardır ki, onlar 
bu fasıldan maaş alırlar. Acaba onlar burada 
dâhil midir? 135 nci seferberlik faslında mu
harrer olan (15 604) lira ve 136 ncı fasılda gös
terilen yüz küsur bin lira fark hakkında Mec
lisin tenvir edilmesini talebederim. 

KASİM B. (Sivas) —- Arkadaşımızın itiraz 
ettiği her fasıl hakkında maddelerin nıüzake- • 
resi esnasında cevap vereceğiz efendim. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Efendim, 
Posta ve Telgraf bütçesinin müzakeresi müna
sebetiyle bendeniz postalarda hâsıl olan intiza
mı hatırlatmak isterim. 1336 senesine nispetle 
1337 senesinde ve bu senede elbette bir terak
ki vardır. Lâkin bugün dahi postalarımızın 
her suretle terakki etmesi ve daha ziyade kes-
bi intizam etmesi şayanı temennidir. Bu nok
tayı kaydettikten sonra bilhassa son zamanlar
da tabettirilen pulların zamklan hakkında na
zarı dikkatinizi celbederim. Bunlar o kadar 

| fena yapıştırılmıştır ki, hiçbir vakit yanınızda 
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bir zamk şişesi bulundurmadan pullar yapış- | 
iniyor. Binaenaleyh vekâleti aidesinin nazarı 
dikkatini celbederim. Niçin böyle zamksız ya
pılmıştır? Böyle fena zamklı pullar yaptıran 
adamlar cezalandırılmalıdır. 

Ondan sonra bizim tarihi inkılâbımızda, 
tarihi istiklâlimizde hidematı memduhaları gö
rülen telgraf muhabere memurları ki, kendile- I 
ri âdeta peynir ekmekle geçinecek derecede fa- I 
kirülhaldirler. Az bir maaş alıyorlar. Bütçede 
bunların terfihine ait bir şey görmek isterdim, I 
ben denizce bu şayanı temennidir. Son inkılâbı- I 
mızda da bu adamların pek çok hizmetleri gö
rülmüştür. Bunları, terfihi lâzımgelenlerin ilk I 
saffmda telâkki ediyorum. Mazbata Muharri- I 
ri Rasim Bey kardeşimizin mazbatanın sonunda 
bir sözleri vardır, diyorlar k i ; Posta ve Tel- I 
graf Müdiriyeti Umumiyesinin vekâlete kalbin- I 
de minküllilvücuh faide vardır. Halen teşkilâtı I 
mevcuttur. Bütçeye yeni bir şey zammolunmı- I 
yaeaktır. Bendenizee Müdiriyeti Unmmiyenin I 
vekâlete kalbinde büyük faide olması mevzuu- I 
bahis değildir. Bugün yeni bir teşkilât yapıl- I 
mıyacak olursa bile yarm vekâlete kalbinden I 
soma hatır ve hayale gelmez birçok masraflar I 
çıkabilir. Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumi- I 
yesinin bir müdiriyeti umumiye halinde kal- I 
ması ve o müdiri umuminin vekil olmaması I 
hasebiyle ikide birde değiştirilmemesi ve o I 
adamın ihtisas dairesinde çalıştırılmasını ve I 
uzun müddet işbaşında kalmasını mucip bir I 
faidedir. Bendeniz böyle telâkki ediyorum. I 
(Doğrudur, sadalan) Binaenaleyh Posta ve I 
Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin halihazırında I 
muhafazasını talebediyorum. I 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, Muvaze- I 
nei Maliye Encümeni namına idarei kelâm eden I 
Rasim Beyefendinin beyanatından anlaşıldığı I 
veçhile Posta ve Telgraf bütçesinde varidata I 
nispetle şu kadar küsur lira bir açığı oldu- I 
ğu anlaşılıyor. Vakıa Posta ve Telgraf Müdiri- I 
yeti Umumiyesi bir varidat müessesesi değihe I 
de hiç olmazsa bunun varidatı masrafına teka- I 
bül etmesi her devlette nazarı dikkate alınmış I 
bir meseledir. Halbuki biz geçen sene bu mas- I 
rafın varidata tekabül edebilmesi için vekâleti I 
aidesi tarafından teklif edilen bütün zamaimi I 
kabul ettiğimiz halde bugün yine iki yüz bin I 
küsur lira açık karşısında bulunuyoruz. Bu me- | 
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seleyi vekâleti aidesinin izah etmesini temenni 
ederim, bir. 

Bir de malûmu âliniz geçen sene telsiz tel
graf teşkilâtı için yüz bin liralık tahsisat ka
bul etmiştik. Yine bu sene bütçede seksen beş 
bin lira tahsisat talebediliyor ki, bu tahsisatın 
yekûnu yüz seksen beş bin liraya baliğ olu
yor. Sorarım vekâleti aidesinden, mevcudolan 
telsiz telgraf istasyonunun alât ve edevatını 
acaba uzak merkezlerle matlubolan faideyi te
min etmek için kâfi bir hale ifrağ edilmek im
kânı olup olmadığının bir heyeti fenniye veya
hut mütahassısı vasıtasiyle tetkikatım yapmış 
ve bunun hakkmda bir kanaat hâsıl etmiş mi
dir? Sonra Posta ve Telgraf Başmüdiri Âlisi 
posta vo telgraf muamelâtını tedvirde bir mü-
tahassıs olabilir. Fakat telsiz telgraf makina ve 
cihazının... (Gürültüler) 

REÎS — Efendim, hatibin sözünü kesme
yin rica ederim. Gürültüden hatibin sözünü ben 
işitemediğim gibi alâkadar olan zevat da işit
miyor. 

TAHSİN B. (Aydın) — Fakat, telsiz tel
graf makinaları ve cihazının terakkıyatı hazırai 
fenniyeye muvafık olup olmadığını anlıyabil-
mek behemehal bunu tahsil etmiş bir müte
hassıs olmaya vabestedir. Acaba Müdürü Umu
mi beyde bu ihtisas var mıdır? (Vardır, sada
lan) 

Sonra bu para yalnız Posta ve Telgraf Baş
müdürü marifetiyle sarf edilecek ve bu da Av
rupa'dan alındığı için oluyor. Avrupa'dan alı
nan makinaları tetkik edecek ve fünunu hazı-
raya en muvafık ve son sistemde alât olduğunu 
takdir edecek yanında mütehassıs var mıdır? 
Çünkü bu ihtisas meselesidir. İdare meselesi 
başka, bu mesele başkadır. Telsiz telgraf mese
lesini mutlak muvafık bir surette takrir etmek 
yine ayrı bir meseledir. Buna kendileri 
vâkıf mıdırlar? bunları vekâleti aidesi izah et
sin. Malûmuâliniz geçen sene altmış beş bin lıva-
lık şimendifer edavatı getirmek için iki müte
hassıs makinistten nraada iki de mebusu muhte
rem gönderdik. Fakat bu defa telsizi mubayaa 
etmek için yalnız Telgraf Müdürü memur edil
miş ki, bu da calibidikkattir. Lütfen vekâleti 
aidesi izah etsin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler telgrafçılarımızın mesaisi hakkında bir şey 
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söylemiyeceğim. Cidden bu kısım memurin en I 
çok çalışanlardandır. Bunlar gece ve gündüz ge- I 
rek bedenen ve gerekse dimağen yorulan bir he
yettir. Bu dairenin istiklâli mevzuubahsidi. Bu 
noktai nazarda bu daire himayeye muhtaçtır. 
Efendiler muhaberat o kadar işkâl ediliyor ki, 
şifreler o kadar çok suiistimal olunuyor ki, bu
na tahammül edilmez. Bu derecede zahmet var, 
şifreler gazeteler gibidir, içerisine bakarsanız I 
hiçbir şey yoktur, bütün muhaberat telgrafa I 
binmiştir. Tabiî yorgunluk bu nispette tezauf I 
ediyor/ Muamelâtta sürat lâzımdır. Bu halde I 
teşkilât da o nispette tevessü etmelidir. Eski teş- I 
kilâtla posta muhaberatını kaldırıp yerine Ul- I 
graf koymak insafsızca bir harekettir, I 

Sonra efendiler şifreler arz ettiğim gibi hık- I 
nüistimalden çok uzaktır.. Gebre, kaşağıya ka- I 
dar şifreye giriyor. «Yumurta da sadaları» yani I 
Heyeti Celile ya buna mâni olacak bir kudret, I 
bir yol göstermedi veyahut o dairenin istiklâlini I 
temin etmelidir. Dahiliye Vekâleti umuru Dahi- I 
üye, Jandarma, Emniyeti Umumiye ile iştigal I 
ederken, büsbütün ihtisasa taallûk eden bir dai- I 
renin uzak nazarlarla, kuş bakışı tarzında Dahi- I 
üye Vekilinin nazariyatı altında kalması, o dai- I 
renin muhtacolduğu nezareti temin edemiyeeek- I 
tir. Ya Heyeti Celileniz bu yaraları tedavi eder- I 
siniz veyahut, istiklâlini temin edersiniz. I 

Sonra Tahsin Beyin buyurduğu mesele ki, I 
makina gelince makina kendi kendine işlemez, I 
onu işletecek mütehassıslar lâzım, yoksa celbe- I 
dilir. I 

Sonra idareden bir sual sormak ıztırarmda I 
kaldım. Bundan dört ay evvel Bayezid Müdürü I 
oradaki Başmüdür aleyhinde güya telgrafla I 
propaganda yaparak memurları isyana teşvik 
ediyormuş, dairesi bu memuru başmüdüriyet:n I 
tesiriyle işten el çektirmiş, bilâhara müfettiş I 
gönderilmiş, tahkikat yapılmış, eürınün mu'Ui- I 
yeti belli. Tabiî hiç. Başmüdür aleyhine idiı/re- I 
sizdir diye propaganda yaparak isyana davet 
etmiş. isyan edecek derecede kimse deli olamaz. I 
Bunun cezası bu şekilde olamaz. Çünkü ortada I 
maddi bir cürüm yoktur. Propaganda yapmış iki I 
üç defa adama tesadüf edememiş. Memur Baye- I 
zid'e gitmiş, Müfettiş Erzurum'a gelmiş. Müfet- I 
tiş Bayezid'e gelmiş, memur Erzurum'a gitmiş. I 
Böyle dört aydan beri o adamın sefaleti temadi I 
etmiştir. Aslı çürük olan bu şeyden dolayı dai- | 
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rei aidesi bu mağduriyetin devamına meydan 
vermiştir. Bu doğru değildir. Eğer isyan olsay
dı bir arkadaşı da olurdu. Bu tek başına bîr 
adam. Ya ciddî veya lâtife olsun, bunun mahi
yeti hiçtir. Teşebbüs mahiyetinde bile olsa eü-
rüm teşkil etmez. Devletin hayatı hakkınca 
olursa bir cürüm teşkil eder. Yoksa telgraf bo-
şmda şu adam şöyle imiş demekle bu adamın iş 
başından çektirilmesi doğru değildir. Memurla
rın istiklâlini temin etmezlerse biz de kendilen-
nin istiklâllerini temin etmeyiz. Sonra yaptık
ları muameleye kendileri mâruz kalırlarsa zan
nederim kendileri de pek müteessir olurlar. 

MUSTAFA TAKÎ Ef. (Sivas) — Bu zemmü 
kadih değil midir efendim? 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Zemmü 
kadih olsa mahkemeye verilir. Şahsa ait ceraim-
den madut değildir. Şahsa ait ise o vakit ika
meyi dâva edilir. Zemmü kadih meselesi selleme-
hüsselâm çıkamaz Hoca Efendi Hazretleri. Efen
diler mesai itibariyle heyeti umumiyesi hakkın
da arz ediyorum. Telgraf Dairesi, müspet men
faati göz önüne getirir ve böyle çalışır bir daire
dir. Bütçenin bu suretle kabulünü bendeniz de 
rica eder ve maddelere geçilmesini teklif ederim. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
buyurursanız memuru mahsusundan bir sual so
racağım. (1336) senesinde kaç milyon kelime 
teati olunmuştur? Bunun ne kadarı para iledir? 
Ve ne kadarı ücretsizdir? 1336 senesinde muha
bere memurlarının adedi ne imiş? 1337 senesin
de muhabere memurlarının adedi nedir? 1338 se
nesinde şimdi tesbit olunacak muhabere memur
larının adedi ne kadardır? Bunu izah buyursun
lar. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ
Sİ VEKİLİ FAHRİ B. — Efendim Beyefendinin 
sualine cevap vereyim. 

Geçen senenin Haziranında yapılan istatis-
tike nazaran 1336 senesinde (9 921 000) ke
lime teati edilmiştir ve 1337 senesinde ise 
(11 889 000) kelime teati edilmiştir. Kezaliık 
1336 senesinde (1 189 000) mektup teati edil
diği halde 1337 senesinde ise (2 850 000* mek
tup teati edilmiştir ve bu nispette te varidat te-
zayüdetmiştir. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Anlamak 
istediğim bu kelimat ücretli olanlar mıdır? 
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POSTA VE TELGRAF MÜDÎRÎ UMUMÎ | 

VEKÎLÎ FAHRÎ B. — Onu arz etmek istiyo- I 
rum efendim. Oayriresmî, yani ücrete tâbi ol-
mıyan telgrafları istatistike tâbi tutmuyoruz. 
Maahaza emredilecek olursa bir iki ay içinde bir 
istatistik tutulması kabildir. Meclisi Alinize tak
dim edebilirim. Fakat bugün geçen seneye ait 
elde bir istatistik mevcut değildir. Ücretlileri 
arz ettim. 

NEBÎL Ef. (iKarahisarı Sahib) — Ücretsizler 
ne kadar? 

FAHRÎ İB. (Devamla) — Ücretlileri arz et
tim efendim. (9 921 000) kelimedir. Ücretsiz-
lerin'ki yoktur. Ve bunların istatistikini yapmak
ta büyük 'bir fayda görmedik. Çünkü bunun için 
de bir iki memur istihdam etmek icabediyor, 

Muhabere memurlarına gelince : Muhabere 
memurlarının adedi efendim, (1 305) memur
dur. Sırf muhabere memuru olmak üzere. Bu se
ne memurin maaşatı için ilâvemiz olmadığı igibi 
aynı memurlarla idare etmekteyiz. 

SALAHADDÎN B. (Mersin) — îdarei Ali-
yenizin aşağı - yukarı beş yüz bin belki altı yüz 
bin lira açığı vardır. Dünyanın her tarafında 
posta ve telgraf idareleri varidat getirir. Bizde 
bu 600 blin lira zararına işliyen Ibir makinanın 
zararını durdurmak için ne düşündünüz1? 

POSTA VE TELORAF MÜDÎRÎ UMUMÎ 
VEKÎLÎ FAHRÎ B. — Harbden evvel az - çok 
posta ve telgraf idarelerinin hakikaten bir va
ridatı vardı. Fakat harbden sonra bütün bu 
idareler açık vermektedir. Hattâ harbe dâhil ol
mamış olan Danimarka, îsviçre idaresi bile bu
gün bütçesini daima zararla kapamaktadır. Ya
ni harbe hiç girmemiş olan hükümetlerin posta 
idareleri bile zararla bütçelerini kapamış olur
larsa-, beş - altı seneden beri harbde bulunan 
idaremizin açık vermesi pek tabiîdir. Bunları ka
pamak için hali tabiînin avdeti lâzımdır. Ücret
le yazılan telgraf nameler ve mektuplardan mua
melâtı ticariyenin inkişafiyle varidat temin olu
nabilir. 

SALAHADDÎN B. (Mersin) — Acaba Bey
efendi, yalnız muamelâtı ticariyenin inkişafı mı 
bunu düzeltecek? Yoksa muhaberatı resmiye 
namiyle bilâbedel telgraf hatları üzerine musal
lat olan bu gibi muhaberatı cariyenin tahfifi ile 
mi imkân bulunacaktır? 
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MÜDÎRÎ UMUMÎ VEKÎLÎ FAHRÎ B. — 

Birçok defa söylediğim gibi, ücretsiz muamelât 
ne kadar azalacak olursa tabiî o nispette de in
kişaf hâsıl olacaktır. Binaenaleyh 8 - 10 saatte 

i çekilen bir telgraf o zaman bir veya iki saatte 
çekilecektir. Aynı suretle cevap da alınacaktır. 

j Şu halde az zaman içinde cevaplı \ki telgraf çe
kilmiş olacaktır. 

SALAHADDÎN B. (Mersin) -43 halde Bey-
| efendi, memleketin bu parasızlığında dairei 
I aideleri tarafından sizin idarenize resmî bir su

rette vâki olan bu muhacematı bir haddi mâku
le indirmek için ne düşünüyorsunuz? 

I MÜDÎRÎ UMUMÎ VEKÎLÎ FAHRÎ B. — Bu
nun çaresi resmî telgrafnameleri ücrete tâbi tut
maktır. Velevki yüzde yetmiş, seksen derecesin
de bir tenzilât dahi olsa onları gayriresmî tel
graflar gibi ücrete tâbi tutmaktır. Ancak bu
günkü vaziyette zannetmiyorum ki, diğer deva-
iri resmiye bütçelerine bunun için bir miktar 
para konmuş ousun. Hattâ telgraf ücretlerini ge-
tirmiyenler için belki o telgraf namelerinin teah-
huru mahaziri mucibolma'k dolayısiyle telgraf 

| ücretlerinden hâsıl olacak menfaatten ziyade bir 
mazarrat meydana gelmek tehlikesi şimdiden 
düşünülmektedir. 

DURSUN B. (Çorum) — Posta ve telgraf 
memurlarının şimdiye kadar ifa edegeldikleri 
hizmet 'gayrikabili inkâr olmakla beraber bugün 
Posta ve Telgraf Vekâletinin yapacağı birtakım 
şeyler vardır ki, onlar yapılmıyor. Ondan dola
yı birçok muhaberat, muamelât teahhura uğru
yor. O noktaları kaydettikten sonra evvelemir
de müdiri umumiye yüz elli bin lira kadar bir 
para verdik. Telsiz telgraf almak üzere Berlin'e 
gönderdik. Bu mubayaa ne dereceye kadar iler
ledi? Ve bu sene bütçede yine telsiz telgraf için 
seksen beş bin lira var. Şimdiye kadar olduğu 
gibi geçen sene Berlin'e gönderilen paralar da 
bir akibete, bir kazaya mı uğramıştır? Bunlar 
mçhulümüzdür. Şimdi Telsiz Telgraf cihaz ve 
alâtını getirip bundan istifade etmek için za
man, mekân ve vaziyetimiz müsait midir? Bunu 
anlamak istiyorum. 

Sonra posta nakliyeleri teahhurata uğruyor. 
Bir deve yürüyüşü ile yürüyen deveciler bile 
bir yerden bir mektubu üç günde getirdiği hal
de posta gün' oluyor ki 10/15 gün de getiriyor. 

I Binaenaleyh bu teahhura sebeb ne dir? Niçin 
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seri hareket etmiyor ve bunların ıslahı kaabil 
değil midir? Bu posta münakalâtının teahhu-
runda başlıca şu sebebleri görüyorum; Maattees
süf bâzı postahane idare memurları posta müta-
ahhitleriyle uyuşmuşlardır. Posta mütaahhit-
leri hükümetin postasını getirmiyor. Adam nak
lediyor, eşya naklediyor, o adamın keyfine göre 
yolda gidiyor, Sonra icabederse merkezin birin
de posta arabası kalıyor. Posta mütaahhitleri 
arabaları, hayvanları müdahalatı askeriyeden 
masun olduğu için kendisine bir araba lazımsa 
bir kazadan bir kazaya naklini taahhüt etmiş, 
yahut da bir beygir lazımsa bunlara birkaç 
araba veriliyor. Müeccel sürücüler veriliyor. 
Şubelerle dalavereler cereyan ediyor, şöyle olu
yor böyle oluyor. Bir şeyler, bir şeyler. Bu her 
yerde mevcut, rica ederim askerlikle posta mü-
taahhitliğinin alâkasını kat'ediniz. Posta taah
hütlerinde tenzilât yapmayınız. Ben şu kadar 
indiriyorum, meccanen taahhüt edeceğim gibi 
şeylere bakmayınız. Böyle şeylere ehemmiyet 
vermeyiniz. 50/60 bin lira daha feda edelim. 
Fakat askerlikle alâkası olan posta sürücülerini 
kaldıralım. Beş günde İstanbul'a bir mektup 
gidip geliyordu. Halbuki buraya Keskin'den 
beş günde bir mektup geliyor. 

