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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 3.20 

REİS : Haiii Beyefendi 
KÂTİPLER : Hasan Ferhat Bey (Karesi), Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

REİS — Efendiler, ekseriyetimiz hâsıl oldu, Mec
lisi küşad ediyorum. 

Zabıtname hülasasını okutuyorum. 

ZAPTI SABIK HÜLASASI 

OTUZUNCU İNİKAD 

27 Haziran 1328 Çarşamba 

Reis Halil Beyefendinin Tahtı Riyasetinde İçtima 
b-irbuçukta vuku buldu. 

Zaptı sabık hülasası Kâtip Müfit Bey tarafından 
okunarak aynen kabul olundu. 

1328 senesi Divan-ı Muhasebat Bütçesinin hey'et-i 
umumiyyesi hakkındaki müzakere kâfi görüldükten 
sonra birinci ve ikinci fasıllar aynen kabul olunarak, 
Divan-ı Muhasebat Bütçesinin hey'et-i umumiyyesi 
dahi kabul olundu.,' 

Badehu masarifi harbiyyenin teminine medar ol
mak üzere vaz olunacak vergüer hakkındaki lâyiha-i 
kanuniyyenin müzakeresine geçilerek, Mazbata Mu
harriri Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Efendi ve 
İstanbul Mebusu Zöhrap Efendi ile Maliye Nâzın 
Vekili Cavit Beyefendi tarafından izahat ita olunduk
tan sonra bilâ müzakere hey'et-i umumiyyesinin ka
bulü ile maddelere geçilmesi takarrür etti. Birinci, 
ikinci, dördüncü maddeler aynen kabul olundu. Üçün
cü madde Ankara Mebusu Mustafa Efendinin tek
lifi veçhile «Mütevellilere tasfiye olunan mebaliğden» 
ibaresinden sonra «Evkaf-ı mülhaka ve müstesna Va
kıf mütevellilerinin doğrudan doğruya cibayet eyledik
leri mebaliğin varidat-ı safiyesinden» ibaresinin ila
vesi ve «Muhassasat» kelimelerinden sonra «Muayye-
natı» denilmesi suretiyle ladilen kabul olundu ve saat 
dörtte birinci celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 
Saat beşe çeyrek kala ikinci celse müzakeratına 

iptidar olundu. 

Harp Vergisi hakkındaki lâyiha-i kanuniyyenin 
bakiyye müzakeresine devam olunarak; beşinci, altın
cı, yedinci, sekizinci maddeler aynen kabul olundu. 
Dokuzuncu maddenin birinci fıkrası müsakkafat ve 
temettü ve rakı vergilerine ve bedeli nakdiyye vuku-
bulan zamaim ile üçüncü madde mucibince ihdas 
olunan vergi, üç seneyi tecavüz etmemek üzere Hü
kümetin lüzum göreceği zamana kadar istifa oluna
caktır, suretinde tadil olunarak ve ikinci fıkrası tay
yedilerek mezkûr madde tadilen kabul olundu. Onun
cu madde Canik Mebusu Hakkı Beyle Trabzon Me
busu Osman Beyin takriri veçhile tayyolundu, Onbi-
rinci madde, onuncu madde olmak üzere aynen kabul 
olunduktan sonra hey'et-i umumiyyesi dahi kabul edil
di. 

Müteakiben Rüsumat Bütçesinin hey'et-i umumiy
yesi hakkında cereyan eden müzakere neticeleneme-
yerek tarafı Riyasetten perşembe günü ruznamesinde 
Şam hankında düçar-ı hasar olun tüccarın tecil-i dü
yunu hakkındaki madde-i kanuniyye üzerine Adliyye 
Encümeni mazbatası ve 1328 senesi Rüsumat, Def-
ter-i Hakani ve Sadaret bütçeleri dahil bulunduğu 
bit-tefhim saat altıyı on gece Meclise nihayet verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip 
İzmit 

Ahmet Müfit 

Kâtip 
Karesi 

Hasan Ferhat 

REİS — Zabıt hakkında bir diyeceğiniz var mı? 
(Sükût) Aynen kabul olundu. 
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II. — EVRAK-I VARİDE 

/. — Evrak-ı varidenin kıraati. 
HASAN FERHAT BEY (Kafesi) — Evrak-ı va

rideyi arz ediyorum. Makam-ı Sadaretten gönderilen 
mualliminin usul-ü intihap ve tayinleri ve hidemat-ı 
Maarifte suret-i istihdam ve terakkileri hakkında lâ-
yiha-i kanuniyye ile Halep - Maraş tankının turuk-u 
unıumiyye meyanına ithali hakkında Halep Mebusu 
Ali Cenani Bey ve ıüfekasının takriri, Mücazatı Mu-
tazarrjmm bazı hükümlerin tazir-i lisaniye tahvili ve 
teehhür icrası ve mahkûminin meşrutan tahliye-i se
billeri hakkında İstanbul Mebusu Zöhrap Efendinin 
teklif-i kanunisi üzerine Lâyiha Encümeni mazbatala
rı var. 

REİS — Bunlar, ait oldukları encümenlere hava
le olunacak efendim. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Ben, dün söz söylediğim esnada Ankara Mebusu Ta
lât Bey, benim hakkımda muhakkırane oğlan kelime
siyle hitap etmiş, ben işitmedim ve sizin şimdiye kadar 
bitaraflığınızı görerek, bendeniz eminim ki, sizin de 
onu işitmediğinizi anlıyorum. Bugün gazetelerde neş
rolunduğunu gördüm. Ümit ederim ki, zât-ı âliniz de 
bu sözün geri aldırılmasını teklif edeceksiniz. 

REİS — Efendim, Talât Bey biraderimizin heye
canla bazı şeyler söylediğini gördüm; fakat o sözleri 
kürsi-i hitabetle bulunan Varleks Efendi, işitmediği 
gibi, bendeniz de o kelimeyi işitmedim. Şimdi, Talât 
Bey biraderimiz de bu surette heyecanla böyle bir ke
limeyi ağzından çıkmış ise, her halde böyle bir ke
limeyi kendileri de kabul etmezler, geri alırlar. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Esasen böy
le bir sözün benim lisanımdan çıkmış olduğuna tees
süf ederim; fakat gazetelerin yazdığı gibi değildir. Fa
kat arz edeyim, bu sebepsiz değildi. Zat-ı âliniz âdilâ
ne hareket etmeniz lazım gelir. Varteks Efendi, beş on 
milyon nüfusun hukukundan bahsettiği vakit, ben, 
beş on milyon nüfusun selameti temin edildikten son
ra da hukukun teminine sonra sıra gelir gibi bir şey 
söylemiştim. Buna karşı gayet münasebet almayan 
bir vaziyyette bulundu. (Sen bilmezsin, sen karış
ma) gibi şeyler söyledi. Acizane tahsil-i âli görmüş 
bir arkadaşınızım. Varteks Efendinin sözünü ben an-
layamazsam, anlayanlar pek az olur zannederim. Bi
naenaleyh, bu hakaretten başka bir şey değildir. Ri
ca ederim, Varteks Efendinin de bunu geri almaları 
lazım gelir. Varteks Efendi, öteden beri sevmediğim 
bir adam değildir; fakat böyle kürsüde gayet dü

rüst bir çehre ve lisan ile arkadaşına bu yolda hitap 
edince elbette ben de heyecanla bir şey söylemiş ola
bilirim. Yalnız bu sene Varteks Efendinin halinde 
fevkaladelik var. Yerinde oturamayaıak herkesi teh-
yice sevkeden bir asabiyyeti var. Üzerinden kaldır
sın ki, böyle haller tevali etmesin. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, her ikinizin 
de ikinci defa intihap suretiyle iktidar ve hamiyyeti-
niz tahtı lastiktedir. Binaenaleyh, Varteks Efendinin 
de sizi teçhil kasdıyia öyle bir söz söylediklerini zan
netmem. Varteks Efendi de bu hususta böyle bir şey 
söylemişlerse izahat verirler. Sözlerini teessüfle geri 
alırlar. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Reis Bey Hazretleri, ben, Talât Beye, siz benim de
diğimi anlamadınız, ona göre sual ediyorsunuz de
dim. Eğer Talât Bey, benim bu söylediğim için mu
kabele etmiş ise takdir edebilir ki, bana mukabele et
tiği kelime ile benim söylediğim kelime arasında dağ
lar kadar fark vardır. Bu Hey'et-i Muhtereme de tak
dir eder. Eğer anlayıp da bu sözü söylemiş ise, ben 
kendisine tahkir ile söylemiş değilim ve söylemem de 
ve eğer böyle bir şey söylemiş olsam, ilk geri alan 
ben olurum; fakat Talât Bey Hazretleri kendisini 
benim tavrımda tahkirâne mana var göreceğini hiç 
ümit etmedim. Fakat benim gezdiğim de, oturduğum 
da, kalkışım da Meclis tarafından eğer tenkit oluna
caksa, benim burada oturmam zaittir. 

REİS — Zannederim ki, her iki arkadaş yekdiğeri
ne karşı olan muameleden dolayı beyan-ı teessüf edi
yorlar. Talât Bey biraderimiz de, arkadaşından itidal 
talep ediyor. 

Şimdi, Şam tankında hasarzede olan tüccaranın 
tecii-i düyûn-u hakkında bir lâyiha-i kanuniyye var, 
o müzakere olunacak. 

Efendim, bu lâyiha hakkında bir müstaceliyyet 
teklifi var, onu reye vaz edelim de, Hey'et-i müstace-
liyyeti kabul ederse o suretle müzakeremize devam 
edelim. 

Teklifler 
/. — Şam Mebusu Mehmet Fevzi Efendinin; Şam 

harikinden mutazarrır ve poliçe, kambiyo gibi sene-
dat-ı ticariyye ile Bank-ı Osmani ve sair müessesat-ı 
Maliyye ve ticariyyeye medyun olanların deynlerinin 
teciline dair kanun teklifi. 

REİS — Kanun teklifim okuyoruz. 
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Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Şam bankından mutazarrır tüccaranın te'cil-i dü

yunu hakkındaki madde-i kanuniyyenin derkâr olan 
ehemmiyyetine ve taraf-ı Hükümetten teklif edilen 
müddetin azlığıyla beraber nısfına karîb müddetin 
mürur etmesine ve zaten bir maddeden ibaret bu
lunmasına binaen, bir kere müzakerenin müstacelen 
icrasını teklif ederim. 

28 Haziran 1328 
Şam Mebusu 

Mehmet Fevzi 
REİS — Efendim, bu takriri nazar-ı itibara alan

lar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Kabul olundu. 
Maddelere geçelim. 

Madde 1. — Şam Harikında Mutazarrır Olan
lara Mahsus Olarak Encümence Tanzim Olunan 
Tecil-i Duyûn Kanunu lâyihası. 

Madde 1. — Şam harîkından mutazarrır ve po
liçe ve kambiyo gibi senedat-ı ticariyye ile Bank-ı 
Osmaniye vesair müessesat-ı maliyye ve ticariyyeye 
medyun olanların tesviye edemedikleri deynlerinin 
tediyatı 1328 senesi Nisanının 15'inden itibaren se-
ne-i mezkûre Teşrinievvelinin 15'ine kadar tecil olun
muştur. Binaenaleyh, bu müddet zarfında vadesi 
hulul eden duyûn için Bank ile müessesat-ı mezkûre 
tarafından protesto keşide ve dava ikâme olunmaz. 

HAM İT BEY (Mazbata Muharriri), (Halep) — 
İzah edeyim. Hatır-ı âlinizde olsa gerektir ki, Nisa
nın 14 üncü günü Şam'da gayet müthiş bir harik zu
hur ederek Şam'ın yarısı kadar bir mahal muhterik 
olmuş ve bu harikin neticesi olarak zarar-ı mad
dî bir milyon liraya karib bulunmakla beraber, bu 
yüzden bir hayli ahali mutazarrır olmuşlardır ve bil
hassa tüccar bu âfetten dolayı.., 

ABDURRAHMAN BEY (Şam) — Yalnız tüc
car değil, bütün ahali. 

HAMİT BEY (Devamla) — Evet, yalnız tüccar 
değil, bütün ahali, ile beraber. Bilhassa tüccar bu 
âfetten dolayı düçar-ı zarar olmuşlardır ve bir de
receye gelmişler ki, artık, değil böyle düyûnat-ı ti-
cariy eler ini, hatta ak vat-1 yevmiyyelerini bile tedarik 
etmekte izhar-ı acz eylemişlerdir. Binaenaleyh, ge
çenlerde - Adana harîkmda olduğu gibi bu kere 
dahi Şam harîkmda mutazarrır olan tüccarın dü-
yûnat-ı ticariyyeleri poliçe ve kambiyo, bu gibi se
nedat-ı ticariyyeye müstenit olan deynlerinin imha!i 
için Hükümet kendilerine bir müsaade-i mahsusa 
verilmesini tensip etmiştir. Encümenimize havale olu
nan bu madde-i kanuniyye tetkik olundu. Encüme

nimiz Adana harîkmda kabul olunan madde-i kanu
niyyenin aynı olduğundan bunu kabul etmiştir. Yal
nız bir «olacaktır» yerine «Olmuştur» ve «İkame 
edilmeyecektir» yerine «Olunmaz» tabiri konulmuş
tur. Bu suretle aynen kabulünü Heyet-i Muhtere-
rnenize teklif ediyor. Bunda düyûn-u âdiye, tabiî, na
zar ı dikkate alınmamıştır. 

Çünkü düyûn-u âdiyenin tecili, Usul-u Muhake-
me-i Hukukiyyenin 127 nci maddesinin sarahatine 
binaen Hükkâmın yed-i ihtiyarındadır. Bir Hâkim, 
eğer hakikaten esbab-ı ıztırabiyye görürse, o vakit 
meblağ müddeâbihi taht-i hükme almakla beraber, 
tecil-i duyûn etmek yed-i ihtiyarındadır. 

Binaenaleyh, burada yalnız poliçe ve kambiyo gi
bi senedat-ı ticariyyenin vadesi hululünde tehir-i is
tifası zımnında kanunen nassan ve sarahaten böyle 
bir tecil vermemiş olduğundan dolayı bir madde-i 
kanuniye ile bu cihetin istisnası lüzumu görülmüş 
ve binaenaleyh, bu suretle madde-i kanuniye tertip 
edilerek takdim edilmiştir. 

YORGAKİ ARTAS EFENDİ (İstanbul) — Mu-
amelât-ı ticariyeden dolayı medyun olanların deyn-
leri bu kanunla tecil ediliyor. Bu kanun ile ancak 
muamelat-ı ticariyyeden mütevellit bir deynin behe
mehal bir banka veya bir müessese-i ticariyyeye ol
ması iktiza etmez. Bir tüccar bir sened-i ticari ile 
bir emre muharrer senet ile, veyahut bir poliçe ya
ni bir sened-i ticari ile yalnız tüccara ve bankaya 
medyun olamaz. 

Efrada da medyun olabilir ve tüccar bera-yı ti-
ticaret ahaliden zahire satın almış olur. O muamele 
muamelatı ticariyyedendir. Emre muharrer bir senet 
de verir, o emre muharrer senedinin yahut adi bir 
senedin hamil tüccar olmadığından dolayı o medyu
nun tecil-i deyne hakkı yoktur. Binaenaleyh, muame-
lat-ı ticariyyeden münbais düyunun suret-i mutlaka-
da tecilini kanunda nazar-ı dikkate alalım. Medyu
nun hakk-ı tecili dayin her ne olursa olsun, medyu
nun deynine nazaran mademdi bir deyn muamelât-ı 
ticariyyedendir, dain her kim olursa olsun, o med
yunun da hakkı tecili olsun. («Doğru» sadaları) 

ŞEVKİ BEY (Mahkeme-i Temyiz Âzası) — Bu 
teklif Hükümet nokta-i nazarından da muvafık ol
ması lâzım gelir. Çünkü bu madde-i kanuniyyenin 
vaz'ından başlıca maksat, tüccarı iflastan kurtar
maktan ibarettir. Tüccarı iflaslardan kurtarmak ol
mak itibariyle, başka adamlar dahi, yani müessesat-ı ti
cariyyeden olmayan kimseler dahi bir tacirin ifla-
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sim talep edebilecekleri cihetle, bunu yalnız mûes-
sesat-ı ticariyyeye hasretmeyip diğer kimseleri de 
tahsis etmek muvafıktır zannederim. 

ABDURRAHMAN BEY (Şam) — Harikzedeyan 
denilecek olursa daha iyi olur. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Bu 
madde, hakikaten hamiyyeten yapılmış bir madde
dir. Fakat Meclis-i Mebusanm olsun ve sairenin bu
lunsun, diğer kimsenin alacağında, vereceğinde gerek 
kanunen, gerek şer'an zürretünma hiçbir hakkı yok
tur. Tehir ve tecil gibi veyahut bigayrihakkın tesrii 
gibi hakkı yoktur. Meclis-i Mebusan, efradın, aha
linin vükelasıdır; fakat umur-u siyasiyyede ve ka-
vanin tanziminde haklarını tehir etmek gibi, tecil 
etmek gibi böyle bir şeyde vazifelerinin alâkası yok
tur. Evvelce arz ettiğim gibi hamiyet nokta-i naza
rından hiçbir şey denilemez ve belki Hükümet tak
dir olunur; fakat Meclis-i Mebusan da vazifesini 
bilerek o yolda gayrin hukukuna tecavüz etmemesi
ni, yani yine Meclis-i Âliye gitmeyi, verdiğim mana 
ile tavsiye ve ihtar ve rica ederim. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Harikzedegâna bu 
kanunla bir sene müsaade ediliyor. Fakat bunun 
iyinde, olur ki hile ile iflas eder. Hükümet bunu 
temin etmiyor. Diğerlerinin hukuku ne olacak? Yal
nız bu bir sene zarfında desise yapar da ilân-ı iflas 
ederse ne yapılacak? Diğer adamların hukuku ne 
olacak? Onu kim temin edecek? Bu temin olun
mazsa, bu, adalete mugayir olur. 

MEHMET SADİK EFENDİ (Denizli) — Bende
niz Tevfik Efendiye itiraz edeceğim. Esasta hakkı 
var ise de, fakat alelıtlak değildir. Çünkü özür-ü za
rureti Şeriat da kabul etmiştir, öyle ateşler içinde 
kalmış, emvali hasara uğramış ahaliye Hükümet böyle 
bir mehleke, böyle bir zaruretten kurtarmak istiyor. 
Zaten bu meselenin neticesi, protesto keşide ve dava 
ikame olunmayacaktır. Demek mehakirn ve Devair-i 
Resmiyyeye böyle bir özr-ü Şer'inin kabulü hakkın
da bir dava ikamesi gibi bir şeyler vuku-yafte olur
sa kabul etmeyecek demektir. Hakk-ı kaza hukuku 
Saltanattan değil midir? Devair-i Devlet, Hükümet 
muamelâtıyla hakkı kazayı bu suretle takyit ediyor. 
İşte milletvekilleri de buna rızadade olacaktır. Tecil 
edilmez, hak ve salahiyeti yoktur demek özr-ü Şer'iyi, 
zaruret-i Şer'iyyeyi kabul etmemek demektir. («Mü
zakere kâfi» sadaları) 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Reis 
Bey, ben cevapsız bırakmam, cevap vermek isterim. 

YORGAKİ ARTAS EFENDİ (İstanbul) — Hiç 
bahsolunmayan bir meseleden bahsedeceğim. 

REİS — Sıra ile efendim, şimdi Reşit Tali Bey 
söylecekler. 

REŞİT TALİ BEY (Havran) — Tevfik Efen
di biraderimizin itirazı Şer'an da hukukan da kat'iy-
yen varid değildir. Çünkü esasen hukuk-u şahsiy-
yeriin tediyesi taazzür ettikte Mazbata Muharriri 
Beyefendinin buyurduğu gibi, Hâkim o hükmü ver
mekle beraber düyûn-u tecil eder. Mecellede de za
ten buna dair bir madde vardır:» Ezzarurat tübi-
hülmahzurat.» Eğer bu kavaide muhalif farz oluna
cak olsa bile, zaruret vardır. Harikzedegân deynle-
rini hemen tediye edemezler. Bir vakit, bir mühlet is
tiyorlar. O mühlet zarfında deynlerini tediye ede
cekler. Büsbütün dayinler haklarından mahrum ol
mayacak, yalnız bir müddet tecil edilecek, bu müd
det zarfında iflâs ile mahkûm olmayacaklar. 

Sonra arkadaşlarımızdan birisi dediler ki, birisi 
bu müddet zarfında hile kullanıp da iflâs ederse, 
sonra, dayinin hakkı ne olacaktır? Bu da kat'iyyen 
varid değildir. Çünkü kanun onu temin eylemiştir. 
Hile kullanıp da iflas eden tacir mücazat görür, 
cürüm işlemiş olur. Kanun zaten bunu tayin eyle
miştir. Binaenaleyh bu maddenin kabulü ile kat'iy 
yen beis olmadığı gibi, yalnız müesscsat-ı maliyye 
ve ticariyye medyun olanlara değil, bilcümle kam
biyo ve poliçe gibi senedat-ı ticariyye ile medyun 
olanlara da teşmili iktiza ediyor. 