Sonra muhaberat teahhura uğruyor. Muha
bere memurlarının ekserisi filhakika fedakâr, 
mütahassıs zevattır. Bunlar bu güne kadar ta
hammül ederek çalıştılar ve çalışıyorlar. Fakat 
Askerlik meselesi çıkınca hiç telgrafçılıkla alâ
kası olmıyanlar telgraf memuriyetiyle kayrılı
yor, bugün muhabere memuru imiş gibi posta 
dairelerine almıyorlar. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahih) — Rica ede
rim bu sözünüzü tashih ediniz. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Bunu madde
ten isbat ediniz, doğru değildir, bu... 

DURSUN B. (Çorum) — Olmazsa mütenek-
kiren posta talgraf binasının civarına gidiniz 
de görünüz. 

Sonra posta telgraf muhaberatının bu dere
ce teahhuruna sebep idare olmakla beraber o 
idarenin vazifesini hariçten işkâl edecek bir
takım sebepler vardır. Bu posta ve telgraf me-
memurlarının kendi ellerinde değildir. Bağlıca 
sebebi, devairi resmiyemizin posta ile gitmesin
de mahzur olmıyan şeyleri, tahrirat gibi uzun 
şeyleri telgrafla vermesidir. Bunların çoğu 
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| resmî değil, şahsi muamelâta münhasırdır. Bi-
I naenaleyh devairi resmiye, vekâletler telgraf

ları bir usule raptetmelidir. Ne gibi şeyler müs
taceldir? Ne gibi şeyler telgrafla gönderilmeli
dir? Ve ne gibi yerler için telgraf verilebilir? 

I Buralar bütün vekaletlerce bir esası salime 
I rapdedilerek yoluna konmalıdır. Muhabere me-
I murları gece gündüz çalışıyor. Fakat bir tür-
I lü başa çıkamıyor. Halbuki tellerimizin kudre-
I ti tabammüliyesi yok. Gittikçe 'kabiliyeti nakli-
I yeleri azalıyor. Böyle mektupla, tahriratla ya-
I zılaeak şeyleri yakın olan yerlere telgrafla ve-
I rirsek- bu telgraf muhaberatı hususiyle varidat 
I membaı olan tüccarın işleri geri kalır, ashabı 
I masalihin muhaberatı teahhura uğrar. Binaena-
I leyh devairi resmiye telgraf muhaberatını iş-
I kâl ve israf ediyor, bunu da bir usule rapdet-
I mek lâzım gelir. 
I Bir de, (servis) usulü var. Telgraf hancler-
I de onun bunun muhaberatı servis ile nakledi-
I lip duruyor. Her yerde bunu pek çok görüyoruz. 
I Servise de bir nihayet verilmelidir. Hükümetin 
I telgrafhanesi şunun bunun keyfine işgal edile-
I mez ve bu gibi işgal edenleri tecziye etmeli 
I ve buna da nihayet vermelidir. 
I Arkadaşlarımız şifrelerden bahsettiler. Mü-
I dafaai Milliyenin, Dahiliyenin, Erkânı Harbi-
I yei Umumiyenin şifresi olmak lâzımdır ve bu-
I nur lüzumuna kaniim. Fakat diğer vekâletlerin 
I şu milletten saklıyacak, telgrafhanelerden sak-
J lıyacak ne gibi şifresi olabilir? (Olur, sesleri) 
I Olursa pek az olur. Böyle muhaberatı işgal 
I edecek derecede olursa bu da suitesiri mucib-
I olur. Binaenaleyh, bütçe müzakere edilirken şu 
I mânızatımı nazarı dikkate alarak bunları katı 
I bir usule rapdetmeli, posta ve telgraf muame-
I lâtının mehmaemken nafî ve açıksız bir suret-
I te tanzimini Meclisi Âlinin takdiratma arz edi-
I yorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
I Arkadaşlarımın temas ettiği nikata temas etmi-

yeceğim. Yalnız bir şeyi zikretmeden geçmiye-
I ceğim. Hakikaten posta ve telgraf memurları 

pek çok çalıştıkları gibi bu inkılâpta da en mü
him bir rolü ve vazifei vataniyeyi ifa etmişler
dir. Bunun yakından şahidiyiz bununla bera
ber- bunlara verilen para hiç şüphesiz diğer 

I arkadaşların da dediği veçhile meşguliyetleri 
nispetinde değildir. Fakat, ne yapalım ki. va-

I ziyeti maliyemiz onlara daha çok maaş verme-
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ye, terfih etmeye müsait olmıyor. Tabiî bunu 
esefle kaydetmekle beraber ismail Subhi Bey 
biraderimizin temas ettiği pul meselesini söy-
liyeceğim. Fakat bendeniz arzu ederdim ki, 
bu pullar değil hariçte, memleketin dâhilin
de kendi vesaitimizle tabedilsin, isterse daha bir
az kötü ve sakil olsun, yeter ki, memleket dahi
linde imal edilmiş olsun ve bizim kudreti mali
yemizi göstermiş olsun... Avrupa'ya her sene 
vaziyeti iktisadiyemizi rahnedar edecek surette 
paramız çıkmaktadır ve memleketimizin dâhi
linde sanayi ve bu gibi vesaiti tab'iyye inkişaf 
edememektedir. Eğer Hükümet bu gibi vesaiti 
memleket dâhilinde bulundurarak bunları tab
etmek cihetini düşünmüş olsa bu gibi ihtiyacı 
temin edecek vesaiti tab'iyye temin edilmiş ola
caktır. Bendeniz temenni ediyorum ki, posta ve 
Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bu ciheti na
zarı dikkatten dûr tutmasın ve zannederim ki, 
memleketimizde belki Avrupa'da, yapıldığı ka
dar zarif ve güzel ve eşkâl itibariyle o kadar 
muntazam olmasa bile her halde ihtiyaca salih 
ve işi görebilecek derecede ve maksadı temin 
edecek surette pul tabı mümkündür. 

Sonra, bütçede en mühim olarak bir nokta
ya arkadaşımız temaft etti. Temenni ederim ki, 
muhterem arkadaşımız Nebil Efendinin sormuş 
olduğu suale Vekil Beyefendi cevap vermiş ol
sun Fakat maalesef hakkiyle cevap veremedi
ler. O da resmî ve gayriresmî muhaberatın mik
tarını anlamaktı. Muhaberatı resmiyeııin mikta
rını anlamak, eğer bu erkam bizim elimizde ol
saydı pek haklı olarak ve bu crkamıa istinad-
ederek mütalâamızı yürütebilirdik. Fakat esef
le arz ederim ki, bu erkam yoktur ve bittabi 
mütalâatımız kendi elimizde olmıyan bir kusu
rumuzla kendi hissiyatımıza istinadedeeektir. 
Bundan sonra bunu nazarı dikkate alarak 
indelicap sorulduğu zaman bu cevabı verecek 
surette bunu da temin ederler. 

Görüyoruz ki, efendiler, son zamanlarda ge
rek muhaberatta, gerek postalarda oldukça hamd-
olsun, noksanii vesait içinde ve bir mahrumiyet 
içinde bir intizam ve sürat vardır. Bunu telgraf
lardan anlıyoruz. Her halde geçen sene ile bu 
sene arasında büyük bir fark vardır. Bu böyle 
olmakla beraber zannediyorum ki, resmî muha
beratta, demin arkadaşlarımın arz etmiş olduk
ları veçhile fazla suiistimalât, suiistimal âttan 

, 1338 C : 1 
başka bir şey anlaşılmasın, kendi zatlarına ait 
hususatı bile telgrafla, şifre ile sormak gibi hâ-
disat, sonra telgraf yazarken nasıl ki, insanlar 
kendi muamelâtlarına dair yazacakları telgraf
ların parasını kendileri vereceği için kelimeler 
üzerinde çok uğraşırlar, az kelime ve cümle ile 
maksadı anlatmaya çalışırlar ve üç kuruş tasar
ruf etmek için pekçok düşünürler, fakat deva-
irde bir efendi veyahut bir zatı âlikadir âmirine 
hoş görünmek için hiç yazılması lâzımgelmiyen 
elfazı kullanır. Bir satır ve on kelime ile ifade 
edilecek maksadı sekiz satır ve yüz kelime ile ifa
de ederler, işte bunlar tabiîdir ki, telgraf muha
beratının süratle tedvirine bir engel olmaktadır. 
Eğer bu gibi engeller olmazsa halkın daha çok 
istifade etmesi mümkün olduğu gibi varidatının 
da tezE^yüdetmesi lâzımgelir ve bütçeye bir bâr 
olmaz. Bunun için bendenizce Salâhaddin Bey 
arkadaşımızın suallerine karşı dairei aidesinin 
resmî şeylerden de ücret alması taraftarıyım. 
Evet bu ücret, için bütçeye bir para konulacak 
ve bir elden çıkıp yine devletin Hazinesine gire
cek. Fakat hiç olmazsa biz bununla israfatın önü
ne, suiistimal âtın, diyeceğim, çünkü, başka türlü 
ifade edemiyorum, suiistimalâtın önüne geçmiş 
olacağız. Bir dairenin ehemmiyetine göre iki yüz 
lira telgraf muhabere ücreti vereceğiz ve o daire 
her halde telgrafla munaberc etmeye bâzı şeyler
de mecbur olacak. Fakat hiç. olmazsa bu parayı 
ne yaptın, nereye sarf ettin, çektiğin telgraflar 
nedir, diye hesabatma bakabilmek imkânı hâsıl 
olabilecek ve baktığımızda ona tazmin ettirmek 
imkânını bulacağız. Hiç. olmazsa memurları bu 
suretle intihaba davet etmek için bir tetkik sa
hası açmış oluruz. Sen şu telgrafı şu kadar keli
meyle çekmişsin, fakat bu sekiz kelime ile olabi
lirdi. Fazla yazmışsın, bunları tazmin et, diye
ceğiz. Bu suretle onları tecziye imkânı hâsıl ol
muş olur. Bu suretle posta ve telgraf muhabera-
tmdaki intizam ile gerek ahalinin ve gerek tüc
carların işini daha süratle temin etmiş oluruz ve 
bu para kendisinin de bütçesini kapatmış olur. 
Aynı zamanda daha bir kârımız olur. Yani her
kes vazifesine bihakkin sarılarak onu hüsnüisti-
mal ederek yürümüş olur. 

FERlD B. (Çorum) — Şimdiye kadar rüfe-
kayı kiramın söyledikleri sözden anladığıma 
göre posta ve telgrafın bir hatvei terakkiye doğ
ru yürüdüğünü itiraf etmiyen hiçbir kimse yok-
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tur. Şu halde bendeniz diyorum ki, posta ve tel- 1 
graf bütçesi buraya geldiği zaman heyeti umu-
miyesi için müzakere açmamak gibi bir his ile 
mütehassis olacağı zannındayım. Çünkü, icra 
edilen tenkidatın hulâsası telgraf ve posta mua
melâtının verdiği teşevvüşat değil, bilâkis deva-
iri sairenin onlara tahmil ettiği vazaifi hüsnü 
idare edememelerinden mümbais olduğunu gö
rüyoruz. Meselâ deniliyor ki, birçok şifreler var 
ve bu şifrelerde selâm kelâm dahi dâhildir. Bun
ları bendeniz bir eski memur arkadaşınız olmak 
sıfatiyle arz eedrim ki, pek doğrudur ve bunun 
önüne geçmek ahlâki bir meseledir. Yani her 
hangi bir memur şifre ile muhabere etmek salâ
hiyetini kendinde görür de onu ahlâkan hüsnü-
istimal edebilmek seciyesinde, fıtratında değilse, 
onun Önüne geçmenin imkânı yoktur. Çünkü, 
hiçbir şifreyi de o dairenin âmiri olan zatın 
bieyyihalin birer birer yazılan şifre neden iba
rettir, karşılıklı kontrol ederek fazla bir şey ya
zılmış mıdır, yok mudur? Diye teftiş etmesine de 
yine imkân yoktur. 

(Vekili aidi kontrol ederse imkân vardır, ses
leri) 

Elbette imkân vardır. Fakat bir nazır her 
şifreyi kendisi halletmez ve kendisi kapamaz. 
Onun kendisinin halledip kapayacağı da olur. 
Fakat bütün muamelât onunla bitmez. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bu cihet 
posta ve telgrafa ait değildir. 

FERÎD B. (Devamla) — Evet efendim, de
ğildir. Yani posta ve telgraf memurları bunda 
mazurdur. Onun için bunun üzerindeki tenki-
dat buraya ait değildir. Yani demek istiyorum 
ki, bu hata diğerlerindedir. Bunu çok temenni 
ederiz ki, diğer devairde bulunan memurin ken
dilerine verilen salâhiyetleri suiistimal etmesin
ler. 

Sonra telgrafların teahhurundan bahsedildi, j 
Filhakika birçok telgraflan miadından çok 
sonra aldığımız oldu. Fakat bu böyle olduğu 
gibi muvaffakiyetler imkân ile ölçülür. Bir j 
ıkere, içinde bulunduğumuz hal ve bu halin j 
icabatı muhaberatı askeriyenin bihakkın kes- j 
reti, sonra telgraf hututunun nedreti, çünkü i 
malûmuâliniz bir telgraf bir hat üzerinde doğ
rudan doğruya işliyemez. Birçok merakizden 
geçecektir. Maalesef bizde tamamiyle her nok
tada almak, vermek için ayrı ayrı hutut te- I 
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sis edilememiştir. Yine şayanı şükrandır ki iki 
senelik mesai neticesinde hututumuza birçok 
ilâvat vâki olmuştur. Şu halde bendeniz yapı
lan tenkidatın Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umumiyesine teveccüh edecek hiçbir cihetini 
göremediğim için heyeti umumiyesinde fazla 
söz söylemeyi zait görüyorum. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Yalnız 
bir noktanın izahını lütfen talebedeceğim. Zan
nederim Şükrü Bey arkadaşımız yahut diğer 
bir arkadaşımız gayet esaslı bir çarei tedavi 
beyan ettiler. Dediler ki; bir dairenin evvel
emirde varidat ve hesabatının bilinmesi lâzım
dır. Bu baptaki mütalâanız nedir? 

FERÎD B. (Devamla) — Sıra ile arz edece
ğim. Efendim, Şükrü Bey biraderimiz, res
mî telgrafların mümkün mertebe tahdidi için 
bütçelere para vaz'edilmesini ve telgrafların 
ücretli olarak keşidesini tedbir olarak göster
diler. Bu tedbir de bendenizce hiçbir faideyi 
müstelzim değildir. Çünkü bir kere, esas itiba-

i riyle her daire bütçesine bir masraf kaydede-
I ceğiz. Bunlara mukabil telgraf ve posta büt

çesinin varidat sütununa da bir miktarı mu
hammen ilâve edeceğiz. O zaman vehleiulâda 
Telgraf - posta bütçesinin varidatı masarifatı-
nı kapatıyor gibi bir vaziyet görülecektir. Açık 
olmıyacak. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bilâkis. 
FERÎD B. (Devamla) — Çünkü resmî tel

graflardan postaya bir varidat geliyor. Eğer 
Posta idaresi bâzı memalikte olduğu gibi bir 

J şirketin elinde olsaydı o şirketin varidatı hu
susiyetinin artması kendi menfaati iktizasın
dandır. Fakat bu, varidatı umumiyei Devlet 

j meyanmdadır. Nafıa bütçesinden masraf, pos-
| ta bütçesine irat, yani bir hesap oyuncağıdır. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) —- Beyim, deva-
ire namütenahi kredi verilir. 

I FERÎD B. (Devamla) —* Müsaade ediniz, 
[ fikrimi izah edeyim. Bu, öyle bir neticedir ki 
I Maliye kasasından para çıkıyor. Maliye kasa-
! sına aynı para konuluyor. Fakat mecra deği-
| Şİyor. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Dairenin 
mesaisi meydana çıkar. 

FERÎD B. (Devamla) — Efendim, yalnız 
Şükrü Bey bir noktayı izah ettiler ki; memur
lar kendi tahsisatının biteceğini nazarı dikka-
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te alarak bununla... (Ha, ha sesleri) idarei 
maslahat edebilmek için mümikün olduğu ka
dar telgrafların kısa ve az yazılmasını isterler. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Sade bu 
değil; varidat ve masarif atı gayrimuayyen bir 
müessesei iktisadiyede salâh olamaz. 

FERİD B. (Devamla) — Rica ederim, bura
ya çıkar söylersiniz. Benim içtihadım budur. 

Vekâlete kalbi meselesine gelince... (Cevap 
verilmedi sesleri) tzah ettim Beyim. Bence 
Tevfîk Rüşdü Beyle aramızda ihtilâf vardır. O 
öyle düşünebilir, ben böyle düşünebilirim. 
Bendeniz diyorum ki «hiçbir faidesi yoktur. 
Varidatı umumiyei Devlete hiçbir tesiri yok
tur; varidatı kabartmaktadır» 

Şükrü Bey biraderimiz «Varidatı gayrimuay
yen bir müessese yürüyemez.» buyurdular. 
Pek doğrudur. Fakat Posta ve Telgraf İdare
sinin varidatı gayrimuayyen varidat değildir. 
Bütçenin tanziminde varidat alabileceği mena
bii tâyin edilerek oradan gelecek varidat na
zarı dikkate alınır. Menabii tâyin edilmiştir. 
Bir telgrafhane Devletin meccanen telgrafları
nı çekmek için yapılmış bir müessesedir. Fakat 
Hükümet bunu yalnız kendisine hasretmemiş 
para olarak haricin muhaberatını da temin 
etmiştir. Onun için madem ki, menabii muay
yendir. Muayyen olan menabie karşı varidatı 
da muayyendir. Masarifi de muayyendir. Bina
enaleyh varidatı gayrimuayyen bir yer değil
dir. 

Vekâlete kalbi meselesine gelince; bendeniz 
buna taraftar değilim... Çünkü esas teşkilâta 
hiçbir şey zammedilmiyeceği yine Bütçe Encü
meninin mütalâası cümlcs indendir. Teşkilâtı 
aynı olduktan sonra ve başında memleketin 
hakikaten vücudiyle iftihar edebileceği müte
hassıs bir zatın bulunduğu bir müessesenin baş
ka şekilde idaresinde ne menfaat tasavvur 
edilebilir? Bilmiyorum. Farz ediniz ki, buna ve
kâlet derecesinde yüksek bir salâhiyet verirsek 
daha müstakil bir vaziyette bulunur da diğer 
rüfekasına karşı sözü nafiz olabilir meselesi 
ise başında bulunan bir mütehassıs ile idare 
edilen bir daireyi bozarak mutlaka Meclisten 
bir vekil getirmek doğru değildir. Heyeti 
Vekilenin vaizfesi siyasi vazifedir.. İdari vazi
feleri onların daima müsteşarları rüyet eder. 
Binaenaleyh idare işlerinde bu zatın yüksek 
bir mevkide bulunmasının bir faidesi yoktur. 
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O gibi hususaıtı temin edecek yine bir vekâlete 
irtibatı vardır. Gayet cüzi bir meseledir. Yal
nız yapacakları muamelâtta gösterdikleri fayda 
vekil olursa bir istiklâl olur. Böyle gelecek 
muhaberata mâni olur. Şöyle olur, böyle olur. 
Bunlara Dahiliye Vekâleti de mâni olabilir. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Dahiliye 
Vekâletine merbutiyeji hasebiyle bunu yapabi
lir. 

FERlD B. (Çorum) — Evet Dahiliye 
Vekâleti de yapabilir. Bendeniz halihazıriyle 
ipkası ve bütçenin aynan kabulü taraftarıyım. 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ REİ
Sİ REŞAD B. (Saruhan) — Efendim devairi 
resmiyeye ait telgrafların ücrete tâbi olarak 
mukabilinin bütçeye ithal edilmesi meselesin
de gerek Şükrü Bey ve gerek Tevfik Rüşdü 
Bey haklı olmakla beraber Ferid Bey biraderi
miz de pek haklıdır. 1338 senesinde Muvazene 
Encümeni bu meseleyi sureti malhsusada nazarı 
dikkate almış ve 25 Şubat 1338 tarihli lâyülıai 
kanuniyede şimdi okuyacağım - şu maddeyi 
aynen yazmıştır. Matbuat ve istihbarat umu
runun ıslah ve tensikıne ve devairi Devlete ait 
posta ve telgrafların ücrete tabiîyetiyle bütçe
ye ithaline mütaaillik levayihi kanuniye Heye
ti Vekilece 1338 senesi Nisan nihayetine kadar 
Meclise tevdi olunacaktır. Bu maddei kanuni
ye diğer müstacel olan bâzı mevad meyanmdan 
çıkarılarak âtiye bırakılmıştır. Bunun Heyeti 
Celüenizce kaibul ve tatbiki halinde Hazineye 
filhakika maddî !bir şey girmiyecektir. Ferid 
Bey biraderimizin iddia buyurdukları veçhile 
şifreli telgrafların idarelerince kontroluna ka
tiyen imkân bulunmıyacaktır. Ancak açık tel
graflarda zait ibareler birtakım haşviyat ta
biî göze çarpacak, posta ve telgraf idaresi sa-
lâhiyettar olarak onları iade edecektir. Fakat 
bunun şimdiden tatbiki biraz mahzurludur. 
Çünkü kaydiye itibariyle birtakım uzun kül: 
fetler, birtakım merasimi vardır. Bunu encü
mende Fethi Bey Efendiden bilhassa bu müna
sebetle rica eder. 1339 senesi iptihasından iti
baren tatbiki teinin edilmesi lâzımgelen lâyi-
hai kanuniyeyi şimdiden ihzar buyursunlar, su-
veri tatbikıyesi hakkındaki talimatı ile beraber 
Meclisi Âlinize takdim etsinler. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — 'Bir ay için
de 'verebilir. 
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REŞAD B. (Saruhan) — Sene iptidası ol

mak itibariyle tatbikatında muamelâtı dahili
ye ve kaydiye itibariyle müşkülât olacaktır, 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin 
vekâlete kalbi meselesine gelince; encümenin 
bu baptaki beyanatı temenni ve mütalâa kabî-
lindendir. Hattâ bütçeye (bu hususta bir şey 
konmamıştır. Yalnız encümen şuna kaanidir. 
Posta ve Telgraf idaresi idari ve malî hattâ 
siyasi bir idare olunmak itibariyle müstakillen 
idare olunmaya lâyık, bir vekili mesul tarafın
dan umum tedvir edilmeğe müstait bir idare
dir. Bilhassa teşkilâtı itibariyle mevcut deva-
irimizin içerisinde en vâsi, en çok taazzuv et
miş Posta ve Telgraf 'İdaresidir. iBirçok muame
lâtı raüteferriası için yani Devletin siyaseti 
umumiy esine ta'llûk etmiyen birtakım mesaili 
basite için her zaman Dahiliye Vekâletine mü-
racaatle halli mesele etmek muamelâtı tas'ibe-
diyor. Encümen bu noktaları düşünerek mahal
linde, dairenin merkezinde daha süratle işleri 
tedvir edebilmek için bu mütalâada bulunmuş
tur. Katı bir mütalâası yoktur ve hattâ bütçe
ye 'bir şey koymamıştır. 

NBBİL Ef. (Kara'hisarı Sahüb) — Beis 
Bey müsaade tbuyurulur mu tor sual sorayım? 
Buyurduğunuz gibi vekâlet suretiyle idare olu
nursa müdiıi umumiye ihtiyaç kalacak mı'? 
Yoksa müdiri umumi olnııyacak mıdır? 

REŞAD B. (Saruhan) — Hayır efendim, 
müdiri umumiy ey e ihtiyaç hissetmiyecektiv. 
Müdiri umuminin müsteşar vaziyetinde kalması 
taraftarıyız. Bilhassa şimdiki müdiri umumi 
Sabri Beyefendi müşavir sıfatiyle kalacaktır. 

REİS — Beş on arkadaşımız söz söyledi, 
daha beş on zat söz istemiştir. Müzakerenin ki
fayetine dair de takrir vardır. Evvelâ Fethi 
Beyefendi söyliyecek ondan sonra kifayeti mü
zakereyi reye koyacağım efendim. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Herkes 
müttefik olmadıklarını söylediler. Bir de bizi 
dinletirseniz hayırlı olur zannedelim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (is
tanbul) — Efendim, Burdur Mebusu Muhte
remi ismail Suphi Bey refikimiz postalar her 
ne kadar kesbi intizam etmiş ise de daha ziya
de kesbi intizam etmesi şayanı temenni oldu
ğuna dair bir fikir beyan ettiler. Postalarımı
zın intizam hakkında velev nisbî bir derece ol-
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j sun beyan ettikleri fikirden dolayı kendilerine 

teşekkür ederim. Hakikaten geçen seneye nis-
I petle postalarımızda ve telgraf umurunda ol

dukça bir intizam vardır. Fakat 'bu intizamı 
daha ziyade tezyit ve mükemmel 'bir hale ifrağ 
etmek cümlemizin arzusu iktizasındandır. Maa-
m afili posta meselesinin intizam, sürat mesele
sinin temini keyfiyetidir. Memleketimizde her 
yol otomdbil ile nakliyata müsat değildir. Bil
hassa kış mevsiminde bu müşkülât tezayüdet-
mektedir. Şimendiferlerimiz de nıalûmuâliniz 
mahdut bir sahaya inhisar etmiştir. Bu itibar
la karadan arabalarla ve bazan hayvan sırtın
da nakledilen postaları dalha ziyade ilerletmek 
ve matlubolan sürati temin etmek mümkün 
olamıyor. Maamafih istanbul ile son zaman-

I larda olan muhaberatı daha ziyade tezyidet-
mek için izmit ile Ankara arasında bir posta 
teşkil ettik. Ve 'bu posta sayesinde dört günde 
istanbul'dan mektup almak imkânı hâsıl ol
muştur. Kezalik istanbul ile evvelce telgraf 
muhaberatı münkati iken 4 - 5 ay evvel bu mu
haberatın -tabiî Erkânı Harhiyei Umumiyenin 
kontrolü altında - açılmasına muvafakat ettik. 
Ve bu sayede telgraf mühalberatımız külli bir 
surette tezayüdeylemiş ve varidatı Devlet de 
artmıştır. Yollar müsait oldukça ve vesaitimiz 
için lâzımgelen paraya malik bulundukça pos
taların daha muntazam daha mükemmel bir 

i hale ifrağı için elden gelen gayreti sarf ede
ceğiz. 

i Son defa italya'ya ısmarlanmış olan yeni pul
lar hakkında şikâyette bulunuluyor. Filhakika 

| mucibi şikâyettir. Ve kötü bir zamktan yapılmış-
j tır. Fakat biliyorsunuz ki, Harbi Umumiden be-
ı r i bütün emtianın nefasetine halel gelmiştir. 
I Harbi Umumiden evvel mevcut mevaddı iptidai-

yeyi şimdi tedarik etmek müşküldür. Binaenaleyh 
j bu itibarla mevcudolan zamk da fena bir cins

ten istimal olunmuş ve matteessüf pek o kadar 
i istimale salih bir halde gelmemiştir. 

i Posta memurlarımızın bilhassa telgraf memur-
| larımızın maaşlarına bir miktar zam icrası husu-
| sundaki teklifi maaşşükran kabul ederiz. Bu se-
| ne Muvazene Encümeniniz posta ve telgraf büt 
i çesini yirmi bin lira tasarrufla Heyeti Celileni-
| ze takdim etmiş olduğundan münasip ve muvafık 

gördüğünüz takdirde on bin lirasının en ziyade 
i terfi ve terakkiye lâyık ve en ziyade muhtaeo-
i lan ve gayreti görülen posta ve telgraf memur-
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larının maaşlarına nispet dairesinde zammetmek 
suretiyle sarfına müsaade buyurursanız bende
niz gerek kendi namıma ve gerek bundan müste 
fidolacak posta memurları namına beyanı teşek
kür ederim. 

FEYYAZ ALI B. (Yozgad) — Büyük me
murlara verilmemek şartiyle. 

DAHİLÎYE VEKlLÎ ALÎ FETHÎ B. (De
vamla) — Heyeti Celilenizin kararı ne dairede 
ise o suretle tatbik ederiz. 

Aydın Mebusu Tahsin Bey refikimizin, Sab
rı Bey tarafından Avrupa'da telsiz telgraf mu-
bayasından dolayı yapmış olduğu hizmetler hak
kındaki sözlerini pek o kadar işitemedim. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Müsaade buyurursa
nız tekrar edeyim. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. (De
vamla) — Yanında mütehassıs var mıdır! Yok 
mudur! Buyurdular. Sabri Bey memlekette mev-
cûdolan telgraf mütehassıslarının en ileri gelen-
lerindendir. Avrupa'da ikmali tahsil etmişt'.r. 
Kendisi telgraf mühendisidir. Bunun yanma ay
rıca mütehassıs göndermeye lüzum yoktur zanne
derim. 

Çorum Mebusu Dursun Bey biraderimiz bu
yurdular ki, bu telsiz telgraf mubayaa olundu
ğunda bunun salimen memlekete gelmesi için 
tedabir ittihaz olunmuş mudur? Bittabi bu, gele
ceği vakit ve kontrat yapıldığı zaman ittihaz olu
nacaktır. Ve sigortaya raptolunacaktır. Ve o su
retle gelecektir. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Soracağım bir nokta 
daha var. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (De
vamla) — Buyurunuz. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Malûmuâliniz bu 
telsiz telgraf için tahsisat istenildiği vakit de 
yüz bin lira verilse olur, denilmişti. Şimdi ne
den 85 bin lira daha isteniyor? I 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHÎ B. (De
vamla) — Müsade buyurun efendim. Yüz bin 
lira bidayette kifayet eder denmişti. Fakat Sabri 
Bey Almanya'ya gittiği zaman gayet mükemmel I 
bir telsiz telgraf istasyonunun aneak yirmi iki 
bin ingiliz lirasına mubayaa edileceğini bil
dirmişti. ihtimal bizim o vakit paramız düştüğü 
için veyahut fiyatlar ziyadeleştiği için biz daha 
80 bin liranın zammına lüzum gösterdik. Bu sek- | 
sen beş bin liranın hepsi mubayaaya sarf edilir.i- | 
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| yecektir. Burada bina yapmak için de yirmi bin 

lira para sarf edilecektir. Ondan sonra bütün 
malzemesiyle beraber istasyonun ta Ankara'ya 
kadar nakli için yapılacak masarif de dâhildir. 
Bu itibarla geçen sene verilen yüz bin lira kifa 
yet etmemiş daha 85 bin lira talebedilmiştir. 

Hüseyin Avni Bey biraderimiz şifrelerin 
uzunluğundan ve ba^an hususatı şahsiyeye taal
lûk ettiğinden bahsettiler. Şifrelerin uzunluğun
dan bendeniz de en ziyade müşteki olanlardan 
biriyim. Çünkü uzun ve baştan nihayete kadar 
bazan (mânâsız olan) şifreleri okumak mecburi
yetindeyim. Binaenaleyh şifrelerin sırf mevaddı 
mühimmeye tahsisine sureti daimede emir veriyo
rum. Ve bazan lüzumsuz şifreleri de nçin yazdı
nız! Diye memurlara darılıyorum. Niçin böyle 
yazıyorsunuz diye ihtar yazıyorum. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Tazmin ettiri
niz efendim. 

DAHİLİYE VEKlLİ ALÎ FETHÎ B. (De
vamla) — Evet o da vâki oluyor. Hususatı Tes
miyeye mütaallik olmıyarak elimize geçmiş olan 
şifrelerin veyahut telgrafların tazmini için de 
mütaaddit defalar emirler verilmiştir ve yazan
lar tecziye de edilmiş, paraları alınmıştır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
— Böyle vazifesini suiistimal eden memurları 
tecziye ediniz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALI FETHİ B. (De
vamla) — Tecziye meselesi işte tazmin cihetidir. 
Binaenaleyh bu hususta mümkün olduğu kadar 
şifrelerin kısa ve mevaddı mühimme ve müsta-
celeye tahsis edilmesine dair tebligatta kusur 
etmiyoruz. 

Bayezid Telgraf Müdüründen bahsettiler. 
Şimdi aldığım malûmata göre bu müdür bir gün, 
daha doğrusu bir gece bütün telgraf huttunu iş
gal etmiş ve «Başmüdüre karşı isyan edelim. Bu
nun azline çalışalım. Şöyle yapalım, böyle yapa
lım» diyerek muhaberatı tatil etmiş. Keyfiyet o 
zaman Bayezid Mutasamflığmca tahkik edil
miş ve bunun hareketi tebeyyün etmiş, kendisi 
işten el çektirilmiştir. Ondan sonra tahkikatı ta
mik etmek için Bayezid'e bir müfettiş gittiği za
man müdür Erzurum'a kaçmış ve müfettiş Er
zurum'a gittiği vakit o da başka bir yere gitmiş. 
Öyle zannediyorum ki, mesele daha henüz mü
fettişlik tarafından tahkik edilmiş değildir. Fa
kat tahkik olunacaktır. Eğer bir suihali tebey-
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yün etaniyecek olursa bdttâbi tecziyesinden sarfı- I 
nazar edilecektir. Beraeti tebeyyün edecek olur
sa bittabi şimdiye kadar işlemiş olan maaşım 
alacaktır. Şimdiki hailde yalnız işten el çektiril
miştir. Ve kabahati tahakkuk ederse tecziyesin
de de kusur edilmiyecektir. 

Bir de umuru Devlete umuru resuııiyeye ait 
ücretsiz telgrafların ücrete tâbi tutulmasını tek
lif buyuruyorlar. Bu yeni bir fikirdir. Ve muh
tacı tamik bir fikirdir. Fakat bunu şimdi bura
da derhal mevkii icraya koymak imkânsızdır. 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Beyin müta
lâası veçhile bunu tetkik ve tamik etmek lâzım
dır. Şimdiye kadar her vekâlet senede kaç keli
me kullanmıştır? Ve bunun ne kadarı fazladır0' 
Ve ne kadarı ihtiyacatı hakikiyeye kâfidir"? Bu
nu hesabetmek ve ona göre her vekâletin bütçe
sine telgraf ve muhaberata mahsus bir masraf 
koymak ieabederdi. Bu tetkikatm pek az ma
manda olacağını zannetmiyorum. Bilhassa ordu
ya mahsus olan tetkikat... Çünkü memleket da
hilinde bulunan ordunun bilcümle muhaberatını 
da nazarı dikkate almak lâzımgelecektir. Bun
lar uzun bir zamana tevakkuf eder. Bunu tetkik 
edelim; Faydasi var mıdır? Mahzuru mu vardır? 
Müsaade buyurursanız bir defa gözden geçire
lim. Ondan sonra bu meseleyi bir kanun halin
de Meclise getiririz ve müzakere ederiz. Şimdiki 
halde bunun telgraf ve posta bütçesiyle doğru
dan doğruya bir alâkasını göremiyorum. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Vekil Bey
efendi istanbul'a çekilen telgraflardan bir havli 
varidat alındığını söylediler. Telgrafhane ilân
larında gördüğüm veçhile sabahleyin dokuzda, I 
akşamlan öğleden sonra verilirse doğru tel iıe 
çekilir. Aksi halde izmit'ten posta ile gittiğini 
yazıyor. Malûmuâliniz yirmi dört saat içinde bu 
altı saat azdır. Telgraf çeken tüccar ve saire de. i 
en ziyade akşam üzeri telgraf çekerler. Akşama j 
kadar ancak işlerini tanzim ederler. Kabil iser 
bunun temdidini rica ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALI FETHİ B. (De
vamla) — Müsaade buyurursanız onun sebebini 
arz edeyim, istanbul Merkez Telgrafhanesi İn
gilizlerin kontrolü altında işlediği için böyle olu
yor. Yoksa yirmi dört saat zarfında muhabere 
etmekte bizce bir mahzur yoktur. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bendeniz iki 
sual iradetmek istiyorum. Bunlardan biri, yeni | 
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pullara memaliki meşgule manazırının tersimi, 
bu hususta yaptığımız kanun dcabmdandır. Hat
tâ bilhassa harekâtı milliyedeki tarihi malûm 
olan dairei intihabiyemizin ismi de kanunda i>a-
raahten gösterilmiştir. Böyle olduğu halde bu
nun pullarda gösterilmemesi esbabı nedir? Püs
kürt efsanelerine kadar pullarda tersim edilen 
şekiller meydanda iken kanunen tasrih edilen 
isimlerin gösterilmemesindeki hikmet nedir?. 

İkincisi : Yeni pulların muhtelif renkli ko
leksiyonlarını bâzı zevatın elinde görüyoruz. 
Bunların bedelleri alınmış mıdır? Eğer bedel 
ile yerildi ise miktarı mecmuu ne kadara baliğ 
olmuştur? Bilâbedel verilmiş ise posta varidatın
da bu koleksiyonların ihtiva ettiği bedel, ne 
suretle nazarı dikkate alınmıştır? Bunlar hak
kında izahat verilmesini teklif ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (De
vamla) — Efendim müsaade buyurursanız^bu 
mesaii en ziyade o daireyi işgal etmiş olan SÎ?1>-
ri Bey zamanında vâki olmuş, bu ihtisas ve ida
re meselesi olduğu için ve bahusus benim bu hu
susta malûmatım olmadığı için cevabı Fahri Be
ye bırakıyorum. Doğrusu ben bu hususta sahih 
bir malûmat sahibi değilim. Müsaade buyurursa
nız buna Fahri Bey cevap versin. 

CEMİL B. (Kütahya) — Devairi resmiyerin 
hususi işler için şifre ile muhabere ettikleri te
beyyün ettiği takdirde yalnız bunun ücreti alın
makla mı iktifa olunuyor? Bunlar hakkında bir 
ceza tatbik olunmuyor mu ? Bu bir. ikincisi : Ge
çenlerde iki defa yağmurlar yağdığı esnada is
tanbul'dan gelen bütün gazete ve kitaplar sır
sıklam fersude bir hale gelmiştir. Sürücülerin 
muşambaları yok mudur? Posta idaresi bunlara 
dikkat etmiyor mu? Niçin herkes bu kadar bu 
yüzden mutazarrır olsun? Buna cevap isterim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALI FETHİ B. (De
vamla) — Efendim memurlarımızdan bâzıları 
şifreleri hususatı zatiyelerine kuilandıklarma 
muttali olduğumuz zaman ücretlerini kendi
lerine tazmin ettiriyoruz. Ve ihtaratta bulu
nuyoruz. Birv memurun Dahiliye Vekâletinden 
bir ihtar alması ve böyle bir mesele hakkında 
nazarı dikkati celbedilmesi, o memura bu işi 
bir daha yapmamasının hatırlatılması oldukça 
büyük bir cezadır. Binaenaleyh bu suretle ihtara 
mâruz kalanlar hatalarını bir daha teîkrar et-
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iniyorlar. Ve vâki olmamıştır. Tekrar vukuunda 
vekâlet bittabi icabeden esbaba tevessül eder. 