ŞEFİK BEY (İstanbul) — Efendim, Tevfik 
Beyefendi Hazretlerinin bir sözüne cevap vermek 
isterim. Bu kanun medyundan ziyade dayinin hu
kukunu muhafaza ediyor. Çünkü malûm-u âlinlzdir 
ki, bugün dayin elindeki kanun mucibince onu pro
testo etmej/ecektir. Protesto edip medyuna müracaat 
etse, o adamın serveti mevcut olmadığından serveti 
dağıldığından iflas etmesi lâzım gelir. Şu kanun ile 
dayinin hukuku zayi olur. Şu kanun medyundan zi
yade dayinin hukukunu muhafazaya hizmet edecek
tir. Dayin daha ziyade hukukunun temin edilmesini 
arzu eder. Her halde, bu, adalettir. Tarafeyn huku
kunu muhafaza içindir. Kabulünü teklif ederim. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Hükü-
met-i sabıka 1312 tarihinde böyle bir felâkete uğra
yanlar için böyle bir kanun ittihaz etmiş, bir mah
zuru tevellüt etmemiştir. Biz de 1325 tarihinde Ada
na vukuatı üzerine kezalik böyle bir kanunun mer'iye-
tini kabul ve tasvip ettik. Tabakaattan geçti, tatbik 
edildi. Onda da bir mahzur görülmedi. Şu halde, 
bendenize, fazla söz söylüyoruz gibi geliyor. Müza
kerenin kifayetini talep ediyorum ve bu babda bir 
takrir veriyorum. Reye vazediniz. 
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Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye düyunu şahsiyenin ilavesini teklif 

ederim. 
Asir Mebusu 

Seyyit Yusuf Fazl 
REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan

lar, lütfen ellerini kaldırsın. (EUer kalkar) Alınmadı 
efendim. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celiîesine 
Birinci maddenin : 
«Şam harikından mutazarrır ve muamelatı ticari

yeden medyun olanların tesviye edemedikleri deynle-
rinin tediyatı 1328 senesi Nisanının 15'inden itibaren 
senei mezkûre teşrinievvelinin 15'ine kadar tecil olun
muştur. Binaenaleyh bu müddet zarfında vadesi hu
lul eden düyun için dava ikame olunmaz» tarzına if
rağ olunmasını teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Artas Yorgaki 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar lütfen el
lerini kaldırsın. (Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin medyun olanları tesviye edeme

dikleri deynlerinin (maa faiz) suretiyle tashihini tek
lif eylerim. 

Siroz Mebusu 
Hulusi 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

Tadil teklifleri de bitti efendim. O halde maddeyi 
reye koyuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Ekseriyetle kabul edildi efendim. 

Madde 2. — Adliye Nezareti, işbu maddei kanu
niye ahkâmının icrasına memurdur. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umum i yenin 16 Haziran, sene 1328 tari

hindeki kararıyal Kavanini Maliye Encümenine hava
le olunarak aidiyeti cihetiyle Encümenimize tevdi edil
miş olan bâlâdaki layihai kanuniye Encümenimizce 
tetkik ve müzakere edildikte, Kuvvei îcraiye tarafın
dan tanzim olunan işbu layihai kanuniyenin birinci 
maddesindeki «tecil olunacak» cümlesindeki olunacak 
kelimesi, zamanı atiye matuf bulunduğundan ve hal
buki işbu layihai kanuniye, tarihi neşrinden evvelki 
düyunata da şamil olduğundan, (olunacak) kelimesi 
yerine (olunmuş) kelimesinin vazı ve binaenaleyh tas
hihi vaki üzerine fıkrai saniyenin bidayetine tasrihi 
tabiiyi irae suretiyle ve (binaenaleyh) kelimesinin ila
vesi ve (ikame edilmeyecektir) kelimesindeki (edilme-
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ŞEVK t BEY (Mahkeme-i Temyiz Azasından) — I 
Hükümetin vuku bulan teklifinde kambiyo gibi sene 
dat-ı ticariyeye müstenit olduğu halde, vuku bulan 
teklif Hükümetin beyan etmiş olduğu hale muga
yirdir. 

Hükümet şu kayıt ile takyit etmiştir. Çünkü hü
kümetin bundan başlıca maksadı, esasen senede rapt-
olunmamış olan düyunalın muamelei ticariyeden mü
tevellit olup olmadığını kestirmekte mahakim hayli 
zahmet çekecektir. Bu hususları tetkik sırasında had
dizatında zamanlar geçecektir. Buna binaen hükümet 
bu teklifte bulunmuş, yani şu kaydı ilave eylemiş, bu 
kayıtla takyit etmiştir. Onun için mevaddı adiyeye 
hasretmek yani tamim etmek hükümetin noktai naza
rına muvafık değildir. Fakat Heyeti Aliyenizce ka
bul edildiği halde, bir şey denemez. 

ARTAS YORGA Kİ EFENDİ (İstanbul) - Bu 
maddei kanun iyede dayin protesto keşidesi hakkından 
da mahrum ediliyor. Protesto başka, dava başkadır. 
Fakat rica ederim dinleyiniz, medyun, dava ile taz
yik olunur, protesto ile tazyik olunmaz. Protesto ke
şidesinden bir taciri dayini mahrum edecek olursak 
faiz meselesi de meşkuk kalır. Bundan mada, bakınız 
protesto muamelatı dayin ile medyun arasında değil
dir. Cirantalar olur, memaliki ecnebiyeden de protes
to lazım gelir. Her halde protesto keşidesi hakkından 
man rum etmeyel i m. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ben 
cevap vereceğim Reis Bey. Cevapsız bırakır mıyım? 
Bir adamın kudreti olmazsa susar. 

REİS — Zatıalihiz söylediniz, onlar da mukabele 
ettiler; mesele anlaşıldı. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ben 
şimdi onlara cevap vereceğim. 

REİS — Efendim, arkadaşımız, müzakerenin ki
fayetine dair bir takrir vermiş. Takriri kabul edenler 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar )Kabul olundu efen
dim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Pe
ki, onların söylediklerinin hepsinin yanlış olduğunu 
ispat edeceğim. 

REİS —• Başka bir vesilede inşallah ispat edersi
niz. 

HULUSİ BEY (Siroz) — Reis Beyefendi bendeni
ze söz yazdınız, söyletmediniz ilave de teklif edece
ğim. 

REİS — Başka bir vesilede inşallah ispat edersi-
etmedi. Tadilinizi bir takrir ile izah edebilirsiniz. Şim
di bu babdaki takrirleri okuyacağım. 
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yecektir) kelimesi yerine (olunmaz) sıygasının vazıyla 
işbu maddenin ve keza ikinci maddenin dahi aynen 
kabulüyle Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

22 Haziran, sene 1328 

Adliye Encümeni Reisi 
Ahmet Mahir 

Âzâ 
Mustafa Fehmi 

Âzâ 
Artin 

Âzâ 
Abdullah Azmi 

Mazbata Muharriri 
Hâmit 

Âzâ 
Yusuf Şetvan 

Âzâ 
Halet 

Âzâ 
Vahan 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Kabul edildi. Heyet-i Umumiyesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edil
di. 

NUSRET BEY (Ankara) — Geçenlerde de öyle 
bir şey olmuştu da heyet-i umumiyesi reye konma
mıştı. 

REİS — 'Hayır efendim, bu iki maddelik bir 
madde değil. Şjîlrnidli «bütçenlin usuil-ü mıüzakerıeisiinıe 
dair on beş imza ile bu takrir verilmiş, evvel emirde 
bu takriri okuyalım da ondan sonra bütçe müza
keresine geçelim. 

Takrirler 
/. Bursa Mebusu Sabrı Hey ve Rüfekasının, 

bütçe müzakeratının sureti cereyanı hakkında tak
riri. 

Riyaset-i Celileye 
Ahval-i fevkalade içinde bulunduğumuz müsel

lemdir. Zaten açık olan ve mütemadiyen istikraz ile 
kapanan bütçeden mümkün mertebe tasarruf icrası 
ve bahusus zemâim 'icrasından ve gayet mücanebet 
edilmesi ehem ve elzemdir. Binâberin bundan böyle 

zemâim teklifinin kabul-ü kafisinin tâyîn-i esâmi 
ile reye konulmasını teklif eyleriz. 

2 Haziran, sene 1328 
Bursa Mebusu 

Sabri 
Bursa Mebusu 

Refet 
Tekfurdağ Mebusu 

Bedreddin 
Halep Mebusu 

Hâmit 
Sinop Mebusu 
Hasan Fehmi 

Havran Mebusu 
Reşit 

Kerek Mebusu 
IMehmet Atâ 

Trablusşam Mebusu 
Sadullah 

Gelibolu Mebusu 
Hüseyin Ulvi 

Karahisar-ı Şarkî Mebusu 
Vasfi 

Hums Mebusu 
iŞefif 

Yozgat Mebusu 
Şak ir 

Halep Mebusu 
Artin 

İzmir Mebusu 
Vahan 

Trabzon Mebusu 
Ali Osman 

Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

Kerkük Mebusu 
Mehmet Ali 

Canik Mebusu ' 
Süleyman Necmi 

Urfa Mebusu 
Ömer Edip 

Halep Mebusu 
Sadık 

Karahisar-ı Şarki Mebusu 
Zihni 

REİS — Şimdi bu on beş imza müzakere edi
len bir maddenin reye vaz-ı için verilmiş olaydı. O 
maddeyi tayin-i esami ile reye vaz ederdik; fakat 
bu verilen takrir, teklif-i kat'înln tâyîn-i esâmî ile 
kabulünü teklif ediyor. Binaenaleyh tâyîn-i esâmî ta
lebiyle bir maddenin reye vaz'ı hakkında bir tak
rir değildir. Onun için bu takriri reye vaz edeceğim, 
efendim. Nazar-1 dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kallkar) Tereddüfc hasil1 oldu. Bu takrir ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar. (Kalkarlar) 
Efendim, lütfen oturur musunuz? Kabul etmeyen
ler lütfen ayağa kalksınlar efendim. (Kalkarlar) 
Ekseriyetle kabul olundu efendim. 
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II. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — 1328 senesi Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi 
bütçesi. (1) 

Müsaade buyurun, Rüsumat bütçesinin müzakere
sine devam edeceğiz. Bunun müzakerei umumiyesi 
hitama ermişti. Binaenaleyh reye koyacağım. Rüsu
mat bütçesinin heyeti umumiyesinin müzakeresini kâ
fi görenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Rüsu
mat bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
re kâfi görüldü efendim. Fasıllara geçiyoruz. 

Birinci Fasıl 
3irinci Kısım - İdarei Umumiye 
Birinci Bab - İdarei Merkeziye 

Maaşat : 
1. Müdiri umumî 132 000 

Müşavir 342 000 
Müşavir kalemi 66 000 
Memurini idare 2 375 520 

5. Müfettişler 321 000 
6. Memurini müteferrika 237 00 

Birinci faslın yekûnu 3 473 520 

REİS — Bu hususta söz isteyen var mı efendim? 
(«Hayır» O halde bu faslı kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

İkinci Fasıl 
Levazım : 
1. Meremmet 5 000 
2. Tenvir ve teshin 40 000 
3. Kırtasiye ve evrakı matbua 250 000 

İkinci faslın yekûnu 295 000 

REİS — Sükûtu muhafaza buyurunuz. Faslı reye 
koyuyorum. Bu fasıl hakkında söz isteyen var mı? 

HAMİT BEY (Halep) — Efendim, ikinci faslın 
ikinci maddesinde 250 000 kuruş vardır. Bu, yalnız 
merkez için, İstanbul için. Halbuki dördüncü faslın 
levazım kısmında kırtasiye ve evrakı matbua var ki, 
vilayatındır. 112 000 kuruş bu kadar vilayata verili
yor. 1326 senesinde 220 000 kuruş ile iktifa edilmişti. 
Binaenaleyh bendeniz, 250 000 kuruşu fazla buluyo
rum. 220 000'e tenzilini teklif ederim. 