•Geçenlerde yağmur hasebiyle posta çatanları
nın ve hurelarımn ıslandığına dair olan suali
nize cevabı müsaadenizle Fahri Bey versinler. 
Ben o kadar alâkadar değilim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurursanız ben de bir şey soracağım. Jandarma 
bütçesinde postaların sürati nakli esbabını 
Heyeti Aliye rica etti. Postaların intizamı, mem
leketin faaliyet ve inkişafı için en büyük bir se
beptir. Binaenaleyh Heyeti Geliİe posta ve tel
graf memurları için biraz müsait bulunmak ni
yetinde ise ben de Vekâleti Âlilerinden soruyo
rum. Makamı Âlileri tercihan posta ve telgraf 
idarelerine merbut seri vesait ile bir iki cadde 
üzerinden postaları işletmek daha mühim olmaz 
mı ? Devairi aidesi acaba bizimle hemfikir midir? 
Bizimle hemfikir ise; bütçede yapılan tasarruf 
ile şose olan mahallerde işletilmek üzere hiç ol
mazsa bir iki tane otomobil tedarik etse teş
kilâtı âtiyesi için bu en büyük bir esas olmaz 
•mı? Bunun biran evvel kabulünü rica ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Bundan evvel cereyan eden mesele 
memurların maaşatma zam meselesi idi. Yoksa 
posta muamelâtını tesri için yeniden otomobil 
ve saire mubayaa etmek meselesi değil. Otomo
bil malûmuâliniz kış mevsiminde bizim ekseri 
yollarımızda gidemez. İşliyemez. İnebolu ile 
vaktiyle seri bir sahra postası vardı. Ve müte
madiyen yürüyordu. Ve üç günde İnebolu'ya gi-
debiliyordu. Şimdi İzmit'te bir servis tesis et
tik. Malûmuâliniz İzmit yolu her ne kadar yaz 
mevsiminde - o da güçlükle - otomonil müruru
na müsait ise de kışın katiyen müsait değildir. 
Bu itibarla yalnız yaza aidolarak devam edebile
ceğini tahmin ediyorum. Hatırımda kaldığına 
göre bu sene Heyeti Aliyenize takdim edilen 
bütçede otomobil mubayaası için zannederim, bir 
tahsisat yoktur. Onun için eğer ayrıea bir para 
verebilirseniz o zaman otomobil mubayaasını 
düşünürüz. Fakat bu da yaz için olabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, hakikaten ahval dolayısiyle telgrafların 
teahhuru varittir. Fakat bu kadar uzun müddet 
olamaz. Bendeniz geçen seneye ait dört telgraf 
aldım. Aradan bir buçuk sene geçtiği halde an
cak aldım. Sonra buna cevap yazmak istedim 
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- çünkü cevaplı idi - bunun zamanı geçaniş dedi
ler. Ben de pekâlâ öyle olsun dedim ve vazgeç
tim. Geçenlerde bundan iki1 ay evvel yine bir 
telgraf aldım. Posta daha evvel geliyor. Mek
tupta; telgraf yasmıştım aldınız mı? diyor. Ta
bu bu telgraf gelmedi. Bilâhara posta ile geli
yor. Mademki posta ile gelecek, ücret almamalı 
veyahut parasını iade etmeli. Hiç olmazsa bu 
telgraf gitmez diye kabul olunmamalıdır. Zan
nedersem bu telgrafa sıra gelmemiş. Ondan do
layı keşide edilememiş. Bunun üzerine olsun üc
retinin iadesi lâzımgelir. Her halde böyle şey
lere meydan verilmemesi temin olunmalıdır. 

DAHİLİYE VBKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Efendim, külli bir teahhurat vâki 
olursa bildiriniz. Eğer teahhur memurun tekâ-
sülü yüzünden vâki olmuş ise icabeden muame
leyi yaparız. Diğer bâzı esbabı maniadan dolayı 
husule gelmiş ise onu da ayrıca tetkik ederiz. 
Buyurduğunuz bâzı kere vâki oluyor. Bir de 
bu telgraf ücretlerinin iadesi meselesi bendeni
zin nazarı dikkatimi eetbetmiş ve Sabri Şeye 
sormuş idim. Bu hususta bâzı nizamnameye ta
allûk eden şeylerden bahsettiler. O da nizamna
mede bu gibi telgraf ücretlerinin iadesine me-
sağ olmadığıdır. 

HASİB B. (Maraş) — Benim sualimin birin
ci kısmım Basri Bey sordular. Şimdi bendeniz 
ikinci kısmını soracağım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Posta 
ile gönderilen telgrafların ücretleri hakkında 
nizamnamede bir sarahat var mı efendim? (Var
dır sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, memurların hukukunun muhafazası bizden 
ziyade size ait bir meseledir. Tabiîdir ki, şekli 
muamelesi dolayısiyledir ki, bunda Bayezid Mü
dürünün hatası olduğu anlaşılıyor. Her halde 
bir telgraf müdürü, umum telgraf muhaberatını 
tatil edemez. Çünkü her telgraf başında adamlar 
vardır. Eğer bunlar müşterek ise heyeti umumi-. 
yesinin işten el çektirilmesi lâzımdır. Ve öyle 
zannediyorum ki, bir adam umum telgraf muha-
l>eratını tatil edemez. Bahusus Bayezid gibi mem
leketin tâ öbür ucunda bir adam böyle bir şey 
yapsın. Yani bunda biraz garez vardır. Nazarı 
dikkatinizi celbederim. Her halde yanlış bir iş 
yapılmasın. 
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DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan

bul) — Efendim, henüz kendisi bulunup tahki
kat yapılamadı. Fakat bir telgraf memuru di
ğer bir merkezle muhabere etmek ister. Onu 
kat'eder. Diğerini de aynı suretle yapabilir ki, 
bu suretle işgale imkân vardır. Ve bu işgal es
nasında kendi birtakım gtayrimeşru maksatlar 
için muhaberatı tatil ettiği anlaşılırsa tabiîdir 
ki, tecziyesi de muvafık olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinm vekâle
te kalbi hakkındaki noktai nazarınız nedir? 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Efendim, o Muvazenei Maliye Encü
menince ileri sürülmüş bir fikirdir. Ve bu fikri 
dermeyan ettikleri zaman bendenizden bir mü
talâa sormamışlardır. Kendilerine göre bir fi
kir dermeyan etmişlerdir. Şahsi olarak fikri 
acizanemi soracak olursanız bendeniz diyece
ğim ki, Dahiliye Vekâleti lâyikı veçhile posta 
ve telgraf umuru ile iştigal edemiyor, diğer iş
leri «dolayısiyle. Çünkü, vakti müsait değildir. 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi kendi 
başına gayet mühim bir dairedir. Mütaaddit 
müdiriyetleri, mütaaddit memurları, lâyetenahi 
işleri ve birçok muhaberat ve sairesi ve müfet
tişleri vardır. Bizim de yine aynı veçhile işle
rimiz ve sairemiz vardır. Bendenizin gerek Fah
ri Bey ve gerekse Sabri Beye itimadı tammım 
vardır. Ve benim itimadım dairesinde birçok 
işleri kendileri yapmaktadırlar. Ben bütün iş
leri kontrol etmeye de imkân göremiyorum. 
Çünkü, vaktim müsait değildir. Ben yine mesul 
olmak üzere tâyinler, nasıplar ve sıaireleri ken
dileri ifa ediyorlar. Bunlar benim onlara gös
terdiğim itimat dairesinde yapılmaktadır. Bi
naenaleyh hakikati aramıak lâzımgelirse bütün 
posta işlerinden ve saireden Dahiliye Vekilini 
mesul etmek, onun yapamayacağı bir işi yük
letmek demek olduğundan posta idaresinin Da
hiliyeden ayrılmasını tialebetmek pek doğrudur. 
(Handeler) Bu itibarla postanın Dahiliyeden 
ayrılmasında bir faide görüyorum. Bu benim 
şahsi noktai nazarımdır. 

HASİB B. (Maraş) — Bendenizin bir sua
lim vardı. Birinci kısmını Basri Bey sordu. 
İkinci kısmı kaldı. Harekâtı Milliyede bulunan 
bâzı zevat yedine evvelce şifre verilmişti. Ba
dehu Heyeti Vekile karariyle bu şifreler istir-
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dadedilmişti. Yine o zevattan bâzılarının şifre
ler istimal ettikleri söyleniyor. Acaba bu doğ
ru mudur? 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Benim ile böyle bir adamın şifre muha
beresi ettiğini bilmiyorum. Şifre meselesini müm
kün olduğu kadar taksire çalıştık, şimdiye ka
dar kullanılan esas şifre, hurufat şifresi idi ki, 
bu pek mühim şifre değil idi. Her harfe mu
kabil iki rakam. Bu en basit bir şeydir ki, her 
adam derhal biraz teveggul ile bunu açabilir. 
Bu aynı zamanda muhaberatı uzatmak demek
tir. Bunun için son zamanlarda kelime şifresi 
yaptık ve bütün devaire tevzi ettik, bundan 
sonra kelime şifresiyle muhabere edilecektir. 
Bundan sonra rakamların adedinde büyük bir 
tasarruf vâki -olacaktır. Fakat buyurduğunuz 
gibi böyle hususi olarak bâzı müstesna zevata 
şifre verildiğini bilmiyorum. Hatırımda delil
dir. Eğer isim tasrih ederseniz cevap veririm. 
Fakat arkadaşlarımız memuriyetle ve mezuni
yetle gittikleri zaman mütalâalarını almak için 
kendilerine bâzı kere şifre veriyoruz. Dediği
niz gibi harekâtı milliyede bulunmuş zevattan 
kimseye şifre verdiğimizi bilmiyorum. (Kâfi, 
sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetin
den evvel sualler vardır. Fahri Beyefendi bu
yurunuz; Basri Beyefendi sualinizi tekrar edi
niz, efendim. 

HASAN BASRİ B. (Karasi) — Efendim, 
bendeniz dedim ki; yeni tabedilen pullarda me-
maliki m-eşgule resimleri tersim edilmek lâzım-
geleceği bu hususta yapılan kanun ile de tasrih 
edilmişti. Hattâ bizim dairei intihabiyemizin 
ismi dahi mevcut idi. Böyle iken birtakım baş
ka resimlerle doldurulan bu pullar, kanun ica
bı ne için imal edilmiyerek bâzı resıimler, bâzı 
manzaralar konulmuştur ? 

İkincisi : Yine yeni pulların koleksiyonla
rını bâzı zevatın ellerinde görüyoruz. Bunlar 
bedel ile mi veriliyor? Yaksa bilâbedel mi ve
riliyor? Eğer bedel ile verilmişse miktarı mec
mu nedir? Bedel ile verilmedi ise bu .koleksi
yonların ihtiva ettiği bedeli posta varidatından 
ne suretle tenzil veya imha ettiniz? Sualim bun
dan ibarettir. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMU
MİSİ VEKİLİ FAHRÎ B. — Buııdann klişeleri 



t : 58 19.6 
yapıldığı zaman bu karar henüz verilmiş değil- I 
di. Sipariş yapılmış ve bir kimi da mevkii file 
getirilmişti. Tabiî ondan sonra bu karar ittihaz 
edilmiş; halbuki bu karardan evvel yapılmış 
olan pulların artık tadiline vakit kalmıyarak 
onların eldeki klişeleri tabedilmiştir. Binaen
aleyh bu karar bu suretle infaz edilmemiştir. 

HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Karar değil, 
kanundur. 

FAHRÎ B. (Devamla) — Evet efendim ka
nundur. Fakat bu kanun daha sonra ittihaz 
edilmiştir. Halbuki bundan evvel pulların kli
şeleri yapılmış, matbaaya siparişleri verilmiş 
ve matbaa da bunları kısmen tabetmiş bulunu
yor. Her matbaaya böyle bir iş yapıldığı zaman 
bir hediye verilmek kaidedendir. Bu matbaa
lara da yaptığı pulların işe yaramaz kısımları 
verilmiştir ve aynı zamanda bu pullarla bera
ber bir miktar da koleksiyon yapmış ve bize ver
miştir. Malesef bunlar pek azdır ve yine bu 
koleksiyonlar da hediye babilinden gelmiş, bun
lardan bir kısmı Azayı Kiramdan bâzılarına ve 
Heyeti Vekileye dâlıiıl bulunan Azayı Kirama 
verilmiştir. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Azadan 
hiçbir kimseye verilmemiştir, biz görmedik. 

FİKRET B. (Kozan) — Biz aldık efendim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Gerek rüfe-
kayı kirama ve gerekse bâzılarına hediyeten ve
rilen bu pullar feiymeti haiz midir? Değil midir? 

FAHRİ B. (Devamla) — Hayır efendim bir 
kıymeti haiz değildir ve pul değildir. Yalnız 
bir hâtıra olmak üzere yapıştırılmıştır ki bun
lar pul değildir. Pulun resmi mücessemidir ve 
yapışmıştır. Böyle bir yaprak halindedir. Esa
sen resimdir ve tabedilmiş bir puldur. Bugün 
hiçbir suretle mevkii istifadeye konamaz. Bu
gün memleket için bir hâtıra olmak üzere son 
zamanda İtalya'da tabettirilen pulların birer 
nümunesidir. Başka kıymeti maddiyesi yoktur. 
Yani esasen bir resimdir. 

HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Demek ki 
yaptırılmamıştır. 

FAHRİ B. (Devamla) — Hayır, yaptırılma
mıştır. Tabedilmiş bir defterdir, resimdir, pul 
değildir. Kâğıt üzerine yapılmıştır, ne kopar ve 
ne de bir şey olur. Yalnız kıymeti mâneviyesi 
vardır. Kıymeti maddiyesi yoktur velhasıl bir 
hâtıra olarak yapılmıştır. 
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CEMİL B. (Kütahya) — Geçenlerde iki de

fe yağmur yağdı. İstanbul'dan gelen postada 
gazete ve kitaplar tamamiyle ıslanmıştır. Bit
tabi bundan kitapçılar ve daha saire zarar gör
düler. Bizim bildiğimiz birşey varsa sürücü
lerin muşambaları ve çadırları olur. Bununla 
bütün evrakı muhafaza ederler. Acaba İstanbul 
postacılarının böyle hurcu ve muşambası yok 
mu? Ve Posta Telgraf İdaresi bunlar ile taah
hüdünü yaparken bu gibi şeraitle kabul edil
miyor mu? Ve ne için Posta Telgraf İdaresine 
müracaat etmediklerini soruyorum. 

FAHRİ B. (Devamla) — Efendim bun
ların üzerlerinin örtülmesi meşruttur. Fa
kat o popta yağmurdan ısl anmamıştır. 

i Bunlar Ayaş'ta bir çay vardır, o çay
da araba ! devrilmiş ve içinde bulunan 
iki çuval birkaç saat suyun içinde kalmış bilâ-
hara gece vakti tekrar adam gönderilmiş ve su
dan çıkarılmıştır. Yoksa her mütaahhidin be-

'' hemehal nakledeceği postaları ' muhafaza etmesi 
ve üzerini örtmesi meşruttur. Bâzı yerlerde bun
ların üzerine örtecek ve yağmura mâni olacak 

I derecede ne muşamba ve ne de çadır bezi bulu-
j namadığı için ancak kendi keçelerini örtebili-
I yorlar. Bu hâdise yağmurdan değil, arabanın 

devrilmesinden ileri gelmiştir. Ve bu suretle 
gerek suyun içinde ve gerekse yağrumun altın
da kalmasından ileri gelmiştir. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir
ler vardır. . 

HAMDİ B. (Tokad) — Reis Bey benim de 
sualim vardır. Bâzı menzillerde posta münakalâ
tının meccanen ve ücretsiz taahhüdedilerek ifa 
edilmekte olduğu görülüyor. Posta idaresinin bu 
gibi meccani ve hahişli bir taahhüt ve hizmete 
mukabil bahşettiği müsaadat nedir? Bunun sürat 
ve selâmet noktasından ne gibi faide ve mazaratı 
vardır? Ve bunun şekli mahiyeti nedir? 

FAHRÎ B. (Devamla) — Posta münakalâ
tını. meccanen yapanlardan yalnız sürücüler ve 
mütaahhitler askerlikten tecil ediliyorlar. Bun
lardan da 1310 tevellüdüne kadar kabul ediliyor, 
diğerlerinin taahhüdü kabul edilmiyor. Bundan 
dalia müsin olanları da maalmemnuniye kabul 
ediyorlar. Bunlar bilâbedel yapıyorlar. Bunu da 
ne maksatla yaptıkları malûmdur. Bunlar zen
gin adamlardır. Bir araba yerine iki araba kul-

I lamrlşr. Bir araba ile eşyayı ticariye nakleder-
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ler, diğer araba ile de postayı naklederler isti
fade ederler ve belki de idarenin malûmatı ol
maksızın daha bâzı şeyler yapabilirler. Fakat 
idare böyle şeylere vâkıf oldukça derhal kendile
rinin ya mukavelelerini fesheder veyahut kendi
lerini ciheti adliyeye teslim eder. Bu bir »şarttır, 
efendim. (Müzakere kâfi, sesleri) 

REÎS — Kifayeti müzakere hakkında (Tokad) 
Mustafa, (Çorum) Dursun, (Gene) Fikri Faik bey-
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lerin takrirleri vardır. Posta ve Telgraf Müdüri
yeti Umumiye bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir ve müzakere kâfi görül
müştür. 

Şimdi fasıllara geçiliyor. On dakika teneffüs 
etmek üzere Celseyi tatil e.diyorum. 

Hitamı Celse, saat : 3,50 

mmm 

ÎKÎNCI CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 4,20 

REtS — tkinci Beisvekili Musa Kasım Efendi Hasretleri 
KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim, celseyi küşadediyorum. 

F. M. 

126 
1 
2 
3 
4 
5 

l 

Nev'i muhassasat 

Birinci kısım idarei merkeziye 
Maaşat 
Müdürü Umumi 
Memurini merkeziye 
Müstahdemini müteferrika 
Muamelât müfettişleri 
Fen müfettişleri 

126 ncı fashn yekûnu 

1337 Encüme
nin tenkiha-
tiyle 1338 se-

1337 nesi Birinci 
Muvaze'nei Avans Kamı-
Maliye En- nunun tadi-
eümeninee lâtına göre 
kabul edilen tesbit edilen 

1 200 1 200 
3 876 3 876 

432 432 
2 370 2 370 
3 924 3 924 

11 802 11 802 

1338 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 

1 200 
4 116 

432 
2 850 
3 924 

12 522 

senesi 
Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
olunan 

1 200 
4 116 

432 
2 850 
3 924 

12 522 

— 618 — 



1 : 58 19.6 
REİS — Efendim, bu fasıl hakkında söz is- I 

tiyen var mı? I 
HAMDİ B. (Biga) — Efendim, bu fasılda 

muamelât müfettişleriyle fen müfettişleri var. I 
Bunlardan muamelât müfettişlerinin maaşı dört 
bin kuruş olduğu halde fen müfettişlerininki 
üç bindir. Bunların da maaşlarının dört bine 
iblâğını teklif ederim. I 

OSMAN B. (Kayseri) — ötekiierinkini üç 
bine indirsek daha iyi değil mi? I 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Muvaze-
nei Maliye Encümeni, müdüriyeti umumiyenin 
vekâlete tahvilini talebediyordu. Evvelâ bu 
hai'lolunmalıdır. Eğer müdüriyeti umumiye ve- I 
kâlete tahvil ve müdürü umumi müsteşar olarak I 
istihdam olunacaksa, bizim devairimizde müs- I 
teşarların âzami maaşı 80 liradır. 80 liradan I 
fazla maaş yoktur. Bunun da maaşının 80 liraya I 
inmesi lâzımgelir. Binaenaleyh evvelâ müdü- I 
riyeti umumiyenin vekâlete tahvil veya ipkası I 
meselesi hallolunmalıdır. I 

MAZBATA MUHARRİRİ RASlM B. (Si
vas) — Efendim, müdüriyeti umumiyenin ve- I 
kâlete tahvili hakkındaki encümenin talebi bir I 
temenniden ibarettir. Meclisi Âli kabul eder 1 
veya etmez. O başka bir mesele. İkinci bir te
mennimiz, halihazırdaki müdiri umumi bey I 
kendisi erbabı ihtisastan bulunduğu cihetle 
müdüriyeti umumiye vekâlete tahvil edildiği I 
takdirde yine 10 bin kuruş maaşla ve müsavi- I 
ri fen sıfatiyle vekâlette bırakılmalıdır. (Müs- I 
teşardır sesleri) Hayır efendim, encümen, mü- I 
şaviri fen sıfatiyle kalmasına taraftardır, mü
düriyeti umumiyenin vekâlete tahvili halinde. 
Efendim, temennimizin esbabı mueibesi ise, I 
Posta ve Telgraf Dairesinin istiklâli tamını- I 
mn teminidir. Başta bir vekil bulunursa o daire j 
istiklâlini tamamiyle muhafaza edebilir. Te- I 
mennimiz münhasıran bu noktadan dolayıdır. I 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — 1337 senesi Mu-
vazenei Maliye Encümeni müdiri umumilerin I 
maaşını 60 - 70 lira takdir ve tesbit etmiş iken I 
bunun maaşının 100 lira olmasının seebbi nedir? I 
Sonra, acalba diğer devair müdiranı mütehassıs I 
değil midir? Mütehassıs değilse onların mev- I 
kilerinde durmaları caiz midir? I 

RASlM B. (Sivas) — Efendim, evvelâ pos
ta Telgraf Müdürü Umumisinin maaşı bu sene 10 I 
bin kuruşa iblâğ edilmiş değildir. Üç seneden I 
beri 10 bin kuruş üzerinden maaş alıyor. Fil- I 
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vaki diğer müdiri umumilerin maaşı altmışar 
liradır, fakat bu müdüriyeti umumiye müsteşar
lık derecesinde ve belki de fevkinde olduğundan 
bunun maaşı 100 lira olarak kabul edilmiştir. Ve 
öteden beri de 100 lira verilmiştir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Olamaz, efen
dim, olamaz. Bu fazla semahattir. 