MATYO KOFİDİ EFENDİ (Trabzon) — Efen
dim, bunun içinde umum defatir var. Defterler tabiî 
buradan gidiyor. 

(1) Evveliyatı 30 uncu inikad zaptındadır. 

REİS — Flamit Beyefendi, umum defatir bu mas
rafta dahildir diyorlar. O halde teklifinizde ısrar edi
yor musunuz? 

HAMİT BEY (Halep) — 1326 - 1327 senelerinde 
220 000 kuruştur. Bu sene de öyle olsun. 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — Efen
dim, o ikinci fasıldaki kırtasiye ve matbuat için tah
sisatımız bütçemizde 250 000 kuruş konulmuştur. Bu, 
vakıa geçen seneki bütçede o miktar idi. Ve tahsisat 
alclumum gümrüklerde istimal olunacak bilcümle de
fatir ve evrakı matbua için idi. 

Sonra diğer dördüncü fasılda gümrükler için ay
rıca mevzu bulunan 120 000 kuruş gümrüklerin, kü
çük idarelerin her birine lazım olacak şeylerdir. Onun 
için onlar ayrı ayrı şeylerdir. Fazla olarak bu 250 000 
kuruş kifayet etmiyor. Geçen sene o 250 000 kuruş ile 
idare edemedik. Ve Heyeti Aliyenize müracaat et
tik. Ve inşaat tertibinden artmış 250 000 kuruş para
mız vardı. Onu da bu hususa sarf etmek suretiyle 
500 000 kuruşla ancak idare edebildik. 

Şimdi yine bu sene 250 000 kuruş ile idare etmek 
mümkün olamayacağı için, 250 000 kuruşun zamime-
ten ilavesini teklif ediyorum ve rica ediyorum, eğer 
buna müsaade buyurulmaz ise, bugünkü tahsisatımız
la defatir yetiştirmek kabil değildir. Elimizde de kal
mamıştır, yetiştiremeyeceğiz. Ayrıca, 750 000 kuruş 
zammını rica ediyorum. Yani 500 000'e iblağını tek
lif ediyorum, geçen sene de öyle oldu. 

İZZET BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, zam 
teklifleri evvelemirde Encümence teklif olunmaksızın 
burada kabul edilemez. 

HAMİT BEY (Halep) — 1326 senesinde 220 000 
idi. 1327 senesinde daha az idi, fakat beyefendinin 
beyanatı üzerine bendenize de kanaat gelmiştir, fa
kat yine o derecesine kanaat gelmiştir, fazlasına de
ğil. 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — Kifa
yet etmiyor efendim. Çünkü dün de arz ettiğim 
veçhile usulümüzü değiştirdik. Beyanname usulüne 
tahvil ettik, ondan dolayı defatirimiz de değişti. Be
yannameler tab olunuyor. Sonra yeni istatistik yapı
yoruz. 1325 senesinin istatistiği bu sene iptidasında 
birikmişti. 1326 senesinin istatistiği de derdesti tabdır, 
hitam bulmak üzeredir. 

Onun için evrakı matbuamızın miktarı artmıtşır. 
O 1326 senesindeki tahsisat ile bugün idare etmek 
kabil değildir. Nitekim geçen sene de idare edemedik. 
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Onun için, 250 000 kuruş daha zammettik. Müsaade 
buyurdunuz, 500 000 kuruşa iblağ ettik, ona göre ida
re ettik. Artık rey zatı alilerinizindir. Nasıl tensip bu
yurursanız öyle olur. 

REİS — Müdür Beyefendi, Maliye Nazırı Bey
efendi, zam teklifi Heyeti Vükela kararına iktiran et
meden Mecliste reye vaz olunmayacaktır demişlerdi. 
Binaenaleyh o hususta Meclisi Vükela kararı var mı? 

SIR.RI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — On
dan evvel 1328 senesi bütçesini hazırladığımız zaman 
bu teklifi koymuştuk. Fakat Heyeti Aliyeniz devam 
etmediği için, hükümet 1327 senesi bütçesinin bu se
ne de tatbikini teklif etti. Biz de 1327 senesi bütçe
sini yaptık. Aynı bütçeleri Heyeti Vükelaya gönder
miştik. Bunu Meclisi Vükelaya göndermeye vakit ol
madı. Onun için zammedilmesini istirham ediyorum, 
eğer tensip buyurursanız kabul edersiniz. Etmezseniz, 
siz bilirsiniz. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Müdür beyden bir 
şey soracağım efendim, beyannameler muamelatı de
ğiştirdi buyuruyorsunuz; beyanname maktu olarak 
rüsumattan mı esbabına tevzi olunuyor? 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — Evet. 
SÜREYYA BEY (Berat) — O halde ücret muka

bilinde bu beyannameler tevzi olunursa bu hâsıl olur 
efendim. 

SIRRI BEY (Devamla) — Tekabül etmez, o üc
retleri varidata geçiririz. 

SÜREYYA BEY (Berat) Beher beyannamede 
ne alıyorsunuz efendim. 

SIRRI BEY (Devamla) — On para alıyoruz. Eğer 
bu suretle yapılırsa muhalifi kanun olur. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Eğer haki
katen beyanname ücret mukabilinde veriliyorsa ve 
bu masrafın tezyidine rüsumatça zaruret hâsıl olmuş 
ise, bunlar masarifi müsmire olduğundan, bu masa-
rifattan o kadar çekinmeyelim. Şimdi bir takrir ka
bul ettik, zammiyatı tayini esami olmadan kabul et
meyeceğiz dedik fakat o takririn kabulünü müteakip 
böyle bir şey vuku bulması, yine tayini esami ile ol
masını istilzam etmesin. Bu, masarifi müsmiredendir 
ve karşılığı da olduğu anlaşılıyor. Keşke bizim her 
bütçemiz rüsumat bütçesi gibi bize varidatı müteza-
yide temin etse de istedikleri masrafı versek. Onun 
için bunun kabulünü Heyeti Kiramdan istirham ede
rim. 

REİS — İptida bu tayini esami meselesini izah 
etmek lazım geliyor. Binaenaleyh ilk defa teklif na
zarı dikkate alınmak için tayini esami ile reye koy-

maya hacet yoktur. Bilahare madde tadilen geldiği 
zaman kabulü katisi tayini esami ile reye konulur. 
Eğer o surete girecek olursak, Meclisin müzakeratı 
epeyce uzar. Zaten takrir sahibi de kabulü katisi di
ye teklif etmiştir. Şimdi söz alanlar sözlerini bitirdi
ler. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Bu zam 
teklifleri, doğrudan doğruya Heyeti Vükela kararı 
ile gelecek olursa düşünülür. Şimdi reye konulamaz. 

REİS — Maliye Nazırı Heyeti Aliyenize Meclisi 
Vükela kararı ile vuku bulan zamları kabul etmeyi 
teklif etmişti fakat hükümet tarafından teklif vuku 
bulunca reye koymak zaruridir. Müdür Beyefendinin 
teklifini nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Nazarı dikkate alınmadı. 

KOFİDİ EFENDİ (Trabzon) — Evvela Encü
mene havale ediniz. 

REİS — Nazarı dikkate alınmadı ki Encümene 
gitsin. v 

MUSTAFA ZİYA EFENDİ (Sivas) — Bu gibi 
vuku bulacak zam tekliflerinin Meclisi Vükela kararı 
ile vaki olmadıkça kabul edilmemesini Nazır Beyefen
di teklif ve biz de kabul etmiştik. Binaenaleyh bu yol
da vuku bulan teklifin Meclisi Vükela kararı ile ol
ması icabeder. 

REİS — Meclisi Vükela kararma kadar faslı tehir 
mi edelim. Halbuki Maliye Nazırı Beyefendi Meclisi 
Vükela kararı ile olan zamların kabulünü rica etmiş
ti. Binaenaleyh Meclisi Hassı Vükela kararı olmaksı
zın vuku bulan zamları nazarı dikkate almayınız di
yor, fakat vuku bulan teklif reye konulur Heyeti Ali
ye, evvelce vuku bulan müzakereyi nazarı dikkate 
alarak reylerini verirler. Binaenaleyh zam nazarı dik
kate alınmamıştır. O halde faslı aynen reye koyuyo
rum. Faslı aynen kabul edenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Fasıl aynen kabul edildi. 

Üçüncü Fasıl 
İkinci Bab - Vilayat 

Maaşat : 
1. Başmüdürler, müdürler ve kontrol 

memurları 2 025 300 
2. Ketebe 5 376 900 
3. Memurini muhtelife 16 791 468 
4. Kapı ve iskele memurları ile hade

me vs. 1 096 980 
5. Memurini muvakkate 284 280 

Üçüncü faslın yekûnu 25 574 928 
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FAİK BEY (Edirne) — Halihazırı ile bir merkez 
müdiri yeti bile kifayet eder. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bendenizce böyledir, 
rey yine sizindir, oranın haliyle ipkası lazımdır ve 
Heyeti Celilenizden onu rica ederim. 

REİS — Hüseyin Ulvi Efendi bir şey sormuştu? 
İZZET BEY (Trabzon) — Fasıllarda fark yoktur, 

maddelerin beyninde münakale edilmiştir. 
HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Bir ta

raftan tenzil edilirse, diğer tarafa zammedilmek mi 
lazım gelir? Geçen seneye nisbetle 29 700 kuruş teza
yüd var, bir tasarruf vuku bulunca onu mutlaka di
ğerine zammetmek mi lazım gelir? 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — Biz 
bunu doğrudan doğruya zam suretiyle yapmadık. Me
mur zammı da değildir, maaşat beynindeki farkın nak
lidir. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Heyeti 
Aliyenin bu bapta nazarı dikkatini celbederim. Nasıl 
isterlerse öyle yapsınlar. 

Riyaseti Aliyeye 
Dedeağaç Başmüdiriyetinin lağvı ile bir merkez 

müdiriyetine tahvilini teklif eylerim. 
8 Haziran, sene 1328 

Edirne Mebusu 
Faik 

REİS — Zannediyorum ki fasıllar hakkında vuku 
bulacak teklifler rakam ile şu kadar zam, şu kadar 
tenkis suretinde olmak lazım gelir. Yoksa, böyle teş
kilata dair şeyler fasılların müzakeresinde teklif edi
lemez. 

FAİK BEY (Edirne) — Öyle ise müfredatını ver
sinler de biz de ona göre müfredatlı olarak teklif ede
lim. 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Rüsumat Nezareti
ne vaktiyle İngiltere'den bir müşavir getirildi. Mösyö 
Craw Ford'u bilirsiniz. 1325 senesi iptidasında İnken-
derun ile Dedeağaç Başmüdiriyetlerinin lağvını teklif 
etmiş idi. Hatta Muvazene Encümenine cetvelini de 
göndermişti. Meclisi Aliniz kabul edecek iken Mösyö 
Craw Ford bazı müşkilatı idariyeden dolayı teklifini 
geri aldı. Hem İskenderun, hem de Dedeağaç başmü
diriyetlerinin ipkasını teklif etmiş ve öyle kalmıştır. 
İpkası için mecburiyet görerek Encümene müracaat 
edildi ve böyle kaldı. 

FAİK BEY (Edirne) — Bunu katiyyen kabul et
miyorum. Bugün Devletin menfaati orasını lağvedip 
masarifini tenkis ile müdiriyete tahvil etmektir. Orası 
benim dairei intihabiyemdir. Vilayetin dahilinde ol-

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Bu 
üçüncü faslın ikinci maddesinde 29 bin küsur kuruş 
zammiyat vardır. Bunun esbabını anlamak istiyorum. 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, üçüncü faslın 
birinci maddesindeki başmüdürler, müdürler ve kont
rol memurları diyor. Acaba taşra başmüdürleri de bu 
meyanda dahil midir? 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — Da
hildir efendim. 

FAİK BEY (Edirne) — Dahil olduğu takdirde, 
bendeniz Dedeağaç'ındaki başmüdiriyetin lağvını tek
lif ediyorum. Oradaki varidat pek azdır, masraf çok
tur. Binaenaleyh onun lağvını talef ediyorum. Lağ
vedilip burada ya Sirkeci'ye veyahut Haydarpaşa'ya 
raptedilmelidir. 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — De-
deağaç Maşmüdiriyetinin idaresinde diğer müdüriyet
ler de vardır. Bu başmüdüriyet yalnız Dedeağaç mer
kezine inhisar etmiyor. Cisri Mustafa Paşa. Edirne 
ve tevabi i, Karadeniz sahilinde ve hudut üzerinde bu
lunan mülhakatın merkezidir. 

FAİK BEY (Edirne) — Sirkeci'ye raptı mümkün 
ve muvafıktır. 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — Sirke
ci yetişemez. Sifkeci'nin yaptığı muamele başkadır. 
Sirkeci yalnız şimendiferle gelen eşya muamelesini ya
par. Bahren gelen eşya muamelesini Sirkeci yapamaz. 
O vakit muamelatı değiştirmek lazımdır. 

FAİK BEY (Edirne) — öyle ise Selânik'e raptet
men". 

SIRRI BEY (Devamla) — Selanik te uzaktır. Hem 
de bütün Bulgaristan hududu Selânik'e raptolunursa, 
muamele uzar ve gitmez. Biz hatta bu ahvali hazıra 
biraz Küşayış bulduktan sonra İzmir mülhakatından 
olan birtakım adaları İzmir idaresinden fekkederek De-
deağaç'a raptederek İzmir'in muamelesini de tahfif 
etmek istiyoruz. Çünkü İzmir'in bugün muamelesi 
hadden aşmış bir haldedir. 

Eğer Dedeağaç'ta o başmüdürlük olmazsa bunu 
da yapamayız. Sonra Dedeağaç'ın ehemmiyeti, şimen
difer muamelatından dolayı gittikçe tezayüd ediyor. 
Şimendifer orasını merkez ittihaz etmiştir. Adalar 
Denizine inen şimendiferin noktai müntehası orası
dır. Şimdi orada Devletçe bir de liman yapılmak üze
redir. Liman yapıldığı vakit, tabiî, ticaret muamelatı 
daha ziyade tezayüd edecektir. Onun için zannederim 
ki orada bir başmüdüriyet, hatta ayrıca bir de idarei 
merkeziye olmadıkça muameleye yetişilemeyecek bile. 
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duğu çin bu işe, tabî, vakıfım. Bunu Encümene ha
vale ediniz, tetkik etsin, muvafık görmezse yine böy
le kalır. 

REİS — Faslın yekûnunu reye koyuyorum. 
FAİK BEY (Edirne) — Takriri reye koyunuz. Ben

deniz bunda katiyyen ısrar ediyorum. Aksi netice 
hâsıl olunca, tabiî, reyimi vermem. 

Riyaseti Celi leye 
Üçüncü faslın ikinci maddesindeki 29 700 kuruş 

zammın tay ve tenzilini teklif ederim. 
27 Haziran, sene 1328 

Gelibolu Mebusu 
Hüseyin Ulvi 

REİS — Nazarı dikkate alanlar elini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Nazarı dikkate alınmadı, Faik Beyefen
dinin takriri hakkında Heyeti Al iyenin nazarı dikkati
ne bir mütalaa arz etmiştim, mamafih takririn reye 
konulmasında ısrar ediyorlar. Onun için nazarı dikka
te alanlar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Nazarı dik
kate alınmadı efendim. O halde üçüncü faslı reye ko
yuyorum, kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabul edenler lütfen ayağa kalksın. (Ayağa kal
kar) Kabul edildi efendim. 

Dördüncü Fasıl 
Levazım : 
1. İcare 
2. Meremmet 
3. Tenvir ve teshin 
4. Kırtasiye ve evrakı matbua 
5. Kasa 

Dördüncü faslın yekûnu 

682 €00 
126 000 
220 000 
120 000 

1 140 000 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Beya-
zıt'm huduttaki rüsumat dairelerine mahiye beş ku
ruş kırtasiye bedeli veriliyordu. Halbuki şimdi bu kır
tasiye bedeli kesilmiştir. Oradaki memurlar keselerin
den kalem ve kâğıt ve mürekkep alıyorlar. Bu müna
sip bir muamele değil, çünkü muameleye durgunluk 
geliyor. Müdür Bey izahat versin bu kırtasiye bedeli 
niçin kesilmiştir? 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — Büt
çemiz masraf kısmında münderiç bulunan şu erkam 
tetkik buyurulduğu halde görülür ki, bizim, o masa
rifi müteferrika olmak üzere bu fasılda mevcut bu
lunan paralarımız, idarelerimizin adedine taksim olun
duğu halde yetişmeyecek kadar azdır. Bunu büyük 
idarelere yedirdiğimiz halde, küçüklere para aza kalı
yor. Onun için, yani paranın kifayetsizliğinden dolayı 

buyurdukları Beyazıt İdaresinin masarifi müteferrika
sı yetişmemiş olduğundan dolayı kesilmiştir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — O hal
de, verilmemek mi lazım gelir? 

SIRRI BEY (Devamla) — Eğer siz bize fazla 
para verirseniz biz de yetiştirebiliriz. Şimdi bu para 
ile yetiştiremeyiz; çünkü kifayet etmiyor. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Hudut 
üzerinde bulunan bir dairedir. Böyle bir dairenin beş 
kuruş kırtasiyesi olur ve o da kesilirse nasıl olur? 
Buna hayret olunmaz mı efendim? Memurlar bunu 
kendi keselerinden mi versinler? Maliye beşer kuruş
tan senede altmış kuruş ediyor. Bunun ilavesinde ne 
beis var? 

İZZET BEY (Trabzon) — Bu altmış kuruş verilir 
ve çaresi bulunur. 

REİS — Bu fasıl hakkında başka söz isteyen ol
madığından faslı reye koyuyorum. 

YUSUF ZİYA BEY (Lazistan) — Bendeniz bir 
garip haleti ruhiye görüyorum. Bir faslın müzakeresi 
esnasında bir maddede tasarruf görülüyor, sonra di
ğer maddeye zamaim icra ediliyor denildiği vakit bu 
fasılda tasarruf edildi ya denildi. Bunu denize döker 
gibi encümen esbabı mucibe beyan etmiyor. Esbabı 
mucibe beyan etmesi lazım. Esbabı mucibe olarak di
ğer bir maddeden nakledildiğini gösteriyor. Bu, doğ
ru bir şey değildir. 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — Bir 
fasılda bir maddeden tasarruf edilen bir para, diğer 
maddeye mutlaka geçiriliyor ve bu suretle tasarruftan 
beklenilen fayda istihsal edilmiyor. Bu para behema-
hal sarfediliyor. Bunun sebebi nedir diye sual buyu-
ruluyor. 

Mesela bir maddede muayene memurlarımız var
dır, biz alelumum gümrüklerde bulunan memurları 
bir madde yaptık ve keza bilumum gümrüklerde bu
lunan manifesto memurları ayrı bir madde yaptık. 
Farz buyurunuz ki bir gümrükte tecrübe üzerine an
ladık ki, muayene memurları fazladır, onu ilga ettik 
ve tasarruf eyledik. 

Fakat diğer bir gümrükte manifesto memuruna 
ihtiyaç hâsıl olunca, faslı dahilinde olduğu için büt
çeye ayrıca bir şey zammetmemek üzere aynı fasıl 
dahilinde tasarruf edilmiş bir parayı öbür maddeye 
naklettik. Yoksa esasen bir zam yok. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lazistan) — Zaten ben
denizin maksadım, Encümen tarafından esbabı mu
cibe olarak ne beyan ediliyor? Evet bu fasılda tasar
ruf yaptık, onun için zammettik deniliyor. Esbabı 
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mucibe beyan edilirse, tabiî, biz de kabul ederiz. Baş
ka esbabı mucibe gösterilsin. 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umumisi) — Mut
laka orada tasarruf edilmiş bir parayı behemahal sarf-
etmek demek değildir. 

SEYYİD YUSUF FAZL BEY (Asir) — Kırtasiye 
ve evrakı matbua hakkında bir zam var. Esbabını izah 
buyursunlar. 

SIRRI BEY (Devamla) — Muamelatın tevessüün-
den dolayı görüyoruz ki kifayet etmiyor. Bu sene faz
laya lüzum olduğundan zam ediyoruz. 

HAFIZ AHMET HAMDİ EFENDİ (Bursa) — 
Bendenizin bir şeyde merakım var. Bir kısım memu
rin mesela 20 - 30 tane birden lüzum görülüyor da, 
diğer bir kısma naklolunuyor. Eğer diğer kısma nak
li icap etmezse, o tasarruf edilen memurin maaşatı 
diğerlerine zammediliyor. Bu caiz midir? Meclis bu
na müsaade ediyor mu? 

SIRRI BEY (Devamla) — Zam yaptığımız yok
tur. Elimizde İradei Seniyeye iktiran etmiş bir Ni
zamnamemiz var. O nizamname mucibince memuri
ne, miadı geldiği zaman zamaim icra ederiz. O za-
maimi yürütmek için eğer bu suretle tasarruf ettiği
miz paralardan bir miktar kalmış olursa, onları ve
ririz ki bütçede ayrıca başka bir zammı mucip olma
sın. 

Eğer elimizde böyle fazla bir para bulunmazsa, 
Meclisi Alinize müracaat ederek isteriz. Bu suretle 
zammedebiliyoruz. Yoksa başka bir suretle zam ola
maz. 

REİS — O halde faslı reye koyuyorum. Faslı ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ka
bul olundu. 

Beşinci Fasıl 
Üçüncü Bab • Masarifi Umumiye 

Masarifi mütenevvia : 
1. Harcırah 440 000 
2. Avrupa'ya gönderilecek altı nefer 

talebenin altı aylık tahsisatı 75 000 
3. Müteferrika 975 000 
4. İnşaat 3 970 000 
5. Mefruşat 100 000 
6. Yevmiye 60 000 

Beşinci faslın yekûnu 5 620 000 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Bir takririm var
dır; okunsun. 