RASlM B. (Sivas) — Efendim, bu, bu sene 
yapılmış değildir, 1336 senesinden beri 10 bin 
kuruş alıyor. Bu sene de encümen on bin kuru
şun kabulü taraftarıdır. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, buradaki 
müdüri umumi maaşı bu sene tezyidedilmiş de
ğildir. Bu miktar geçen seneki Muvazenei Mali
ye Encümeninin tesbit ettiği miktardır. Abdul
lah Efendi Hazretleri de orada idiler ve bu mik
tara muarız değil idiler. Bu seneki encümenin 
tuttuğu esas, ise 1337 encümeninin tesbit ettiği 
tenkihat esasıdır. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Tasarrufu unut
tunuz mu İsmet Bey? 

İSMET B. (Çorum) — Encümeniniz tasar
ruf edilecek şeyleri âzami surette tetkik ve tak
dir etmiştir. Eğer bir muvazene encümeninin 
takdir ettiğini her senq böyle bozacak olursak o 
intizamdan gayrı bir şey olur. Rica ederim, Pos
ta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi bir varidat 
müdiriyeti umumiyesidir, masarifi de vardır. 
Muamelâtını da biliyorsunuz, ehemmiyetlidir. 
Ltanbıl 'da. biliyorsunuz Posta ve Telgraf Neza
reti idi. Bugün posta ve telgraf muhaberatında 
matlubolan şeylerin temin edilmemesi burada 
bunun salâhiyetinin tahdidedilmesindendir. Siz 
eğer her şeyi ıslah etmek istiyorsanız böyle ihti
sas mevkilerinde bulunanlara yüksek maaş ve
receksiniz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
buyurunuz, Müdürü Umumi Bey üç aydır bura
da yoktur. Halbuki idare onun zamanından daha 
iyi terakki etmiştir. Mesele şahıs meselesi değil
dir. Sebat ve ikdam meselesidir. 

İSMET B. (Çorum) — Bendeniz şahıstan 
bahsetmedim. Buranın ihtisas mevkii olduğun
dan bahsettim. Ondan daha yüksek adam geti
rirsiniz, fakat getirmek için mutlaka bu maaşı 
vermeye mecbursunuz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bendeniz telgra
fın ve telgrafçılığın ehemmiyetinden bahsede
cek değilim. Şinasi Efendinin : 
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Bihaber kaldım deyu verme mizaca inhira i i 
îşte bu âlemde ihdas oldu muhbir telgraf 
Kasidei meşhuresi, telgrafın ne kadar ehem

miyeti haiz olduğuna delildir. Binaenaleyh tel
graf bünyei Devletin şiryan damarlarıdır. Şir
yan damarları olmazsa bir bünye yaşıyamadığı 
gibi bir Devlet de yaşıyamaz. Binaenaleyh ben
deniz keyfiyetten değil, kemiyetten bahsedecek 
ve Müdürü Umumi Beyefendiye birkaç, sual irad-
eyliyeceğim. Şu bir sene zarfında telgraf memur
ları arasında sekiz cinnet hâdisesi olmuştur. 
Ezancümle Göynük Telgraf Müdürü Fâzıl Efen
di asabi bir hastalık neticesi tecennun etmiştir 
ve elyevm, Erzurum'da mecnun olarak yaşıyor. 
Bu adam mütemadiyen çalıştığından dolayı te
cennun etmiştir. Bütün etibba o yolda rapor ver
mişlerdir. Sâyuamel mukavemeti bedeniyeye gö
redir. Bugün bilcümle fabrikalarda ve Avrupa'
da da, bütün sosyalistlerin kabul ettiği se
kiz saat mesai bu telgrafçılara ez'afımuzaaf ola
rak tahmil ediliyor. Binaenaleyh bendeniz her 
hangi telgrafçıya tesadüf edersem iştikâ ediyor
lar ve diyorlar ki, biz kırk yaşını geçtikten son
ra tahammül edemiyeceğiz. Bir kısmımız mefluç 
olacağız ve bir kısmımız tecennun edeceğiz. Bi
naenaleyh buna bir çarei âcil bulmalı. Telgraf
çılar Kuvayi Milliyenin bidayeti teşekkülünde 
bu Hükümete çok büyük hizmetler ifa etmiş
lerdir. Bu gayrikabili inkârdır. Binaenaleyh 
bunlara bir çarei âcil bulmak lâzımdır. Bunlar 
geceli gündüzlü çalışıyorlar. Yazıktır, günahtır. 

Şimdi suallere geliyorum : Saati mesai tak- i 
dir edilmiş midir? Muhaberatı Tesmiyede ne gibi J 
kâvaidi esasiye tesisine (teşebbüs olunmuştur? ' 
Yani birtakım fiillerin veya edevatın tayyı, hâ- j 
sili bir Msamtelgrafi vücuda getirmek için te- j 
şebbüsatta bulunuluyor mu? Bulunulmuyor mu? ] 
Bunu soruyorum. | 

REÎS — Bunun fasla taalluku var mıdır? | 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Var efendim, j 

Muhabere memurları tezyidolunmabdır. Eğer | 
tezyidoluıımazsa muhaberat ve telgraf makina- j 
lan tamamen işlemiyecektir. Binaenaleyh bu hu- : 
susta bir de takrir veriyorum. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, Wt-
çelerin tanziminde, iki seneden beri tasarruf 
esasını kabul ettik. Bendeniz memurini aske
riyemin, zâbitamn vesairenin maaşatiyle diğer 
devairde bulunan memurinin maaşatı arasında j 
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bir mukayese yapmak için, bâzı devairde bil
hassa şu bütçede tesadüf ettiğim ufak - tefek 
noktalan arz edeceğim. Meselâ müdürü umumi
lerin maaşı aslisi yüz lira hakikaten mevkii mü
himdir; bu maaş fazla değildir. Tabiî onlar 
en yüksek maaşı almalıdır. Fakat zannediyo
rum ki, bu yüz lira bir fırka kumandanı maaşı
nın hemen, hemen iki misline baliğdir. (Doğ
ru, sesleri) Ben demiyorum ki, memurini mül
kiyenin maaşatı indirilsin. Fakat bir nispeti 
âdile gözetilsin. 

Müdürü umumilerin maaşatma gelince; bun-
lann maaşatı gayet tuhaftır. Bilhassa Posta, 
Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinde dört müdür 
var. Üçü dörder bin kuruş maaş alıyor. Ga
riptir ki, heyeti fenniye tesisat ve levazım mü
dürü var - kim olduğunu bilmiyorum - fen erba
bından olduğu için (3 500) kuruş alıyor. Bun
da da bir adalet yok. Taşra müdürü umumile
rinden dört bin kuruş maaş alan meveudoldu-
ğu halde fen mütehassısına, fen müdürüne üç 
bin beş yüz kuruş maaş verilmesini anlamıyo
rum. Görülüyor ki maaşlann taksiminde, tev-
ziinde bir adalet yoktur. Müdürü umumilerin 
dört bin kuruş aldığı bir dairede asıl iş gören 
muhabere memurlan ve saire - zannederim - ke-
fafinefse bile muktedir olamıyorlar, 600 - 800 ku
ruş maaşla çalışıyorlar. Bendeniz isterdim ki, 
efendim Muvazenei Maliye Encümeni - her hal
de bütçeyi tetkik ederken, bu cihetleri düşün
meli ve bütçe dâhilinde olmak üzere adaletsiz
liklerin önüne geçmeli idi. Muvazenei Maliye 
Encümeni ise geçmemiştir. Hükümetin tekli
fini aldığı gibi kabul etmiştir. Tabiî biz bura
da müfredata girecek vaziyette değiliz. Her 
halde şu faslın, yani maaşat faslının encüme
ne iadesiyle tesadüf ettiğimiz bir iki noktadaki 
adaletsizliğin mümkün mertebe tamirini tale-
bediyorum. (Çok doğru, sesleri) Hem de bu
nu yaparken diğer devairdeki maaşatdan naza
rı itibara alınsın. Efendiler yalnız Posta ve 
Telgraf devairini ve müdürlerini demiyorum. 
Orada bulunan şahıslan katiyen görmedim, sin
lerini ve sairesini bilmiyorum. Fakat başka de
vairde henüz mektepten çıkalı dört, beş sene ol
muş müdürü umumiler vardır, ki yine dört bin 
kuruş maaş alıyor. Halbuki Öbür tarafta bir 
binbaşı iki bin kuruş maaş akmıyor. O da mek
tebi âli mezunudur: Zannediyorum; Muvazenei 
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Maliye Encümeninin vazifesi de bu gibi ada
letsizlikleri görünce önüne geçmektir. Muva-
zenei Maliye Encümeninin nazarı dikkatini cel-
bediyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ RASİM B. (Si-
vas) — Efendim bütçenin 1337 esasını muha
faza etmesi ve ondan fazla tahsisat kabul edil
mesi için Heyeti Celilenin kararı vardır. Encü
men bu karara binaen .1337 den fazla zamaim 
kabul etmedi. (Gürültüler) Arkadaşlarımın bâ
zısının zamaim teklifine gelince; Nizamnamei 
Dahilî buna mânidir. Bu bapta elli imzalı bir 
takrir olması icabeder. Bunun için encümen 
1337 senesi şeklini muhafaza etmiş buna başkaca 
bir zam yapmamıştır. Dairei âidesi tarafından 
da encümene bir teklif vâki olmadığı için za
maim filân yapılmamıştır. Müdüri umumilerin 
maaşı dört bindir. Diğerinin ki üç bin beş yüz
dür diye bir şey etmedik. İhtimal ki onun vazi
fesi daha mühimdir de diğerininki gayrimü-
himdir. Onun için encümen zam icra etmemiş
tir. (Etmiştir sadaları). Hayır efendim böyle bir 
şey yapılmamıştır. 

TAHSİN B. (Antalya) — Muamelât ve fen 
memurlarının adedi ve miktarı nedir? 

RASİM B. (Sivas) — Onu müdüri umumi» 
leri bilir. Kendilerinde müfredatı var, izah 
ederler. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Nizamnamei 
Dahilî zam teklifine müsait değildir. Binaen
aleyh zaten dairei âidesi fazlaca düşünüp de bir 
maaş tanzim etmiş bulunsaydı şu adaletsizlik
ler görülmiyecektir. Yani gece, gündüz sabah, 
akşam çalışan memurlar böyle kalmıyacaktı. 
Bunu düşünememiş. O halde Nizamnamei Da
hilî mucibince bizim salâhiyetimiz yoksa, şu
rada bir adalet temini için bunun encümene 
iadesini arz ederim. Benim söylediğim budur 
efendim. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Buyurdunuz ki 
zam kabul etmedik. Yalnız 1337 bütçesi ne ise 
o kadardır. 126 ncı faslın birinci maddesinde 
münteyizler gösteriyorsunuz. Bir de Adana'nm 
istirdadı dolayısiyle birçok memurlar istihdam 
ediliyor. Binaenaleyh o dairede mümeyyiz de 
yoktur. Bir kâtip, %ir müdür var. Bir kâtip bir 
müdürle idare etmenin gayrikalbıl olduğunu dai
resi söyledi, yalnız bir mümeyyiz ilâve edildi 
dedi. 
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I RASİM B. (Sivas) — Diğer kadroda tebed-

* dülât kabul edilmedi efendim. 
REİS — Efendim söz alan yok fasıl hakkın

da birkaç takrir vardır. (Bitmedi efendim, su
allere cevap verilmedi sesleri) Reyi âlinize arz 
ediyorum. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ 
VEKİLİ FAHRİ B .— Efendim, fen müfettişleri 
ile muamelât müfettişlerinin adedini soruyorlar 
(23) tane fen müfettişiyle on tane muamelât 
müfettişimiz vardır. Efendim, fen müfettişle-

I rinin maaşatı (1 200) kuruştan (1 600) 
(2 000) kuruşa kadar muhtelif derecededir. 
Muamelât müfettişlerinin ise (1 500) den 
(2 000) kuruşa kadardır. Fen müfettişleri he
nüz mektepten çıkmış zevattandır. Arasıra 
münhal vukuunda (1 500) ve (2 000) kuruşa 
terfi ediliyorlar. 

TAHSİN B. (Aydın) — Kaç kilometre hat
ta malikiz? 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ FAHRİ B. (De
vamla) — Hattın kilometresi tamamen tahdid-
edilmemiştir. Yalnız her şubede 'bîr müdür var
dır. Bâzı daireler gayet vâsi olduğundan oralar
da iki fen müfettişi bulunur. Bâzı yerlerde de 
bir fen müfettişi bulunur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Demek ki hututu 
umumiye, kilometre hesabiyle mazbut değildir. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ 
VEKİLİ FAHRİ B. (Devamla) — Mazbuttur, 

İ 'her fen müfettişine 'bir daire veriliyor. Cün-
' kü bâzı defa icabeder ki Ihat bir tarafta kal-
i mamak için bir fen müfettişi veya hat müfet

tişi diğerinin hududuna geçebilir. Kezalik bâ
zı yerde iki hat birden gider. O zaman da birisi 

: bir fen müfettişine, birisi de diğer bir fen mü-
fettiğifte verilir. Çünkü direklerin yarısmı ken
disi, yansım da diğeri rekzetmiştir. Efendim! 
Onun için her fen müfettişinin ayni miktarda 
telgraf hattında çalışması kabil değildir. 

I REİS — Efendim kifayeti müzakereyi reyi 
âlinize arz 'ediyorum. (126) ncı fasıl hakkında
ki müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın müzakere kâfi görüldü. 

Takrirler var. Okunacak. 

Riyaseti Oelileye 
Derdesti müzakere olan posta ve telgraf 

bütçesinin (birinci feısmmm idörei merkeziye 
I faslında müdürü umumi maftşmm bilûmum mü-
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düri umumilere verilen yedi bin kuruşa tenzi
lini teklif eyleriz. 

îzmit Siicl Maraş 
Abdullah Mustafa Sabri tlasib 

Riyaseti Celileye 
Bilûmum devairi merkeziye müdiri umumile

rinin maaşatı altı bin ve yalnız Jandarma Ku
mandanı Umumisi maaşının sekiz bin kuruş üze
rinden Meclisi Âlice kabul Duyurulduğundan 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi maaşı
nın da şehrî seksen lira üzerinden kabul buyu-
rularak 126 ncı fasıldan iki yüz kırk liranın ten
ziliyle (12 282) lira olarak kabul buyurulmasını 
arz ve teklif eyleriz. 

îstanbul Mebusu Niğde Mebusu 
Hüseyin Hüsnü . • Mustafa Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Posta ve Telgraf Müdürü Umumisinin diğer 

müdiriyeti umumiyelerin âzamisine nispetle sek
sen liraya tenzilini teklif eylerim. 

Ergani Mebusu 
Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Bütçemizin muhtacı tasarruf olduğu bir za

manda Posta ve "Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi 
maaşı aslisinin on bin kuruş olarak bütçede ip
kası kaidei tasarrufa münafi ve hattâ müsrifane 
olduğundan bunun sekiz bin kuruşa tenzilini tek
lif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Badema devairi resmiye arasında teati olu

nacak muhaberatı resmiye her ay nihayetinde 
tâyin olunacak kontrol memurları tarafından 
teftiş ettirilerek tahakkuk edecek zait kelimat ve 
ibaratı haşviyenin her daire reisinden tanzim 
ettirilmesinin usul ittihaz olunmasını teklif eyle
rim. 

Erzurum 
Nusrat 

REÎS — Efendim, üç takrir, müdürü umu
mi maaşının (80) lira olmasını ihtiva ediyor. 
Bu takrirler, Kütahya Cemil, îstanbul Hüseyin 
Hüsnü, Ergani Sırrı beylerindir. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Reis Bey bi
zimkini söylemediniz. 
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REÎS — Müsaade buyurun efendim; sözümü 

bitireyim, rica ederim. 
Sonra Abdullah Eefendiyle Mustafa Sabri 

Efendi (70) lira olarak kabulünü teklif ediyor
lar. Şu halde iki şık \rardır. Birisi yetmiş lira, 
diğeri de seksen liradır. 

Sonra Nusrat Efendinin de bir arzusu var. 
Muhaberatı resmiye için keşide edilen telgrafla
rın her ay başında, kontrol edilerek tahakkuk 
edecek zait kelimatın ve ibaratı haşviyenin tak
siri hakkındadır. (Fasla ait değildir, o başka, sa
daları) 

Fasla taallûku yoktur. Maraş Hasib, îzmit 
Abdullah, Siird Mustafa Sabri efendilerin tak
rirlerini reyi âlinize arz ediyorum. Müdürü 
umumi maaşının yedi bin kuruş olarak ve fas
lın o veçhile tashihini kabul edenler... 

ÎSMET B. (Çorum) — (Şiddetli gürültüler, 
ayak patırtıları) Efendim, rica ederim, zammın 
lehinde, aleyhinde söylemiyorum. Usulü müza
kere hakkında söyliyeceğim. (Şiddetli gürültü ve 
patırdılar) Rica ederim. Tenkis tekliflerinin en
cümene gelmesi lâzımdır. (Şiddetli gürültüler) 
Efendim, usulü müzakere hakkında söylüyorum. 
Rica ederim. (Olamaz, sadaları, şiddetli gürültü
ler) Zam ve tenkis tekliflerinin her halde encü-
*mene verilmesi lâzımdır. Bunu söylüyorum, gü
rültü etmeyiniz, nedir patırdılar? (Reye kondu 
bitti, sadaları, şiddetli patırdı) 

REÎS — Efendiler henüz reye vaz'etmedim. 
OSMAN B. (Kayseri) — Demek Hazinei 

milleti boşaltalım, memurların ceplerine doldu
ralım. (Reye kondu, sesleri) 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENÎ MAZ
BATA MUHARRÎRÎ ALÎ CENANÎ B. (Gazi-
anteb) — Usulü müzakere hakkında söyliyece
ğim. (Ayak patırdıları) 

REÎS — Efendim, encümen daha bir kelime 
ilâve edecek, reye koymadım. Yine rey sizindir. 
îster kabul edersiniz. îster etmezsiniz. 

ŞEVKÎ B. (îçel) — Reye konulduktan son
ra usulü müzakere kalmamıştır. Reis Beyefendi. 

REÎS — Reye koymadım. (Koydunuz sada
ları) 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Makamı 
Riyaset şu maddeyi reye koyuyorum dedikten 
sonra velevki her ne mesele hakkında olurca 
olsun ancak âra tefhim olunabilir. Binaenaleyh 
Makamı Riyaset «Şu teklifi veyahut şu takriri 
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kabul edenler lütfen el kaldırsın» demiştir ve el
ler de kalkmıştır. Sunun anea'k neticesi tefhim 
olunabilir Beyefendi. 

REÎS — Efendim Müdürü Umuminin maaşı
nın yetmiş lira olması teklif edildiğini ve reye 
vaz'edeceğimi söyledim. Reye vaz'etmedim. 

OSMAN B. (Kayseri) — Vaz'ettim dediniz. 
İşte zabıt burada, 

REÎS — Efendim Müdürü Umuminin maa
şını yetmiş lira olmak üzere bilkabul bütçenin 
tashihini kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ka
bul sadaları) Ekseriyeti azîmeyle kabul edilmiş
tir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
REŞAD B. (Saruhan) — Arkadaşlar bu celâde
tinizi yarın Müdafaai Milliye bütçesinde de gös
teriniz. (Hepsinde sadaları) (İnşallah sesleri) 
(Şiddetli alkışlar) Posta ve Telgraf Müdürü 
Umumisinin on bin kuruştan ibaret olan maa
şından encümene hisse yoktur ve encümenin ke
sesine bir şey girecek değildir. Yalnız yarın ica
bı maslahat size emredecek. O zaman kanunu 
mahsusla tahsisatı munzamma olarak bu parayı 
vermeye mecbur olacaksınız. (Gürültüler) 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Reis Bey söz is
tiyorum, Muvazenei Maliye Encümeni Reisine 
cevap vereceğim. Heyeti Umumiye Muvazenei 
Maliye Encümeninin tesbit ettiği miktarı tenail 
edince Reşad Bey Muvazenei Maliye Encüme
ninin kesesine bir şey girmiyeeeğini ve bunda 
encümenin hissesi olmadığını dermeyan ediyor. 
Acaba bunu kabul eden arkadaşlarımız... 

REŞAD B. (Saruhan) — Ön bin kuruş maaş 
muvafıktır diyen sensin, imzan vardır,. 

ABDULLAH Ef. (Devamla) — Hayır efen
dim bunu reddedenlerin kesesine girmiyor. Mil
letin kesesine giriyor. Millet zayıftır, millet fa
kirdir. Bütün müdiramn maaşı böyledir. Onla
ra da aynı parayı verin. Eğer onların iktidarı 
yoksa onları azledin. 

ALİ SÜRÜR! Ef. (Karahisarı Şarki) — Usu
lü müzakere hakkında kısa bir şey arz edeceğim. 
Encümen namına söz söylemek için kürsüye bâ
zı kere Rasim Bey kardeşimiz geliyor. Bazan 
ismet Bey ve bazan da Ali Cenani Bey geliyor. 
Daha olmazsa Encümen Reisi geliyor. Bu zan
nederim ki, cayi nazardır ve muvafıkı usul de
ğildir. Heyeti Celilenin nazarı dikkatini celbede-
rim. (Bravo sadaları ve alkışlar) 

.1338 C : â 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey mü

saadenizle bir iki kelime de encümen söylesin. 
Bunun sebebi vardır. Encümen Reisi izah etsin; 
etmezse bendeniz izah edeceğim. Efendim Muva
zenei Maliye Encümeni devairi Devletin her bi
rine taallûk eden umuru o işe binnisbe daha zi
yade aklı eren veyahut onunla meşgul olan ar
kadaşa verir ve o arkadaş o daire ile görüşür, 
anlaşır. Binaenaleyh ihtisaslarına taallûk eden 
umuru arkadaşlardan bâzıları üzerine almakta 
ve burada bütçenin heyeti umumiyesinde lâzım-
gelen izahatı vermektedir. Onun için devairin 
bütçelerinde muhtelif mazbata muharrirlerinin 
imzaları vardır. Onlar söylüyorlar. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun. Makasidi umumiyeye taallûk 
eden nikatta encümenin reisi veyahut mazbuta 
muharriri zaten alâkadardır. Heyeti umumiyesi 
müzakere edildiği zaman onlar ayrıca izahat ve
rebilir zannederim. Bunda bir mâni yoktur. Çün
kü muhilli maksat bir şey olursa Heyeti Celhe-
niz onu kabul etmez. Yani ortada hakem Heyeti 
Aliyeniz olacağına ve Heyeti Aliyeniz kanaatine 
sahip bulunduğuna nazaran her hangi bir zatın 
veyahut birkaç zatın sözüyle Heyetinizin tağyir 
kararma mahal kalmaz. Onun için bundan içti
naba lüzum yoktur. Encümenlerinize itimat bu
yurun. Ama söyliyeeeklerini kabul buyurmazsı
nız o başka. Yalnız -mesele güzel anlaşılsın. Ben-
denizee Heyeti Aliyenin gözbebeği olan encü
menlerin kararma hiç emniyet etmek istemez ve 
onlara söz söyletmek için söz vermezseniz o za
man kim çalışır?... 

Onun için sizden rica ediyorum. Arkadaşları
mın bir mesele hakkında içtihaden sizi, yani He
yeti Celilenizi bir iki defa tasdi etmesini fena 
görmeyiniz... Binaenaleyh kararınıza yine siz sa
hip ve hâkimsiniz. Günkü bu kanaat meselesi
dir. Yalnız onlar bir noktadan dolayı Heyeti 
Celilenizi tenvir etmeye lüzum görmüştür. Ben-
denizce bu câyi bahis değildir. Zaten bu makam 
münakaşa içindir ve münakaşa için kurulmuş 
bir makamdır, binaenaleyh hoş görmelerini ar
kadaşlarımdan rica ederim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Posta ve Telgraf bütçesiyle Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunan arkadaşlarımdan han
gisi iştigal etmişse mazbata muharriri sıfatiyle 
o zat söz söyler. Encümenin noktai nazarını 
bildirir. Bir mevzuu müzakere hakkında mü-
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tâaddit zevat encümen namına ifadei meram 
edemez. Mugayiri usuldür. Elbette Heyeti Ce-
lile encümenlerin noktai nazarını anlamayı ar
zu eder. Fakat Heyeti Umumiyenin azim ve 
katî tezahüratına karşı encümen ısrar etmek 
isterse buna mukabil Heyeti Celile lâzımgelen 
hükmü verir ve nitekim vermiştir. Tekrar edi
yorum. Bir mevzu hakkında mazbata muhar
riri sıfatiyle encümen namına ancak bir zat 
söz söyliyebilir. Yani iki üç kişi söyliyemez. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Ali Süruri Bey arkadaşımız pek haklı
dır. Vakıa bütçelerin teshili tetkiki için encü
mendeki azalar bütçeleri beyinlerinde taksim 
ederler. Fakat müzakeresinde yalnız o büt
çeyi tetkik eden zat söyler. Meselâ jandarma 
bütçesinin müzakeresinde Salâhaddin Beyefen
di Mazbata Muharrirliğini yaptı. Biz encümen
den rica ediyoruz. Bugün Posta ve Telgraf 
bütçesini tetkik eden kimdir? Mazbata Mu
harriri odur. Yalnız o söyler. Arkasından Is-
met Bey çıkarsa mebus sıfatiyle çıkabilir, maz
bata muharriri olamaz. Encümen namına söy
liyemez, mebus sıfatiyle söyliyebilir. Bir encü
menin böyle üç tane mazbata muharriri olamaz. 

REİS — Efendim, kabul ettiğiniz takrir mu
cibince müdiri umuminin maaşı yetmiş lira olu
yor. Binaenaleyh faslın yekûnu da... 

CEMİL B. (Kütahya) — Trabzon Mebusu 
Ali Şükrü Beyin bu fasıl hakkında bir takriri 
vardı. 

,1338 C : 2 
NEBlL E l (Karahisarı Sahib) — Faslın ye

kûnu (12 282) lira olmak lâzımdır. Çünkü 
sene bidayetinden beri dört ay geçmiştir. 

RASİM B. (Sivas) — Efendim, dört aylığı 
tesviye edilmiştir. Binaenaleyh sekiz aylıktan 
otuzar lira tenzil edeceğiz. Otuzar liradan se
kiz aylık tenzil edildikten sonra faslın yekû
nu (12 282) lira kalır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ B. (Bitlis) — Geçen se
ne bu zata ne kadar maaş verilmiştir? 

RASİM B. (Sivas) — Efendim, yüz lira, 
evvelki sene de yüz lira verilmiştir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, bu 
faslın yekûnu (12 160) lira oluyor. 

KÂTİP ATIF B. (Kayseri) — Efendim, se
kiz ay üzerinden hesabediyorlar. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Resmen 
mezuniyet aldı bu adam. Mezun olunca maaş 
almıyacak mıdır? Nasıl olur da sekiz aylık 
hesalbediliyor? 

REİS — Efendim, encümen faslın yekûnu
nu 12 282 lira tesbit ediyor. 

Efendim, encümenin ifadesine nazaran ba-
dettashih faslın yekûnu 12 282 lira oluyor. 
(Faslın yekûnunu reye koyunuz sesleri) 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Memurini 
merkeziyeye zamaim teklifleri mi vardır? 

REİS — 126 ncı faslın yekûnunu 12 282 lira 
olarak kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

F. M. Nev'i muhassasât 

127 Levazım - Meremmet 
1 Mefruşat 
2 Kırtasiye 
3 Tenvir ve teshin 

127 nci faslın yekûnu 

1337 Encüme
nin tenkiha-
tiyle 1338 se-

1337 nesi Birinci 
Muvazenei Avans Kanu-

Ma-liye En- nunun tadi-
eümenince lâtına göre 

kabul edilen tesbit olunan 

50 50 
20 000 20 000 

400 400 

20 450 20 450 

1338 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

50 
35 000 

400 

35 450 

senesi 
Muvazenei 

Maliye En
cümenince 

teklif 
olunan 

50 
20 000 

400 

20 450 
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REİS — Efendim, yüz yirmi yedinci faslın 

yekûnunu okuyoruz : (20 450). Efendim, elli 
imzayı mütecaviz bir takrir var. Bu da okunsun, 
Muvazene! Maliye Encümeninin mütalâası alınır 
ona göre karar verilir. (İkinci kısma ait o, ses
leri) Pekâlâ. Bu fasıl hakkında söz ist iyen var 
mı? 

NEBİL Ef, (Karahisarı Sahib) — Efendim, 
127 nci fasılda kırtasiye (20) bin lira var. Son
ra yüz yirmi dokuzuncu fasılda kırtasiye beş bin 
lira var. Birisi merkezin, diğeri mülhakatın mı
dır? Yani bu paradan harice de gönderilecek mi
dir? 

F. M. Nev'i muhassasat 

İkinci kısım - Vilâyat 
128 Maaşat 

1 Başmüdiriyet ve heyeti kalemiyesi 
2 Müdür ve memur 
3 Çavuş, müvezzi, hademe 

128 nci faslın yekûnu 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim, 
yüz yirmi sekizinci faslı teşkil eden (220 664) 
liranın içinden 32 bin lirasınm-Adana için zam-
molunduğunu mazbatada yazıyorlar. Bendeniz so
ruyorum. Adana için zammolunan bu 32 bin 
lira masarifi umumiyenin, yani maaşatı umumi-
yenin takriben altıda biridir ve buna mukabil 
tahsisatı fevkalâde faslı da gelecek, oraya da 
doksan sekiz bin lira zammeclilmiştir. Bütün 
memleketin aksamına nazaran Adana'nm umu
mi devairinin maaşatı bütün memleket devairi-
nin altıda biri kadardır. Adana arazisini ve ora
daki merakizi altıda birden daha az farz ettiğim 
için bâzı arkadaşlarıma sordum, dedim ki, aca
ba Adana'da maaşat neden fazla oluyor? 
Acaba bir karar neticesi mi yoksa bir 
yanlışlık mı var? Onlara çift maaş verildi. 
Zannediyorum ki, buda iki aylık idi; öyle ha-

6.1338 C : 2 
| RASÎM B. (Sivas) — Efendim, yalnız kır

tasiye değil, postanelerde kullanılan evrakı mat
bua da dâhildir. 

REÎS — Efendim, başka söz istiyen yok. Ki
fayeti müzakereyi reyinize vaz'ediyorum. İza
hatı kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Mü
zakere kâfi görülmüştür, efendim. 

Faslın yekûnu 20 450 liradır. 127 nci faslın 
yekûnunu kabul edip 128 nci fasla geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş-

I tir. 

1337 Encüme
nin tenkiha-
tiylel338se- 1338 senesi 

1337 nesi Birinci Muvazenei 
Muvazenei Avans Kanu- Maliye En-

Maliye En-, nımun tadi- Hükümetçe cümenince 
cümenince lâtına göre teklif teklif 

kabul edilen tesbit olunan olunan olunan 

10 435 10 435 13 176 13 176 
133 542 133 542 156 882 156 882 
43 938 43 938 50 606 50 606 

187 915 187 915 220 664 220 664 

tırlıyorum. Encümen bu hususta bizi tenvir et
sin rica ederim. 

RASİM B. (Sivas) — Efendim, bu zam yal
nız Adana'ya ait değil, Mersin'e de aittir. İkin
cisi ; Adana vilâyetinde posta ve telgraf merkezi 
çoktur. Yalnız kaç merkez olduğunu bilmiyo
rum. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya); — Bütün mem
leketimizde görülen merkezlerden Adana 'daki 
mevcut daha mı fazla? Saniyen ecnebi bir ida
reyi istihlâf ettiği için Adana'da daha fazla 
memur istihdam etmek mecburiyeti mi hâsıl 
oluyor? (Çifte maaş var mıdır sesleri) 

RASİM B. (Sivas) — Çifte maaş yoktur, 
çifte maaş verilmiyor efendim. 

REİS — Buyurun Fahreddin Bey cevap ve
riniz. 
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POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMt 

VEKÎLÎ FAHRÎ B. — Efendim, Adana'-
daki maaşat diğer yerlerdeki maaşattaıı hiç 
farklı değildir. Yalnız Suriye ile münasebette 
bulunmak dolay ısiyleclir ki, Fransızcaya vâkıf 
memurlar istihdam etmek mecburiyeti, zarureti 
hâsıl olmuştur ve bunun için en mümtaz me
murları se§ip gönderdik. Binaenaleyh bunları 
diğerlerinden 100, 200 kuruş kadar fazla ma
aşla gönderdik. Binaenaleyh bin kuruş maaş 
verdiğimiz bir memuru orada bin iki yüz kuru
şa istihdam ediyoruz. Çünkü karşımızda bir 
Suriye idaresi, bir Fransız idaresi bulunuyor. 
Onlarla muhabere edebilmek için en güzide me
murlar gönderilmiştir. Fransızca muhaberatı 
temin edecekler, zaten bütün memurlarımız içe
risinde pek mahduttur, o - 4 kişi vardır. Bu 
memuriyetlere en güzideleri, en muktedirleri 
seçilmiş ve onlar gönderilmiştir. 

Bu münasebetle kendilerine bir miktar fazla 
maaş kabul edilmiştir ki, bu da Avans Kanu
niyle kabul edilmiş ve- sarf edilmiştir. Çift ma
aş yoktur. Yalnız Fransızcaya aşina olmak do
layı siyi e bir ufacık istisnaiyet yapılmıştır. Bu 
da o havali Fransız idaresinden kurtarılmış ol
duğu için yine hiç olmazsa ahaliyi memnun 
edebilecek surette çalışmaları şart konmuştur. 

ABDULLAH Ef. (tznıit) — Adana vilâye
tinde kaç merkez vardır? 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ FAHRÎ B. — 
Efendim kırk dört tanedir. İşgal esnasında 11 mer
kezi vardı. Yalnız Adana Başmüdiriyetine mer
but kırk dört tanedir ki, Adana'nm işgali es
nasında kimisi Konya Başmüdiriyetine, kimisi 
Sivas Başmüdiriyetine, kimisi Diyarbekir Baş
müdiriyetine verilmişti. Şimdi bu başmüdiri-
yetlerden fekkedilerek yine Adana Başmüdiri-
yeti teşkil edildi. Bugün yine kırk dört tane mer
kezi vardır. îşgal esnasında 11 merkezi vardı. 
(Muvafık sadaları) 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
posta memurlarının maaşına bir zam teklifi var. 
O teklif münasebetiyle usulü müzakereye dair 
bir şey -söyliyeceğim. (Eevvelen teklif okunsun 
sesleri) 

Bendeniz sözümü söyliyeyim de yine oku
nur beyim. Heyeti Celile buna karşı, yani tez
yit için her halde salâhiyetini sarf eder ve 
hükmünü verir. Efendim, encümenin buna kar-
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şı itiraz dermeyanma hakkı yoktur, bendeniz 
onu teslim ederim. Fakat bir noktayı arz ede
ceğim. Demin de arz edeceğim usule aitti. 
Her nasılsa anlaşılmadı. Gerek zam ve gerek 
tenkisa aidolan kararlar, encümen© havale edi
lir de encümen bilmtinasebe yapacağı şeyleri 
tesbit ettikten sonra Heyeti Umumiyeye arz 
edecek olursa her halde muamelenin sıhhatine 
büyük bir tesiri olur. Nitekim gegen gün Jan
darma bütçesinde müfettişlerin maaşı 882 lira 
idi. Bu, bütçeden tenzil edildi. Fakat Heyeti 
Umumiyede tenzil edildi. Encümene havale 
olunmadı. Eğer bu, encümene havale edilmiş 
olsaydı, onların da harcırahından ve tahsisatı 
fevkalâdesinden fark edecek olan 1 282 lira 
da tenzil edilirdi. Fakat encümene gitmediği 
için burada, Heyeti Umumiyede yapılan müza
kere neticesinde yalnız bütçeden maaş çıktı, 
harcırahla tahsisatı fevkalâde kaldı. Binaen 
aleyh bendeniz encümene gitmesinde bir men
faat olduğunu telâkki ederek Heyeti Calileye 
arz ediyorum. Yoksa Heyeti Celilenin kararına 
karşı gelmek katiyen hatırımdan geçmez. Şim
di İm zam için de vukubulaeak karar encüme
ne gidip de encümen de tesbit edecek olursa, 
bütçenize arzunuz dâhilinde o zam ilâve edilir. 
Nizamnamede de sarahat vardır. Binaenaleyh 
Heyeti Celilenin kararına muhalefet etmek en
cümenin hatır ve hayaline gelmezdi. Kararını
zı icra için encümene göndermekte bir mahzur 
değil, belki bir faide vardır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, Heyeti 
Celilenizin de malûmudur ki, Müdürü Umumi 
Sabri Bey bu memuriyete gelmezden evvel... 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Sabri Be
ye taallûku yoktur. (Şahıs hakkında söz söy
lenmez sesleri) 

CEMİL B. (Devamla) — Şahıs hakkında 
söylemiyorum. Bu fasıl hakkında söyliyeceğim. 
Nevahi telgraf müdürlerinin maaşı daha az ka
za telgraf müdürlerinin maaşı ise daha çoktu. 
Sabri Bey gelmezden evvel nevahi telgraf mü
dürleri; «Ben kaza telgraf müdiriyetine terfi 
edeceğim», diye bittabi bir ümit besliyorlardı, 
Fakat Meclisin malûmatı olmaksızın Sabri Bey 
hodbehod nevahi telgraf müdürlerinin maaşla
rını da sekiz yüz kuruş olarak kabul ettirdi ve 
bu bütün memurlarca ademimemnuniyetle kar
şılanmıştır. Bütün memurlar bundan müşteki-
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dir. Binaenaleyh bendeniz diyorum ki; gerek 
tezyidi maaş ve gerek terfideki aranılan dere-
cat muhafaza edilmek üzere bu derecatm mü
savi- olması meselesi refedilmelidir. Binaena
leyh bu yolda bir takrir de verdim. Okunduğun
da musip görürseniz kabul edersiniz. (Ret sa-
daları) 

ŞEVKÎ B.* (içel) — Arkadaşlar evvelce 
1336 bütçesinin tasdiki esnasında birtakım kü
çük memurlara zamnıiyat yapılmış ve zammi-
yat sekiz yüz kuruştan aşağı olanlara hasredil
miş, on beş senelik memurların maaşı sekiz yüz 
kuruş olduğundan öyle alâhalihi kalmış. Bu 
ikinci kısım hakkında birtakım arkadaşların 
gösterdikleri tezahürat neticesi olarak elli im
zalı bir takrir verilmiştir. Bu takrir de birta
kım zamnıiyat icrasını gösteriyor. Bununla pek 
musip bir tedbir ittihaz etmiş oluyorlar. Çünkü 
vilâyet başmüdürlerinin gaybubetlerinde başkâ
tipler vekâlet eder. Başkâtiplerin esasen almış 
oldukları maaş bin kuruştan ibarettir. Bin ku
ruş maaş alan bir başkâtip icabında bir baş
müdürün vekâletini ifa ediyor ve aylarca icabı 
halinde o vekâlet sandalyesinde kalıyor. Bina
enaleyh o zammiyattan isifade edemiyen birçok 
memurlar vardır. Telgraf memurlarının gerek 
Harbi Umumide ve gerekse bu defaki Kuva-
yi Milliyenin teşekkülü anında göstermiş ol
dukları fevkalâde hizmetlerine mükâfaten He
yeti Celilenizde gösterilmiş olan tezahürat ne
ticesi olarak bir miktar zamnıiyat yapılması 
daha muvafıktır. Bu takririn kabuliyle bu kıs
ma dâhil bilûmum memurlara ve zammiyat gör
memiş olan müstahdemine birer miktar zam lü
tuf buyurulursa muhaberatın hüsııücereyânmı 
kâfiil olacağını zannediyorum. 

MEHMED B. (Biga) — Henüz okunmıyan 
bir takrir hakkında müzakere nasıl cereyan 
ediyor? Evvelâ takrir okunsun! Ondan sonra 
müzakere edilsin. 