REİS — Heyete teklif ediniz efendim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Evvela bu fasıl
daki müteferrika müfredatının okunmasını talep ede
rim. Heyeti Muhtereme muvafakat ederse okunsun. 
Bir de yevmiye müfredatının okunmasını rica ediyo
rum. Yahut bunları vaktin ziyamı mucip olmamak 
için Müdiri Umumî Beyefendi Hazretleri lütfen izah 
buyururlarsa müfredatın okunmasına hacet görmem. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Biz
de işlerin ileri gitmemesinin birinci sebebini bendeniz 
fen memurlarının mefkudiyetine atfediyorum. Bil
hassa iş adamları bizde maatteessüf yetişmemiştir. 
Meclisi Mebusan, evvelce iyice fedakârlık göstermiş
ti. Burada ecnebi muallimler celbedilerek Rüsumat 
Müdiriyetine mülhak olmak üzere bir mektep yapıl
ması için para tahsis etmişti. 

İZZET BEY (Trabzon) — Nerede ve ne vakit? 
İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) Ge

çen sene. 
REİS — Zannederim Maliye Mektebini söyleye

cek. (Handeler) 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Av
rupa'ya gönderilecek talebeye gelince. Altı talebe ile 
ne olacak? Altı talebe altı ay Avrupa'da okumakla 
ne öğrenecek ve buraya gelip ne öğretecek? Avrupa' 
ya talebe gönderilecek ise adamakıllı talebe gönder
meli. Yani çok talebe göndermeli. Bendenize kalır
sa bu hususta daha ziyade fedakârlık göstermelidir. 

İZZET BEY (Trabzon) — Ne teklif ediyorsun, 
teklifini söyle. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ja
ponya'nın bugün hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde 
yalnız Amerika kıtasında yüzbin talebesi varmış. 
(«Amma mübalağa» sadaları, handeler) 

H. NAZIM BEY (Siirt) — Hoca Efendi yarısını 
tenzil et. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Tah
kik edebilirsiniz. Ahalinin kendisi alışmış gidiyorlar. 
Bir kısmını da hükümet gönderiyor. 

Halbuki bizim ahalimiz alışmamış, gidemiyor. 
Maatteessüf ahalimiz bu hevesi göstermiyor. Onun 
'için Müdür Beyefendiden rica ederim bunu nazar-ı 
dikkate alarak rüsumat işlerini hakkıyla öğrenebi
lecek birçok talebe göndersinler, 

H. NAZIM BEY (Siirt) — Evvelâ Heyet-i Umû-
miyyeden bunun için tahsis olunacak parayı isteyi
niz de ondan sonra böyle teklifte bulunursunuz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Gümülcine) — 
Bendeniz Müteferrika için söyleyecektim, Nazır Be
yefendi izahat vereceklermiş, vazgeçtim. 
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SIRRI BEY (Rüsumat Müdir-i Umûmîsi) — ' 
Müteferrika, mâlûm-u âlînlzdir ki bir İdarede ufak 
tefek şeyler için sarf olunur.. Meselâ bir cam kırılır, 
bazı ufak tefek şeyler alınmak lâzım gelir. Teeddüp 
ederim, nasıl söyleyeyim, daha bazı şeyler iktiza eder. 
Bunun için müfredat tanzim etmek kabil olamaz ve 
yalnız zannederim hiçbir yerde Müteferrika için müf
redat tanzim etmek kabil değildir. Eğer arzu buyu-
ruiursa bunların defterlerimizde müfredatı vardır. 
Oradan çıkarabiliriz. Fakat kocaman bir yük olur. 
Eğer onu tetkike vakt-i âlîniz müsait ise çıkarıp 
takdim ederiz. 

Sonra Yevmiye için buyurdular. Bizim sâat-ı me
saîmiz nizamname ile tayin ve tahsis edilmiştir. 
Gümrüklerde yazın sabahleyin zevâlî saat sekizbu-
çukta kışın dokuzda işe başlanılır. Akşam üzeri de 
yazın saat beşte, kışın dörtte tâtîl-i mesaî edilir. Bu 
müddet zarfında memurin, mutlaka işlerinin başında 
bulunmaya ve vazifelerini ifa etmeye mecburdurlar. 

Bu müddetin haricinde biz memurlarımızı, mese
lâ gece yarılarına kadar gümrüklerimizde çalıştıra
mayız; fakat bazan tüccar kendisi müracaat eder, 
ben bekleyeceğim, yarın da pazardır, gümrük tatil 
olacaktır, ben de istirahat edeceğim, onun için işimin 
bugün bitirilmesini' arzu ederim, saat beşten sonra 
sizin memurlarınızdan hangisi ne kadar zaman için 
bu muameleye devam edecek olursa ben ona saat 
hesabıyla sâat-ı mesaî haricinde çalıştığı zaman için 
ücret vereceğim der. 

Biz, onu nizamnamenin müsaadesine binaen tüc
carın vereceği ücreti İdare namına kabul ve tesellüm 
ederiz. Sonra, o müddet zarfında çalışan memurlara 
tevzi ederiz. Bundan başka kendimize böyle bazen 
fevkalâde olarak memurlarımızı sâat-ı mesaî haricin
de çalıştırırız. Bazı müstacel işlerimiz olur, tüccarın 
taalluku olmayan hususatta, intizâm-ı mesaîyi temin 
etmek lâzım gelir. O vakit biz de sâat-ı mesaî hari
cinde çalışanlara ücret veririz. Bazan eyyâm-ı tati
li yyede çalıştırırız ve hazan bayram ve paskalya gün
leri gümrükleri açtırır, muamelâta devam ederiz. O 
günleri devam eden memurlara bu sâat-i mesaî ha
ricinde çalıştıklarından dolayı yevmiye veririz ki, bu, 
nizâma müstenittir. 

Sonra Avrupa'ya talebe izamından bahis buyu-
ru'îdu. Esasen bütçede manzûr-u âlîniz olduğu üzere 
tahsisatımız buna müsait değildir. O miktar tahsi
sat ile bundan ziyade talebe göndermek ve ondan 
daha ziyade orada talebe bunludurmak kabil değil. 
Tahsisatımız kifayet etmez. Ve sonra, biz, Avrupa'ya | 
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gönderdiğimiz bu talebeyi hariçten tedarik etmeyiz. 
Çünkü, hariçten tedarik edeceğimiz talebe Avrupa'
ya giderse onlar muamelat-ı rüsumiyeye gümrük
çülüğe tamamen bigâne oldukları için, bunlar pek iyi 
lisan bilseler dahi orada bulundukları müddetçe 
esasen gümrük muâmedâtını görmediklerinden bir 
şey istifade etmezler. 

Onun için biz bu göndereceğimiz talebeyi kendi 
memurlarımız arasından seçer göndeririz. O memur
lar zaten burada gümrükçüdürler. Gümrükçülüğün 
ne olduğunu bilirler. Avrupa'ya gittikleri zaman 
Avrupa usûlü ile bizim usûl beynindeki farkı tetkik 
ederler. O usûll nedir? Orada gümrükçülük nasıl icra 
olunur, orada ithalât resmi ne esas üzerine alınıyor, 
beyannameler nasıl tespit olunuyor, manifestolar na
sıl hesap olunuyor; bunları öğrenirler. Bunlar için 
de bu müddet kifayet ediyor. 

Bundan fazlası da bizim için mümkün olmaz. 
İşte, ahiren Avrupa'ya göndermek için altı memur 
aradık, burada ve civar gümrüklerde lisana vâkıf 
memurları güç bulabildik. Çünkü lisan bilmeyeni, za
ten oraya gönderip altı ay bulundurursak hem o isti
fade edemz, hem oranın gümrük muamelatını anla
yamaz. Onun için gönderilecek olanların, tabiî, li
sana vâkıf olması lâzımdır. Onun için maddeten da
ha ziyade göndermeye imkân yoktur. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ya
ni lüzumu yok mu demek istiyorsunuz? 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdîr-i Umûmîsi) — Ha
yır efendim, onlardan, tabiî, istifade edeceğiz, fa
kat henüz yeni geldiler. Böyle her sene bir miktar 
göndere göndere onları getirip gümrüklerimize tev
zi edersek, yavaş yavaş semere görürüz. Mamafih 
Nizamnamemizin bir maddesinde müceddeden ha
riçten gümrük hizmetine alınacak memurların biraz 
da lisan bilmeleri lâzımdır. Onun için bâdemâ alacağız 
memurlar mehmâemken lisâna vâkıf olacaklardır. 
İşte Gümrüklerde böyle lisana vâkıf memurların ade
di tezayüd ettikçe Avrupa'ya daha ziyade memur 
îzâmı kabil olacaktır. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ev
velce zâtıâliniz de Avrupa'ya teşrif buyurdunuz mü? 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdîr-i Umûmîsi) — 
Efendim, bendeniz gümrük memuru değilim, İdare 
memuruyum. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Yok, 
en evvel zâtıâlînizin muamelâtı öğrenmesi lâzım ge
lir. 
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REİS — Rica ederim, oturduğunuz yerden söyle
meyiniz. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, bu yev
miye maddesi bendenizce merakı mucip olmuştu. 
Müdîr-i Umumî Beyefendi izah buyurdular ki, bu 
yevmiye, iki suretle veriliyormuş. Bir kısmı tücca
rın talebiyle ve tüccardan alınan paranın verilmesi 
suretiyle, bir kısmı da işlerin iktizası, Hazineden para 
sarfı suretiyle. Bendeniz, bunun ikisini de muvafık 
görmüyorum. Çünkü memurin, muayyen olan sâât-ı 
mesâide ihmal ederek işlerin bir kısmını yevmiye 
almak için terk edebilir. Müdîriyyet-i Umûmiye, me
murlarını hakikaten vazifelerine davet etse, işlerini 
pek iyi takip buyuracak olsa, tabiidir ki, memurla
rın adedi, iktizâsına göre tayin edilmiş olduğundan 
behemehal işler bu muayyen saat dahilinde biter. 
(«Bitmez» sedaları) Bendeniz, içtihadatımı arz edi
yorum, sizce etmez. Şimdi efendiler, gerek Hazine
den sarf edilmek ve gerek tüccarın rica ve iltima
sını kabul ile tüccardan alınıp verilmek suretiyle ol
sun, yevmiye ile memur işletmek, bendenizin içti-
hadımca, memurini ihmâl ve imhâle sevk eder. Bu 
sebepten dolayıdır ki, yevmiye namına buraya tezyi-
den vaz edilen altmış bin kuruşun tayy edilmesiyle 
birçok yolsuzlukların önü alınmış olur. 