BEİS — Takrir şu veya bu memurlara zam 
hakkında değil efendim. Benim anladığıma göre 
takrir muhteviyatı, tasarruf edilen yirmi bin li
ranın on bin lirasının hidamatı görülenlere mü
kâfat olmak üzere tevzi edilmesi merkezindedir. 
(Okunsun sadaları) Yoksa öyle kuyut ve şurut 
yok. Şu halde takriri okunsun, onun üzerine mü
zakere cereyan etsin. 
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Riyaseti Cdileye 

Telgraf memurlarının ve müdürlerinin bida
yeti inkılâptan beri yaptıkları fedakârlık bu dai
re memurları için ilelebet iftihar edecekleri bir 
halei şereftir, 1337 bütçesinden tenzil olunan 
yirmi bir bin lira miktarındaki tenzilâtın nısfını 
bu seneye mahsus olmak üzere galayı es'ar dola-
yısiyle Meclisi Âli tarafından millet namına mü
kâfat olmak üzere memurin maaş faslına tekrar 
ilâvesini teklif ederiz. Bu para mamurin maaşa-
tına ihtiyaç nispetinde taksim olunacaktır. 

19 Haziran 1338 

Lâzistan Mebusu 
Osman Nuri 

Gene Mebusu 
Fikri 

Kozan Mebusu 
Hüseyin Avni 

Kırşehir Mebusu 
Yahya Galib 
îçel Mebusu 

Bolu Mebusu 
Mehmed Nuri 

Burdur Mebusu 
Sosyallıoğlu 
îsmail Subhi 

Karahisarı Sahib Mebusu 
Nebil 

Antalya Mebusu 
Hasan Tahsin 
Bolu Mebusu 

Abdullah 
Adana Mebusu 

Eşref 
Saruhan Mebusu 

Refik Şevket 

Beyazid Mebusu 
Süleyman Sudi 

izmit Mebusu 
Sırrı 

Karahisarı Sahil) Mebusu 
Mehmed Şükrü 

Yozgad Mebusu 
Feyyaz Âli 
Biga Mebusu 

Mehmed 
Karahisarı Sahib Mebusu 

Ali 
Gazianteb Mebusu 

Kılıç Ali 
Gene Mebusu 

Hamdi 

Kastamonu Mebusu 
Hasan Sabri 

Erzurum Mebusu 
Salih 

Mardin Mebusu 
ibrahim 

istanbul Mebusu 
Dr. Adnan 

izmir Mebusu 
Yunus Nâdi 

Kângırı Mebusu 
Terfik 

İstanbul Mebusu 
Ahmed Şükrü 

Biga Mebusu 
Hamid 

Amasya Mebusu 
Haindi 

Eskişehir Mebusu 
Hüsrev 

Saruhan Mebusu 
Avni 

Ergani Mebusu 
Mahmud 

Eskişehir Mebusu 
Mehmed Niyazi 
Mardin Mebusu 

Midhat 
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Maraş Mebusu " Kayseri Mebusu I 

Arslan Sabit 
Lâzistan Mebusu Bolu Mebusu 

Esad Tunalı Hilmi 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Reis Bey 
söz isterim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim bu okunan takrirden anlaşıldığına' naza
ran telgraf muhabere memurlarına geçen se
neye nazaran tasarruf olunan yirmi bin li
radan bir kısmını taziyanei şevk ve gayret ol
mak üzere maaşları nispetinde bir mükâfat 
kabilinden olmak üzere tevzii talebolunuyor. 
Gerçi Nizamnamei Dahilînin yirmi yedinci say
fasında, sekseninci maddesinde, mebusların 
tahsisat, yevmiye, harcırah ve maaşatı zatiyenin 
tezyidi miktarına ve memuriyetlerin tevsiine 
dair teklifte bulunmaya salâhiyetleri olmadığı 
zikredilir. Fakat yine bu maddenin fıkrai ahi-
resinde maahaza Hükümet ve Muvazenei Ma
liye Encümeni tarafından kabul edilen veya 
elli imzayı havi olan takrirler kabul olunacak.. 
Şimdi mesele, takrir sahibi arkadaşlarım, zam 
demiyorlar, hizmetlerine mukabil bunlara bir 
mükâfat olarak şu parayı tevzi edin diyorlar. 
Bendeniz kendi hesabıma buna taraftarım. Fil
hakika bu muhabere memurlarının maaşları 
az, hizmetleri çoktur. Bu pek doğrudur zan
nediyorum. (Doğru sadaları ) Fakat bütçede 
şimdi bunu nereye koyacağız? Eğer bu karara 
iktiran ederse, şu takrir kabul buyurulursa 
bu takriri Nizamname mucibince encümene tev
die mecburuz. (Tabiî sadaları) Encümen bunu 
tetkik etsin, yeniden bütçede bir fasıl açsın, 
madde koysun, bu zavallı memurlar mahrum ol-, 
masın. Hakikaten hizmetleri vardır. Bendeni
zin teklifim budur. (Doğru sadaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, telgraf muhabere memurlarının, gerek 
Harbi Umumide ve bilhassa harekâtı milliye 
esnasında gece gündüz gösterdikleri mesai ve 
ibraz ettikleri gayret ve himmet şayanı takdir
dir. Malûmuâliniz her memur gündüz saati 
muayyenesinde vazifesini ifa eder, muayyen 
müddet çalıştıktan sonra gider, evinde istira
hat eder, telgraf memurları ise hem gece 
hem gündüz ve hem de bütün vücuduyla, dima-
ğiyle, çalışır. Geçen sene telgraf memurları ' 
maaşına zammiyat yapıldı, zannederim sekiz I 
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yüz kuruştan aşağı olanlara zammiyet yapıl
mıştır, bize bundan bir hafta evvel telgrafla 
müracaat ediyorlar; «Bu sıra bütçenin müzake
resi zamanıdır, Meclisi Âlinin bilhassa nazarı 
dikkatini celbederek istirham ediniz, maaşımız
dan yüzde yirmi tenzil edildi. Fakat işle
rimiz o nispette tezyidedildi ve günden güne 
tezayüdetmektedir eğer maaşlarımıza zam imkâ
nı yoksa hiç olmazsa yüzde yirmiyi iade etmek 
lûtfunda bulunsunlar.» diyorlar. Şimdi ben
deniz bunların maaşlarına zam teklif etmiyece-
ğim Çünkü sekiz yüz kuruş maaş alan bir 
efendi zannederim ki, zammiyle beraber iki bin 
sekiz yüz kuruş alıyor. Eğer bu sekiz yüzün 
bine iblâğını teklif ederse maaş bin ve zam. da 
üç bin olur ki, yekûn (4 000) eder Maaşa zam 
değil bunlardan kat'edilen yüzde yirminin ia
desi için, encümen bu takriri o noktai nazar
dan nazarı dikkate alsın. 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim bu tekli
fin bir defa her halde encümene gitmesini ta-
Jebediyoruz. Sonra yüzde yirminin iadesi ci
hetine gelince bu umumidir. Saniyen, hesabettik, 
yüz elli bin liraya baliğ oluyor. Bundan dolayı 
bu teklifi encümene veriniz. Encümen tetkik 
etsin. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Nazarı dik
kate alınırsa encümene verilir. 

MUSTAFA TAKÎ Ef. (Sivas) — Reis 
Bey İstida Encümeninde telgraf memurları
nın bir istidaları vardı, o bir karara rapten Ri
yasete takdim kılmdı. Bu maddeye şiddeti taal
lûku vardır, beraber okunmalı ve müzakere edil
melidir. 

REİS — Telgraf memurlarının istidaları 
üzerine İstida Encümeninin bir mazbatası var. 
Sonra bu takrirde mutlak olarak posta ve telgraf 
müdür ve memurlarının bilcümle... ilâ ahiri ki. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hayır 
posta yoktur. Telgraf müdür ve memurları şek
lindedir. 

REİS — Telgraf müdür ve memurlarına 
ve bu seneye majısus olmak üzere on bin lira 
verilmesine dairdir. Mesele anlaşıldı. Encümene 
mi gönderilsinf (Encümene sadaları.) Encümen 
bu takriri istiyor. Kabul edildiği takdirde en
cümene gönderelim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bendenizce . 
tasvip kelimesi ile reye vaz'olunursa doğru olmı-
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yabilir. Encümen buna, karşılık bulmak zarure
tindedir ve ihtimal ki, bunu yüzde yirmi yerine 
yüzde on zam ile kabul edecektir ve Heyeti 
Umumiyeye bunu arz edecektir. Çünkü, zâbitan 
arkadaşlarımız hakkında da bu yolda bir teklif 
vardır. Şu halde böyle vâki olan müracaatin 
heyeti umumiyesi tevhiden encümen ihtimal ki, 
nazarı itibara alır. Onun için bendenizce nazarı 
dikkate alınması tasvip mahiyetinde olmamalı
dır. Encümende tetkikat icrasiyle Heyeti Umu
miyeye arz olunur ve ona göre Heyeti Umumiye 
karar verir. Bunun tetkik olunmak üzere Muva
zenei Maliye Encümenine havalesini teklif edi
yorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) —' Zaten 

F. M. Nev'i muhassasat 

129 Levazım 
1 Icarat 
2 Tamir ve inşaat \ 
3 Mefruşat 
4 Tenvir ve teshin 
5 Kırtasiye 

129 ncu faslın yekûnu 

REÎS — Efendim, (129) ncu fasıl hakkın
da söz istiyen yok. (129) ncu faslın yekûnu olan 
53 000 lirayı kabul ederek (130) ncu fasla ge-
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nizamname sarihtir, }imdi arz ettim, efendim. 
Evvelemirde tezyidi masrafa taallûk eden alel-
ûmum tekliflerde encümenin mütalâası alınıp ve 
Heyeti Umumiyece tasvibedildiği takdirde veri
lir. Nizamname sarihtir. 

REÎS — Efendim, tasvibedildiği takdirde 
encümen mukayyet kalır. Binaenaleyh, bu tak
riri nizamnamenin sarahati mucibince encümene 
veriyorum. Efendim, tensibederseniz İstida En
cümeninin mazbatasiyle beraber encümene veri
yoruz. Şu halde bu faslın müzakeresine devam 
edemiyeceğiz. Efendim, (128) nci faslı encüme
ne veriyoruz. (129) ncu faslın müzakeresine ge
çiyoruz. 

1337 Encüme
nin tenkiha-
tiyle 1338 se- 1338 senesi 

1337 nesi Birinci Muvazenei 
Muvazenei Avans Kanu- Maliye En-

Maliye En- nunuıı tadi- Hükümetçe cüıneniııee 
cümenince lâtına göre teklif teklif 

kabul edilen tesbit olunan olunan olunan 

21 000 21 000 22 000 22 000 
2 000 2 000 6 650 3 000 
1 500 1 500 11 000 3 000 

20 000 20 000 30 000 20 000 
4 000 4 000 10 000 5 000 

48 500 48 500 79 650 53 000 

| cilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
I 

j edilmiştir. 
! 
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F. M. 

130 1 
2 
3 
4 

. 5 
6 
7 
8 
9 

Nev'i muhassasat 

Harcırah 
Melbusat 
Müteferrika 
Amele yevmiyesi 
Üereti yevmiye 
Ham eşya 
Makina ve tezgâh 
Pul bey'iyesi 
Sâi ücreti 

1337 
Muvazenei 

Maliye En
cümenince 

kabul edilen 

20 000 
10 635 
10 000 

1337 Encüme
nin tenkiha-
tiyle 1338 se
nesi Birinci 

Avans Kanu
nunun tadi
lâtına göre 

tesbit olunan 

20 000 
10 635 
10 000 

1338 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

30 000 
22 400 
14 000 

senesi 
Muvazenei 

Maliye En
cümenince 

teklif 
olunan 

25 000 
10 000 
10 000 

130 ncıı faslın yekûnu 

500 500 500 500 

552 
1 200 

42 887 

552 
1 200 

42 887 

552 
1 100 

68 552 

552 
1 000 

47 052 

REİS — (130) ncu fasıl hakkında söz isti-
yen yok, efendim. 

CAVÎD B. (Kars) — Melbusat nedir? Ben
deniz soruyorum?. 

İBRAHİM B. (Mardin) — Sâi nedir? 
RASÎM B. (Sivas) — Efendim melbusat, 

posta ve telgraf çavuş ve müvezzilerine verilen 
elbise bedelleridir, öteden beri nizamnamelerin
de de sarahat vardır. Sâi ücretlerine gelince, şe
hir dâhilinde bulunmıyan yerlere telgrafları isal 
için bir ücret almıyor ki, bu ücret bilâhara tel
grafın mürselünileyhinden almıyor ve irat kay-
dolunuyor. Odur, efendim. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Öyle bir şey 
vâki mıdır efendim? 

RASlM B. (Sivas) — Vâkıdır, efendim. 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim, 

Hükümetin teklifi (68 552) lira olduğu halde 
encümen (47 052) lira kabul ediyor. 

RASÎM B. (Sivas) — Harcırah faslında 
1337 (ye nispeten bes lün lira zam vardır, efen
dim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hükümet, 
(68 552) lira taiebederken, encümen (47 052) 
lira kabul ctmıiş, bendeniz bu farkın esbabını 
soruyorum. 

RASÎM B. (Devamla) -
datı gösterilmiştir efendini. 

Maddelerde müfre-

TAHSİN B. (Aydın) — Hangi kalemlerden, 
ve ne sebebe mebni ? 

RASlM B. (Devamla) — Bundan evvel de 
arz ettiğim veçhile harcırah faslında beş bin li
ra zam vardır ve bu zam Adana'mıı istirdadı 
dol ay ikiyledir. Geçen sene kabul edilen harcı
rah miktarı kâfi gelmemiştir. Onun için bu se
ne beş bin lira zammı birzarure kabul ettik. Son
ra melbusat maddesinde bilâkis tenzilât var
dır ve bunun miktarı 635 liradır. Müteferri
kada ise tebeddül yoktur. 

FİKRÎ Ef. (Gene) — Müteferrikada tebed
dül vardır. 

RASÎM B. (Devamla) — Tebeddül yoktur 
efendim. Müteferrika için Hükümet on dört 
bin lira teklif etti ve biz de on bin lira olarak 
kabul ettik. Esasen 1337 senesinde de (10 000) 
liradır. Binaenaleyh tebeddül yoktur ve bizim 
söylediğimiz tebeddülat 1337 senesine nazaran-
dır, Hükümetin teklif atına nazaran değildir. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bendeni
zin bir sualim var. Müsdahdenıini müteferri
ka var, memurini merkeziye var. Bunlar baş
ka, başka mıdır? 

RASÎM B. (Devamla) —- Biri odacılar ve di
ğeri dse çavuş ve mü vezzil erdir. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Hadeaıo 
ücreti basıca ve ayrı mi: {Kâfi lîâfi, sedaları) 
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REİS — Efendini başka söz istiyen arkada

şınız yok. Faslm yekûnu olan (47 052) liranın. 
müzakeresini kâfi görerek 131 nci fasla geçil-
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meşini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

1337 Encüme
nin tenkiha-

F. 

131 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

Nev'i mulıassasat 

Pul tab'iyesi 
Hurç ve çanta 
Menzilhane ve sürücülük 
Posta nakliyesi 
Posta tazminatı 

131 nci faslın yekûnu 

1337 
tiyle 1338 se
nesi Birinci 

Muvazenei Avans Kanu-
Maliye En
cümenince 

nunun tadi
lâtına göre 

kabul edilen tesbit edilen 

16 000 
800 

195 000 
5 000 

10 000 

226 800 

16 000 
800 

195 000 
5 000 

10 000 

226 800 

1338 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 

5 000 
2 750 

108 669 
4 921 

10 000 

7 131 370 

senesi 
Muvazenei 

Maliye En
cümenince 

teklif 
olunan 

1 000 
1 000 

100 000 
4 900 

10 000 

116 900 

REİS — Efendim, fasıl hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır, sadaları) 

TAHSİN B. (Antalya) — Reis Bey ben iste
rim. 

REİS — Buyurun. 
TAHSİN B. (Antalya) — 131 nci faslm bi

rinci maddesindeki pul tab'iyesi hakkında bun
dan evvel arz ve jiradettiğim suale cevap veril
mesini temenni ederim. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ 
VEKİLİ FAHRİ B. — Efendim, geçen sene 
İtalya'da tabettirdiğimiz pullar bu seneki ihti-
yacatımızı da tatmin edecek derecededir, buna 
binaen bu sene pul tabettirmiyeceğimizden 
11 000 lira tenzilâtı kabul ederiz. Yalnız bu ko

nulan bin lira, inşaallahütaalâ Bursa ve İzmir'
imizin istirdadında hâtıra olmak üzere bu pulla
rın üzerine yaptıracağımız sürsaj masrafı olmak 
üzere kabul edilmiş bir paradır. (İnşaallah, sa
daları) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Yalnız bi
zim Karesi'yi unutmayınız, rica ederim. 

RASİM B. (Sivas) — Bursa'nın eski bir liva
sı olmak dolayısiyle Bursa dediğimiz zamanda 
Karesi'yi de dâhil addediyoruz. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 131 
nci faslm müzakeresini kâfi görerek 132 nci fas
la geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

F. M. Nev'i mulıassasat 

132 1 , Tamiratı hutut 
2 Eşya bahası 
3 Telgraf nakliyesi 

1337 Encüme
nin tenkiha-
tiyle 1338 se-

1337 nesi Birinci 
Muvazenei Avans Kanu-

Maliye En- nunun tadi-
cümenince lâtma göre 

kabul edilen tesbit olunan 

40 000 40 000 
65 000 65 000 

5 000 5 000 

. 

1338 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

50 000 
60 000 
15 000 

senesi 
Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
olunan 

40 000 
25 000 

5 000 

132 nci faslm yekûnu 110 000 
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NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) ~ Bu faslın 

3 ncü maddesinde beş bin lira telgraf nakliyesi 
var, bunu anlıyamadım. Lütfen izah etsinler. 

MAZBATA MUHARRİRİ RASÎM B. (Si
vas) — Efendim, bu alâtı telgraf iyenin nakli 
masrafıdır. Yani telgraf tellerinin ve sairenin 
nakli masrafıdır. Yoksa telgraf nakli masrafı 
değildir, öteden beri telgraf nakliyesi, diye ya
zıldığı cihetle biz de eski sistemi bozmıyarak 
öyle yazdık ve onun içindir ki, telgraf alâtı nak
liyesi demedik. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
buyurun. Müdüri Umumi Vekili Beye hitaben 
söylüyorum ki, bunun posta ile gelen telgrat' ma
sarifinin mukabili olmadığını şu kürsüden temin 
etsinler. 

FAHRÎ B. — Buradaki telgraf nakliyesi 
maddesi Avrupa'dan Mersin'e getirilmiş olan 
eşyanın Mersin'den Adana'ya ve Adana'dan An
kara'ya veya diğer bir yere masarifi nakliyesi -
dir, yani telgraf malzemesi nakliyesi demektir. 

1338 0 : 2 
Rasim Beyefendinin buyurdukları gibi eski büt
çelerde aynı tâbir kullanıldığından değiştirilme
miştir. Binaenaleyh, bundaki maksat arz ettiğim 
veçhile levazımı telgrafiyenin ücret ve masarifi 
nakliyesidir. Yoksa Nebil Efendi Hazretlerinin 
hatırlarına geldiği gibi posta ile gelen telgraf
ların ücreti nakliyesi değildir, bunu katiyetle te
min ederim, efendim. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) —. Eşya bahası 
nedir, efendim? 

FAHRİ B. — Efendim, eşya bahası, aldığı
mız tel, fincan, pil gibi eşyayı fenniye ve bunla
rın masarifidir. 

TAHSİN B. (Aydın) —Münasip ise bunla
rın telgraf malzeme ve edevatı şekline konulma
sını teklif ediyorum. (Doğru ve kabul, sesleri) 

REİS — Başka söz alan yok, 132 ııci taşlın 
müzakeresini kâfi görerek 133 ncü fasla geçilme
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir, 

F . M. 

133 

Nev'i muhassasat 

İadei ücurat 
Battala kalan pul 
Ecnebi posta idereleri hesabatı 
Ecnebi telgraf idareleri hesabatı 

1337 
Muvazene! 
Maliye En
cümenince 
kabul edilen 

100 
24 

0 
0 

1337 Encüme
nin tenkiha-
tiyle 1338 se
nesi Birinci 

Avans Kanu
nunun tadi
lâtına göre 
tesbit edilen 

100 
24 

0 
0 

1338 

Hükümetçe 
teklif 
edilen 

200 
200 

1 500 
1 000 

senesi 
Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

200 
200 

t 500 
1 000 

133 ncü faslın yekûnu 124 124 2 900 2 900 

HASAN BASRİ B. (Karesi 
raz izahat versinler. 

Reis Btv bi 

REİS — Neye dair? 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — İadei ücu

rat var, ecnebi posta idareleriyle olan hesabât 
var. Bunlar hakkında Encümen Mazbata Mu
harriri Bey biraz izahat versin. 