İkincisi, Müteferrika hakkında bir sual îrâd et
miştim, bu, cevapsız kaldı. Bunu muvazzahan be
yan etmekte Müdür Beyefendi tabiî mazurdurlar. 
Çünkü, birçok kalemler hatırda kalamaz. Bendenizin 
bunu sormaktan maksadım, bundan sonraki fasılda, 
yani yedinci fasılda yeniden mubayaa edilen gambot
lar masanfı gördüm. Eskiden mevcut olan gambot
lar, masarifi acaba nerededir diye aradım. Epeyce 
yoruldum, bulamadım. Mutlaka müteferrikaya da
hildir dedim. Çünkü müteferrika, dokuzyüz yetmiş 
bin kuruştur. Bu, dehşetli bir yekûndur. Öyle cam 
kırılması gibi, filan gibi adî masarif bu kadar ye
kûn teşkil etmez. Biz de, birçok zamanlar, Ordularda, 
İdarelerde bulunduk Müteferrikalar için vaz edilen ye
kûn, bu kadar büyük olamaz. Bu, pek büyük bir ye
kûndur. Acaba eskiden mevcut olan gambotların 
masarifi de dahil midir diye onu anlamak için sor
dum ve tekrar soruyorum ki, dahil midir? 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Dahildir Beyefendi, 
hattâ birkaç sene evvel, bir kaç motor alındıydı, 
onların masrafı da dahildir. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — O halde bende
nizin, anlayacağımı anladım. Gambotlardan bahs 
edileceği vakit, bu hususa dair söz söyleyeceğim. 

iSEYYİT YUSUF FAZL BEY (Asir) — Harcırah
larla yevmiye otuz bin kuruş zammetmişler. İzah bu
yursunlar. 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdîr-i Umûmîsi) — Yev
miyenin sûret-i sarfını arz etmiş idim. Eğer görülen 
tecrübe üzerine konulan miktar yetişmezse, sonra 
zammederiz. Fazla olarak bu yevmiyeden sarf etti
ğimiz paranın bir kısmını deminden arz etmiştim ki, 
tüccardan alıp îrâda geçirioyruz. Daire, bu parayı 
tesellüm ediyor, tesviye ediyor. Tabiî masrafa geçi
yor. Onun için burada görülen yevmiye miktarının 
kâffesi masraf değil. Onun bir kısmı irada geçmiş
tir. 

Harcıraha gelince, bizim altı tane Müfettiş ve 
Müfettiş Muavinimiz var. Bunları hiç tutmuyoruz. 
Mütemadiyen gezdiriyoruz. Sonra bu kadar memur
larımızın harcırahı var. Sevahirimiz uzak. Memur
larımız vukuata tâbi olduğu için onlara da harcırah 
veriyoruz. Onun için zam istiyoruz. 

NUSRET BEY (Ankara) — Bu yevmiyeler, Ni
zamnameye müstenit mi? 

SIRRI BEY (Devamla) — Nizamnameye müs
tenittir. 

'MEHMET EMİN EFENDİ (Genç) — Memuri
nin muayyen olan sâât-ı mesaîden fazla çalışanlara 
yevmiye verilmesi hakkındaki nokta-i nazarımı arz 
ediyorum. Galip Bey biraderimiz, o noktayı tama-
miyle tasrih ettiler. Bendeniz de o fikre tamamiyle 
iştirakle iktifa ederim. 

ŞEFİK BEY (İstanbul) — Efendiler, bir devletin 
Gümrüğü, gayet mühim bir Dairedir. Bunun şekli hiç 
bir Daire-i Hükümetin şekline benzemez. Gümrük 
denildiği vakitte bir ticaretgâhı nazar-ı dikkate al
malısınız. Eğer bizim Gümrüklerimizi bihakkın 
gümrük yapmak isterseniz, ve bu Milletin, Devletin 
varidatını tezyid etmek isterseniz, bu gümrük büt
çesinde görmüş olduğunuz paralara pek çok para da
ha zammetmek lâzım geliyor. Galip Beyefendi bu
yuruyorlar ki, böyle memurları yevmiye ile çalıştır
mak, kaideye, usule muvafık değildir. Böyle şey ol
maz. Bu gün bunların her birerlerinin esbabı anla
tılmak lâzım gelse, pek çok zaman daha burada söz 
söylemek icap eder. Gümrük tüccar ile bir muame
ledir. Tüccarın muamelesi bir dakika teahhur ede
mez. 

'NUSRET BEY (Ankara) — Zaten nizamname
ye müstenittir. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Tabidir ki, ni
zamnameye müsteniden yapılmıştır. Nizamnameye 
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müstenit olmazsa, hepimiz itiraz ederiz. Bu nizam
name de yapıldığı zaman bunlar hep nazar-ı dik
kate alınarak yapılmıştır. Tüccarın malı gelir, o tüc
carın malını saatında, dakikasında teslim etmek lâ
zım gelir. Eğer edemezse, pek büyük bir zarara ma
ruz kalır. Onun için gümrük gece, gündüz çalışma
ya mecbur. Gümrüğün şu haldeki intizamına ve 
memleketimizin ticaretine hizmet ettiğinden dolayı 
bendeniz, kendi namıma kendilerine teşekkür ederim. 
«İştirak ederiz» sedaları) Bu gün görüyorsunuz ki, 
bu gümrük memurları o kadar az maaşla hizmet 
ederler ki, bilhassa Kolcu gibi, asıl elinden para ge
çecek eşyayı (estima) edecek ve milletin Hazinesinin 
hukukunu muhafaza edecek memurları pek az maaş
la hizmet ediyorlar. Eğer bunların karnı doymazsa, 
bunlara yevmiye verilmezse, bunlar aç kalırsa, emin 
olunuz ki, bunlardan keseceğimiz üç, beş kuruşa 
mukabil, üç yüz elli bin kuruş kaybetmek ihtimali 
vardır. Bendeniz bunun için rica ederim, yapılan 
şeyler hep yolundadır. Ben pek iyi biliyorum, mü
nakaşalara lüzum yoktur. Bunu kabul etmenizi istir
ham eedrim. (Alkış) 

REİS — Çıkmayınız efendim. Fasılları reye ko
yacağız. Ekseriyet zail olmasın. Fasıllardan sonra 
teneffüs ederiz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Efen
dim, bunlar hakkında söylenen sözler, umur-u tica
riyye geri kalsın, veyahut pazar günleri, Cuma gün
leri tüccarın malı muamele görmesin diye değil. Se
kiz saat işlemiş bir memur yorgun bulunur. Sekiz 
saattan sonra ona iki veya dört saat daha teklif edi
lecek olursa, velev saat-ı mesâi için bir para verilsin. 
İkinci günü kendine mahsus olan sa'yi de noksan 
yapar. Hakikaten bu gibi mesâi için lâzım ise, yev
miye ile çalıştırılmasın. Memur tezyîd edilsin. Bu 
yevmiye usulü vazife sahibini ziyade çalıştırdığından 
dolayı ertesi günkü vazifesinde noksanı mucip olur. 
Çünkü yorgundur. Ertesi günü vazifesinde çalışa
maz. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Efendim, rast-
gelen, Gümrük vazifesini ifa edemez. Sokaktan ge
len, gümrükçülüğü bilmez. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) Her 
halde o vazife sahibi olan memuru vazifesine ik
dama cebretmelidir. Mümkün mertebe işi zamanıyle 
çıkartmalı Mümkün olmadığı surette yevmiye ile 
sâat-ı mesaî itibariyle para vermekle memurlar ça
lıştırılırca, o memurların ikinci günkü mesaîsine nok
san gelir. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Müsaade buyurur
sanız, yevmiye usulüne cevap vereyim. Zannederim, 
yevmiye meselesi iyice anlaşılmadı. Gümrük memur
ları sâat-ı mesaîden fazla çalıştırılıyor. Bunlar evle
rine avdet edemiyorlar. Sirkeci'de şimendifer geç 
geliyor. Memurların bulunması lâzımdır. Binaena
leyh bunlara fazlaca on kuruş yevmiye veriliyor. Bu 
yevmiye kendilerinin kifâf-ı nefsidir. Ne yevmiye
lerini fazlalaştırmak için sâat-ı mesaîlerini tazmin 
için veriliyor ve ne de ayrıca bir maaş olarak veri
liyor. Bu evindeki yiyeceği, yemeği âdeta lokanta
da yemek için Gümrükçe veriliyor. Bu, fazla mas
raf değildir. Altmış bin kuruştan umum Rüsumat 
memurlarına bir buçuk lira isabet ediyor. Zanne
derim ki bunu istiksar etmek muvafık değildir. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Ha
yır efendim, istiksar değil, belki azdır. 

SÜREYYA BEY (Berat) — O halde fazla me
murlar istihdam etmek ve gece için ayrı memur ta
yin etmek o kadar muhaldir ki, bütçeyi dört yüz 
bin liradan dokuz yüz bin liraya çıkarmak demek
tir. Bunun için kabulü zarurî ve mecburîdir. 

NUSRET BEY (Ankara) — Efendim, bendeniz, 
arz edeceklerimin çoğunu Süreyya Bey söylediler. 
Yalnız şurasını söylemek isterim ki, bu Gümrük
lerimizin ıslahı için Avrupa'dan Fen Memuru getir
dik. Ve o zâtın pek ziyade hizmet ettiğini de herkes 
takdir ediyor. Yevmiyelere ihtiyaç olmamış olsaydı, 
bu zât bunu tensip etmezdi. Bu zâtın teklifi üzerine 
bu Nizamname yapılmış, bu Nizamname İrâde-i Se-
niyyeye iktiran ettirilmiş ve bunun üzerine yevmiye
ler veriliyor. Bu mütehassıs zât, bunları muvafık 
görmemiş olsaydı, Nizamnameye dere etmezdi. El
bette fazla çalışarak ertesi gün lâyıkıyle hizmet 
edemeyeceklerini de nazar-ı dikkate almamıştır. Bi
naenaleyh müzakere kâfidir, kabulünü teklif ederim. 

ZEYNBLABİDİN EFENDİ (Konya) — Efendim, 
şimdi ben Yevmiyenin Yemen'in lüzumundan, mik
tarından bahsetmeyeceğim; fakat burada verilen pa
ra bütçe ile oluyor. Bu doğrudur, lakin bunun tayini 
mikdarı da yine kanun ile olmak lâzım gelir. 

Şimdi anlıyorum ki bu, Nizamname ile yapılır. 
Bu, Kanunu Esasiye mugayirdir. Müdür bey bunun 
Kanunu Esasiye muvafık olduğunu, tevil ve telif ede
rek bizi ikna etsin. Bunun nizamname ile tayini mik
darı mümkün müdür, değil midir? Ne miktar maaş, 
Kanunu Esasi ile tayin olunmalı. Her halde gerek 
yevmiye ve gerek ne olursa olsun, kanunla tayin edil
mesi lâzım gelir. 
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Benim anladığıma göre Kanunu Esaside böyle bir 
mesağ yoktur, demin bir şey işittim, memurinin ter
fileri ve maaşların tezyidine de yine bu Nizamname 
müsaittir, bu Nizamnamede bu da münderiçtir de
diler. Bu, Kanunu Esasiye daha mugayirdir. Bize Mü
dür bey cevap versinler Kanunu Esasiye muvafık ol
duğunu bize izah etsinler. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Efendim 
demincek müzakere kâfi denildi, herkes söze devam 
ediyor, artık reye konulmasını teklif ediyorum. Mü
zakere kâfidir. 