MAZBATA MUHARRİRİ RASÎM B. (Si
vas) — İadei ücurat malûm, efendim. Ecnebi 

posta idarelerine gelince, Adana'da Fransızlarla 
mektup teati ediliyor, yani bizden Fransız ida
resinde bulunan memalike birçok mektup ve ga
zeteler gidiyor ve aynı suretle onlardan da bize 
geliyor. Bunların sene nihayetinde hesabı yapı
lıyor, bizim onlarda alacağımız varsa onlar bi
ze fazlasını veriyorlar, onların da 'bizde alacak
ları varsa biz onlara fazlasını veriyoruz. Bunun 
için konulmuş bir paradır. 

OSMAN B. (Kayseri) -— İadei ücuratın ma-
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lûm olduğunu söylediniz, fakat bu, bizce meç
huldür. Bunu bilmek istiyoruz. 

FAHRİ B. — Efendim, cevaplı olarak keşi
de edilen telgrafnamelerin mürselünileyhlerine 
bir makbuz verilir ki. bu makbuz âdeta telgraf 
noktai nazarından para demektir ve müddeti 
42 güne mütevakkıftır. 42 gün zarfında o mak
buz ilmühaberini getiren aynen para tediye, eder 
gibi telgraf keşide edebilir. 42 gün zarfında 
makbuzu getirmiyen o makbuzla telgraf çeke
mez. Maahaza, üe ay zarfında telgraf yazmıya-
eağına dair idareyi malûmattar ettiği takdirde 
- nizamen hakkıdır - îdare bedelini iadeye mec
burdur ve para -kendilerine iade edilir. 

OSMAN B. (Kayseri) — «ladei üeürat» bu 
"mudur ? 

FAHRİ B. — Evet etendim budur. 
OSMAN B. (Kayseri) — Demek ki verdiği 

parayı alıyor, binaenaleyh bu maddeye lüzum 
yoktur. (Vardır sadaları) 

.TAHSİN B. (Antalya) — Battala kalan pul 
ne oluyor? 

FAHRÎ B. — Battala kalan pul masrafına 
gelince, esbabı müraselât mektubun üzerine pul 
yapıştır mı yarak postaya verebilir ve bunun iki 
misli olarak mürselünileyhten istifa olunur. An
cak bunun iki misli pul yapıştırılır ve öyle alı
nabilir. 

OSMAN B. (Lâzistan) •— Efendim, ecnebi 
posta idareleri kelimesinin tayyı ile yerine ence-
bilere gidecek mektup lâfzının konulmasını tek
lif ederim. Zira. biz kapitülâsyonları kaldırdık
tan sonra artık ecnebi posta idareleri memleke
timizde yoktur demektir. İttihat postasiyle ise 
henüz o mukaveleyi yapmamışızdır. Binaenaleyh 
bu ücreti muvakkatedir, bendeniz maddenin o 

F. M. Nev'i muhassasat 

135 Seferberlik münasebetiyle 
Müstahdimin, memurin 

Faslın yekûnu 
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suretle tadilini teklif ediyorum. Hesabat deni
lirse beyefendinin maksatları anlaşılmış olur. 
Bunun tashihi lâzımdır. 

POSTA VE TELGRAF MÜDİRÎ UMÛMİ 
VEK'ÎLt FAHRÎ B. — Evet efendim, bu suretle 
tashih edilirse maksat temin olunur. 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim encümen o 
cümlenin tashihini kabul ediyor. 

OSMAN B. (Lâzistan) — «Ecnebi posta ida
releri ile olan hesabat» şeklinde olmalı. 

TAHSİN B. (Aydın) — Demek ki, ecnebi 
kapitülâsyonlarını kabul etmiş oluyoruz. Bu
nunla maksat temin edilmiş olmaz. Bunu bütün, 
bütün kaldırmak lâzımgelir ve ecnebi postaları 
iie muamelât yapılmamak lâzımgelir.. 

REİS — 133 ncü faslın 3 - 4 ncü maddelerin
de ecnebi posta idareleri ve ecnebi telgraf idare
leri hesabatı var. Bunun tashihini teklif ediyor
lar. 

RASİM B. (Sivas) — Efendim, «Memaliki 
ecnebiye posta idareleri ile olan hesabat» şekli
ne korsak maksat temin edilir. 

REİS — «Memaliki ecnebiye posta idarele
riyle olan hesabat» şeklinde (imasını encümen 
söylüyor. 

RASÎM B. (Sivas) - - Aşağıdaki maddede 
«Memali'ki ecnebiye telgraf idareleri ile olan he
sabat» şeklinde olsun. 

REİS — Efendim, maddenin bu suretle tas
hihini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, başka söz alan yok. Faslın yekûnu
nu reyi âlinize vaz'ediyorum. 133 ncü faslı kabul 
edip 134 ncü fasla geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. 134 ncü fasla geçilmiştir. 

Efendim, 134 ncü fasılda bir şey yok. 
1337 Encüme
nin tenkili a -
tiyle 1338 se- 1338 senesi 

1337 nesi Birinci Muvazenei 
Vluvazenei Avans Kamı- Maliye En-

.Maliye En- ımnıın tadi- Hükümetçe cümeninee 
<*ümenince I ât ma göre teklif teklif 
kabul edilen tesbit olunan olunan olunan 

15 604 15 604 15 604 15 604 

15 604 15 604 15 604 15 604 
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(İzah etsinler, sesleri) 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKÎLÎ FAHRÎ B. — Efendim, seferberlik 
münasebetiyle istihdam edilen memurin, meselâ, 
îsmet Paşanın karargâhında istihdam edilen me
murlar vardır. Her fırkada böyle memurlar var
dır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ B. (Bitlis) — Müdafaai 
Milliye bütçesine dâhil değil midir? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKÎLÎ FAHRÎ B. — Müdafaai Milliye büt
çesine dâhil olan sahra posta memurlarıdır. 
Telgraf memurları bizdedir. Lâkin bunlara lü-

,1338 C : 2 
zum kalmadığı zamanda tabiî onlara yol verile
cektir. Yani bunlar muvakkaten istihdam edilen 
memurlardır. 

REÎS — Efendim, başka söz alan yok. 135 
nci faslın yekûnu olan (15 604) liranın müza
keresini kâfi görerek A 136 ncı fasla geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. 136 ncı fasla 
geçilmiştir. 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim, encümene 
giden teklifler gelsin. Ondan sonra bunlar da ka
bul edilir. 

(Münasip, sadaları) 
OSMAN B, (Kayseri) — Maaşatta tenzilât 

vardır. 

F. M. 

A136 

1337 Encüme
nin tenkiha-
tiylel338se-

1337 nesi Birinci 
Muvazenei Avans Kanu-
Maliye En- nunun tadi-
eümenince lâtma göre 

Nev'i muhassasat kabul edilen tesbit edilen 

Telsiz telgraf 100 000 100 000 

A 136 ncı faslın yekûnu 100 000 100 000 

1338 

Hükümetçe 
teklif 
edilen 

85 000 

85 000 

senesi 
Muvazenei 
Maliye, En
cümenince 

kabul 
edilen 

85 000 

85 000 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim, geçen sene 
telsiz telgraf için yüz bin lira verilmişti. Bu pa
ra sarf edilmezse 1338 senesi için devredilmek 
lâzımdı. Halbuki (100) bin lira kâfi gelmiyor. 
Bilhesap (185) bin liraya ihtiyaç vardır. Bunun 
(100) bin lirası geçen sene verildiği için sarf 
edilmezse 1338 de sarf edilmesi kaydı dahi mev
cut bulunduğu için bu sene biz daha 85 bin lira 
koyduk. 

VEHBÎ B. (Bitlis) — Encümenin bu bapta 
mazbatası vardır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 85 
bin lira ikinci defa olarak istenilmişti. Bu teklif 
zannederim ki, encümene gitmiştir. Şimdi bu 
teklif bittetkik intaeedilmeksizin böyle hotbehot 
bütçeye koymak ne dereceye kadar muvafıktır, 
bilmiyorum. 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim, arz edeyim. 
Bu seksen beş bin lira için Meclise bir teklifi 
kanuni gönderilmesinin sebebi, telgraf ve posta 

bütçesinin henüz Meclisten çıkmamasından do
layıdır. Mademki, bütçenin müzakeresine baş
lanmıştır, bunu da encümen tetkik etmiştir, He
yeti Aliyenize gönderdi. Binaenaleyh, bugün 
posta ve telgraf bütçesi müzakere edildiği için 
o kanunu tekrar ruznameye ithal ederek müza
keresine lüzum kalmaz. Bunun için buraya kon
muştur. Encümen kendi mütalâasını söyler. He
yeti Aliye nasıl kabul ederse fasıl o suretle kabul 
edilir, efendim. 

ALÎ SURURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — İh
tiyacı hakiki olduğuna dair encümeni âlinizin 
kanaati var mıdır? Varsa ne gibi esbab ile ka
naat hâsıl etmiştir. Maahaza Hükümetin talebi 
ve Müdüriyeti Umumiyenin bâzı sözleri husuli 
kanaat için zannederim ki kâfi değildir. Evvel
ce verilen para az bir para (değildir. Geçen sene 
yüzbin lira para verilmiştir. Bu para sarf edil
miş midir? Ve acaba dattıa ne gibi şeylere lüzum 
var ki bu seksen beş bin lira tekrar isteniyor? 

534 — 



t : 58 10. 
Encümence bihakkin tetkika lâyık bir nokta
dır: 

RASİM B. (Sivas) — Efendini geçen sene 
yüzbin lira vermiştik Fakat paramız düşmüş, 
Müdürü Umumi gitti. Yüz bin lira ile telsiz tel
grafın alınması mümkün olmadığını ve yirmi 
iki bin İngiliz lirasiyle ancak almak kabil ola
cağını buraya yazmıştır. Encümen Hükümetin 
bu bapdaki mütalâatını dinledi. Yirmi iki bin 
İngiliz lirasının bizim para ile neye baliğ ola
cağını hesa'betti. Telsizin Avrupa'dan sahili
mize ve buraya kadar nakli için ica'beden mas-
rafı da hesa'betti. Yüz seksen beş bin lira ver
menin zaruri olduğunu kaibul etti. Binaenaleyh 
yüzbin lira sarf edilmemiştir. Bu seksen beşi 
'bin lirayı da Heyeti Aliye kabul ederse telsiz 
mubayaa edilecek ve 'buraya gelecektir. Bu 
seksen beş bin lira kabul edilmediği takdirde tel
sizin 'buraya gelmesine imkân yoktur. 

NEBİL E t (Karahisan Sahib) — Müdürü 
Umuminin üç aydanberi geçirdiği zaman ne 
olacak? 

RASİM B. (Devamla) — Sonra efendim 
geçen sene hu yüz bin lirayı verdiğimiz zaman 
bir mukavele akdetmiş değildik, yani herhal
de biz bu yüz bin liraya hir telsiz telgraf alın
masına dair bir kontrat o, bir mukavele akdet
medik. Bu tahmin üzerine verilmiş bir para 
idi. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Müdürü 
Umumi burada, resmen bu kürsüde seksen bin 
lira ile alınabileceğini söylemiştir. 

RASİM B. (Devamla) — Tahminidir efen
dim. Bu tabiî katî olamaz. Bir pazarlık yoktur. 
Yüzbin liraya geçen sen alınmak ihtimali bel
ki vardı. Fakat bugün yoktur ve bu sene pa
ramız düşmüştür onun için. 

TAHSİN B. (Aydın) — Evdeki hesap çar
şıya uymıyabilir. Burada seksen bin liraya alı
nacağı tahmin edilen bir şey Avrupa'da alın
mayabilir, daha cesim, daha yüksek, daha iyi 
bir makina bulmuş olur. Ona karşı tabiî bir şey 
denemez. Bunların oradan sahile ve Mersin'
den buraya nakli ve sairesi vardır. Ta'biî bir 
şey söyleyemiyeeeğim, yalnız Vekil Beyefendi 
deminki izahatında yirmi bin lira kadar da 
bunun için olduğunu söylediler. Mahmıuâliniz 
İstanbul'da gayet mükemmel bir telsiz - tel
graf istasyonu vardı. Aydın'da da vardı. Maa
lesef bu sefer Yunanlılara gitti ve bunun fiya-
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î ti yirmi bin lira kadardır, fazla bir şey değil -
j dir. Yalnız bu cihette Iâzımgelen tasarrufa ri-
I ayet 'buyurmalarını bendeniz temenni ederim. 
I Gerek İstanbul'da ve gerek Aydın'da da gör

dük, ebniyeye ihtiyaç yoktur. 
RASİM B. (Devamla) — Nakli için de zan-

I nederim bâzı fedakârlıkda bulunmak icabedi-
yormuş, ondan dolayı yüz seksen bin lira an-

I cak huraya kadar nakline ve sairesine kâfi ge-
I lehilecektir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — 
I «Yirmi iki bin İngiliz lirasına almahiliyormıış» 

Buyurdunuz. Yirmi iki bin İngiliz lirası rayi-
I ci hazıra göre bizim paramızla baç bin lira tu-
I tuyor ve masarifi nakliye için ne tahmin olu-
I nuyor? Şu ciheti tefrik buyurursanız çok iyi 
I olur, 

RASİM B. (Sivas) — (120) hin liradır. 
I Malûmuâliniz bunun sigortası vardır. Sahile 

nakli masarifi vardır. Sahilden dahile nakli 
I masrafı vardır. Bundan ihtimal ki 'beş bin, ih-
I timal ki on bin lira tasarruf edilir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — 
(120) Bin lira olursa altmış bin lira yalnız nak-

I liye masrafı karşılığı olur . 
I RASİM B. (Sivas) — Yirmi bin lira da 

bina için konmuştur. Bu da dâhildir. 
R E İ S — Efendim Ali Sururi Beyin İbir su

alini izah etmek istiyorum. Filhakika telsiz -
I telgraf için bir maddeyi kanununiye gelmiştir. 
1 Muvazenei Maliye Encümenine gitmiş, kabul 

edilmiş ve Heyeti Umumiyeye müzakere edil
mek üzere gelmiştir. Fakat bu sırada posta 

I ve telgraf hütcesi de müzakere edilmekte bulu
nuyor. Encümen de bir maddeyi mahsusa ola
rak kabul ettiği için evvelâ lâyihai kanuniye-
yi müzakereye lüzum görmedi. Tensip buyu
rursanız okutturalım. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Makamı Riyasetten ita edilen şu izahata nazaran 
bu fasıl veyahut madde ayn ve yeni bir kanun. 
mahiyetindedir. Fusulü saire gibi değildir. 
Mecliste ise ekseriyet yoktur. Makamı âlinizin 
nazarı dikkatini celbederim. (Ekseriyetle açıl
mıştır sesleri) 

REİS — Efendim ekseriyetin olmadığı iddia 
ediliyor. Yoklama yaparız. (Lüzum yok sesleri), 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim 
haftada iki gün çalışıyoruz. Hem de ekseriyet 

I yoktur diyoruz. Bendeııizee bitmek umre bulu-
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nan bir bütçe vardır. Yalnız bir fasıl, memuri
nin maaşlarının tesbiti encümene gitmiştir. 
Bir de telsiz telgraf meselesi vardır. Bunun 
için ayrı bir gün tahsis edip yine uğraşmaya 
hacet yoktur. Va kabul edilir, ya kabul edilmez-
Kabul edildiği takdirde buradan oraya telgraf 
çekilecektir. Orada memur bekletilmemelidir. 
Bu üe aydır beklemektedir. Bugün müzakeresini 
bendeniz teklif ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Efendim Rasim Beyefendi (180) bin 
liranın arasında yirmi bin liranın ebniyeye aid-
olduğunu söylemiştiler. Simdi bunu arz ediyo
rum. Bu yapılacak olan binaya motorlar yer
leştirileceği için çimentodan, gayet muhkem su
rette inşa edilmesi lâzımdır. Bu cihetle binanın 
yirmi bin liraya çıkacağı tahmin olunmuştur. 
Yani katı bir rakam değildir. Çünkü henüz ihale 
edilmemiştir. Mütaahhide verilmemiştir. Bu meb
lâğ tahmin üzerine konmuştur. Diğer meblâğ da 
masarifi nakliyeye mahsuben konmuştur. Süruri 
Efendi biraderimizin sualine cevaben diyece
ğim ki, üç bin kilometre ile muhabere edecek 
olan bu telsiz telgraf makinesinin ancak (22) 
bin İngiliz lirasına alınabileceğini Sabri Bey 
yazıyordu. O zaman İngiliz lirası (675) kuruş 
idi. O hesap ile yirmi iki bin İngiliz lirası yüz 
kırk bin liraya baliğ oluyor. Binaenaleyeh 
kırk beş bin lira kadar bir para artıyor. 
Bu para da gerek masrafı inşa iyeye ve gerekse 
masarifi nakliyeye aittir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
EA'velce bina meselesi mevzuubahs değildi. Öyle 
hesabedilmişti. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Evet bendeniz hesabımda arz et
miştim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu telsiz telgraf için yüz bin lirayı kabul edeli 
zannederim ki iki üç ay olmuştur. Bu parada 
şimdi fark hâsıl oldu. 

Sonra kaç kişi bu mubayaaya, memur edil
miştir? Efendim, geçen sene Almanya'ya gön
derilen paramızın hesabı da belli değil, bütçeye 
de dâhil değil. Binaenaleyh şimdiye kadar bu 
neye yapılmadı'? Aynı zamanda bu ciheti as
keriyeye de lâzım bir şeydi. Orada bir ıniylon 
lira yatmakta iken yine eelbedilmedı ve parayı 
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verdiğiniz zamandan bugüne kadar para- farkı 
ne miktara baliğ oldu? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim, bendeniz borsa cereyanlarını 
yakından takibetraediğim için o zamanki fark 
ile şimdiki farkın lehimizde mi, aleyhimizde mi 
olduğunu pek iyi bilmiyorum. Zannedersem para
mız orada düşkün bir vaziyettedir. Almanya'da 
bulunan paramıza gelince. Bu para hakkında Mü 
dat'aai Milliye Vekâletinden veya Hariciye Vekâ
letinden daha katı izahat alabilirsiniz. Bu para 
ile orada mütaaddit mübayaat yapılmıştır. Ora
daki eşyaları nakil ile de meşgul olunmaktadır. 
Binaenaleyh bu ayrı bir meseledir. Sabri Bey 
ayrıca bununla da meşguldür. Bu hususta hiz
meti sebk etmiştir. Telsiz telgrafın Ankara'da 
bir an evvel tesisi ve bunun mucibolaeağı feva-
idi azîme hakkında daba geçen sene uzunuza-
dıya birçok arkadaşlar, tarafından fikirler, mü
talâalar dermeyan edilmiş ve bu mütalâalara 
istinaden Hükümet bu teklifte bulunmuştur 
Şimdi bu parayı kabul buyuracak olursanız tel
siz telgraf istasyonunun mubayaasına imkân hâ
sıl olacaktır. Kabul etmediğiniz takdirde Sabri 
Bey gelecektir. Bu suretle her gün yevmiye 
alıyor, yevmiyesine de nihayet verilecektir. Bu
nun kanunun müzakeresine taliki zaittir. Ra
sim Bey biraderimizin pek güzel izah buyurdu
ğu veçhile yine o para posta- ve telgraf bütçe
sinin bir faslı mahsusu olarak kabul olunacak
tır. Ayrıca bir maddei kanuniyeye lüzum yok
tur. 

HASAN TAHSİN B. (Antalya) - Bizim 
Germencik'te bir telsiz telgraf istasyonumuz var
dı. Bunlar ne olmuştur? Bu yeniden tesis edile
mez \mi? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) Hayır efendim, bu telsiz telgraf doğ
rudan doğruya Moskova ile, Berlin ile, Patisle 
muhabere edecektir. Buyurduğunuz istasyon
lar ufaktır. 

I 

I REİS Efendim, başka söz istiyen kalma-
! di. İki fasıl da encümene gitmiştir, o fasıllar get-
I eliğinde tekrar müzakere ederiz. 
| Çarşamba günü içtima etmek üzere celseyi 
; tatil ediyorum. 

| Hitamı müzakerat; saat : 6,00 
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İçtimai âti ruznamesi 

J. — Zaptı sabık hulâsası 

2. —• Mösyö Kİ od Farer'den movnıt telgraf 

o. N'evahi Kanunu 

• 
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