REİS — Mademki söze başlanıldı ve söz verdim, 
söz kesilmedi ki reye konulsun. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Efen
dim Rusya'da hududumuz da bulunan Rüsumat Me
murları senede bir iki defa 'bizim memurlarımızı ye
meğe davet ediyorlar, onların masrafları da Devlet
leri tarafından veriliyor. Sonra bizim memurlarımı
zın da böyle bir davet yapması iktiza eder. Ciheti as-
keriyyeden de, askerler için böyle bir masraf verili
yor. 

Fakaı Rüsumat Daireleri vermiyor efendim. Bu, 
Müteferrikadan bizim Rüsumat Dairesi de hiç olmaz
sa senede bir iki defa huduttaki memurların daveti 
için üçer beşeryüz kuruş verse muvafık olur zannın-
dayım bu pek lâzımlı bir şeydir. (Gürültüler). 

İZZET BEY (Trabzon) — Daha dün yatacak yer 
yok diyordum. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Reis Bey! 
Memleketimizde işini ileri götüren bir müessese var, 
onun için de bu kadar söz söylediğinize teessüf ede
rim. («Müzakere kâfi» sadaları). 

H. NAZIM BEY (Siirt) — Demin Zeynelabidin 
Efendi yevmiye meselesinde Kanunu Esasiye muhale
fetten bahsettikleri için Süreyya Bey izahat verecek
ler efendim. 

'SÜREYYA BEY (Berat) — Efendim yevmiye, 
gayri muayyendir, geç gelen vapurların ve geç gelen 
trenlerin Rüsumat memurları tarafından muayene 
edilmesi için, âmirleri tarafından üç beş kişi terkolu-
nuyor. Bu suretle tehalüf ediyor, 60 bin kuruş olur, 
30 bin kuruş olur, bunların miktarı gayri muayyen
dir. 

Binaenaleyh Müdür beyefendi 30 binin kifayet et
meyeceğini anladıkları için 60 bin teklif etmişler. 

Bendenize kalırsa Müteferrika kısmına geçirmiş olsa
lardı, hiç böyle ihtilafa mahal kalmazdı. («Müzake
re kâfi» sadaları). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Kabul olun
du efendim. O halde takrirleri reye koyacağım. 

Riyaset-i Celileye 
Müteferrikanın 800 bin kuruşa tenzilini teklif ey

lerim. 
Asir Mebusu 

Seyyit Yusuf Fazıl 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar). Ekseriyyet yoktur, kabul 
olunmadı efendim. 

Riyaset-i Celileye 
Rüsumat bütçesinin üçüncü babının beşinci fas-

lındaki Yevmiye maddesinin şifahen arz ettiğim es
baptan dolayı reddini teklif ederim. 

Kayseri Mebusu 
Ali Galip 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar). Kabul olunmadı efendim. 

Altıncı Fasıl 
Reddiyyat 500.000 

i Birinci kısmın yekûnu 41.103.448 

REİS — Bunda söz söyleyecek var mı efendim? 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Müdür beyefendi 
i Reddiyyat hakkında izahat verirler mi? 

Reddiyat nedir efendim? 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umûmisi) — Arz 
edeyim efendim. Malûmu âliniz hariçten Memaliki 
Şahaneye dahil olan eşya, İthalat Resmine tabidir ki, 
bu resim, şimdiye kadar cari olan usulümüze nazaran 
kıymeti eşyanın yüzde oribiri nis'betindedir; bunlar
dan yüzde on, onbir İthalat resmi alıyoruz; fakat di
ğer taraftan muahedata nüstenit diğer bir resim daha 
vardır ki o da, Transit Resmidir ve yüzde birdir. 
Transit eşyası, malûmu âliniz bir memleketten gelip 
diğer memlekete gitmek üzere Memaliki Osmaniyye 
uğrayan eşyadır. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Kâfidir efendim, 
anladık. Mademki transittir, anlaşıldı. 
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REİS — Bu faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar). Kabul olundu efendim. 

Yedinci Fasıl 
İkinci Kısım - Muhafaza-i Sevahil 

1. Yeniden Alınacak Gambotlar 1.325.000 
2. Yeniden Alınacak Gambotlar Masarifi 400.000 

Yedinci Faslın Yekûnu 1.725.000 

İkinci Kısmın Yekûnu 1.725.000 

Yekûnu Umûmî 42.828.448 

HULUSİ BEY (Siroz) — Efendim burada gam
botlar mubayaası var, bunların biri gelmiş birisi de 
gelecekmiş. Mâlûm-u âlîleridir ki gambotlar seva-
'hijde kaçakçılığı men' için alınacak muhafazalı va
purlardır. İşittiğime göre Portekiz Kralına mahsus 
bir yat alınmış, onun İçindeki tezyinat çıkarılmış, 
gambot halinde istimal edilecekmiş. Gambotlar kaç 
kuruşa alınıyorlar ve bu yat kaça alınmış ve bu, 
matlub Olan vazifeyi ifa edecek mı, yoksa tenezzüh 
için mi istimal olunacak? Bu ba'bda Müdür beyefen
di bize tafsiat versinler. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, bende
nizin nazar-ı dikkatimi celbeden mes'ele, 1327 sene
sinde gambotlar mubayaası için 5 milyon kuruş tah
sis edilmiş ve bu senede 5 milyon kuruş talep edil
diği halde Encümence yalnız esbabı mucibe mazba
tasında beyan edildiği üzere 1.325.000 kuruşluk iki 
gambot mubayaası kâfi görülerek olvechile tahsisat 
verilmiş. IŞİmdi, efendiler, burada görüyoruz ki bu 
iki gambot İçin 400 bin kuruş masarif konulmuş, en
cümenin iki gambot İçin kabul ettiği masarifi eğer 
bizim evvelceden mubayaa edilmiş gambotlanmız 
olsaydı evvelki seneden, daha evvelki senelerden, ba
husus geçen seneden 5 milyon kuruş tahsis edilmiş 
olduğu halde bu paralarımızla mubayaa edilmiş 
gambotlarımız olsaydı bunun masrafını da burada 
göstereceklerdi. İşte bu sebepten dolayıdır ki merak 
etmiş aramıştım ve Müteferrika arasında olması ih
timalini derhâtır ederim. 

Evvelce sual de irad etmiştim; anlıyorum ki 
hu, Müteferrika arasında imiş. Efendiler, Mütefer
rika, dokuzyüzyetmiş beş bin kuruştur. Farz edelim 
ki bunun kâffesi gambotlar nıesarifine tahsis edilmiş. 
İki gambot 400 bin kuruşjla idare olunacak olursa 
kaç gambotumuz olmak lâzım gelir ki 975 bin kuruş 
kifayet etsin? 

ZİYA PAŞA (Lazistan) — Bu naklolunacak. 

A'BDULLAH AHMET SABRİ BEY (Bursa) — 
Nakliye masarifi. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Dokuzyüzyetmiş-
beşbin kuruş içerisinde birçok masarifatı müteferri
ka da dahildir. Demek ki bunun içinde gambotlar 
masarifi olsa olsa cüz'i bir miktardır. Cümlesi olsa 
yine 2,5 garobottton ziyadeyi idare ettiremez. De
mek olur ki geçen sene milletin vermiş olduğu 5 mil
yon kuruşla Hükümet gambotlar mubayaa etmemiş; 
zira iki' gambot 1.325.000 kuruşla mubayaa olursa, 
hesap ettim, 5 milyon kuruşla 8 gambot mubayaa 
edilmek lâzım geliyor. Şu halde geçen seneden bizim 
sekiz gambotumuz olsaydı, Hükümet buraya fazla 
miktarda bir masraf vazetmesi lâzım gelecekti. De
mek ki gambotlarımız yoktur, demek ki Hükümet 
geçen sene mubayaa etmemiş. Demek ki Hükümet, 
geçen sene fazla miktarda bütçeye masraf zammetmiş 
fazla miktarda Hükümet İstikraz ettirmiş ve fazla 
miktarda faiz verdirmiş tir. (gürültü) 

H. NAZIM BEY (Siirt) — İyi tenkit ediyorsunuz, 
fakat bunun mahalli değil ki... Nereden nereye gidi
yorsun? 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Rica ederim, 
sadet haricinde bir şey söylemiyorum. Efendiler ben
denizin, burada arz etmek 'istediğim, bir kere gam
bota esasen ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Eğer se-
vabil muhafazası için gambot mubayaasına eşedd-i 
ihtiyaç varsa, bu para geçen sene her şeye takdimen 
sarfedilmeli ve sevâhil lüzumu derecesinde muhafa
za edilmeliydi. 
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Gambotu nereden bulup alacaktı? 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Demek ki bu 
nokta, iki sebepten şayân-ı muahazedir, birincisi 
gambota eşedd-i ihtiyaç görülmüş bütçede bu kadar 
açık olduğu halde yine gambot masarifi zammedM-
mjiş; halbuki bu ihtiyac-ı şedide vefa edecek gam
botlar mubayaa edilmemiş. Demek bu ihtiyacın unu
tulmuş olması bir sebeb-i muahazedir. Bir ikinci 
söbeb-i muvahaze de, beyhude faiz verdirilmiş olma • 
sidir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Siverek) — Para sarfo-
lunmamış, Hazineye kalmış. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Söyleyeceğim 
söz bundan ibarettir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bolu) — Efendim, bu fa
sılda yazılan gambotlar meselesi Türkiye sevahilin-
de kaçakçılığın muhafazası için mubayaa olunacak 
gambotlardır. Fakat kaçakçılık yalnız Rüsumata ait 
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RÜSUMAT MÜDİRİ UMÛMİSİ (Devamla) — 
Evet, bir de Afrika sahili var; affı âlinizi temenni ede
rim. O da uzun bir sahildir, hakkı âliniz var. Nitekim, 
Karadenizin de Bulgaristan hududuna kadar giden 
kısmı, adalar denizinin Yunan hududuna kadar giden 
kısmı da var efendim. 

Bu kadar mümted sevahilin tamamen her nokta
sını karadan muhafaza kabil değil. Onun için böyle 
tulani bir memur kordonu teşkiline imkân yok. O va
kit, muhafaza ordusu hâsıl olur. Buna imkân yok

tur. Bunu muhafaza etmek, behemehal, bahren ta
rassutta bulundurmak iktiza eder. 

Bahren tarassut ise, vapur dolaştırmak suretiyle 
olur ki, işte bu nazara alınmıştır. Onun için Heyeti 
Aliyyenizden, geçen sene mezuniyet istedik. Biz bu 
geniş ve uzun sahillerimizin muhafazası için muhafa-
za-i bahriyye heyeti teşkil edeceğiz. Denizde vapur
lar istihdam edeceğiz. Bu vapurları sevâhil boyu do
laştıracağız. Kaçakçılığa mahal bırakmayacağız, ça
lışacağız dedik, mezuniyet istedik, müsaade buyurdu
nuz. 

Bu mezuniyeti istemek için biz hazırlandık, ko
misyonlar teşkil ettik; tetkikat icra ettik; o muhafa
zada, buyurdukları gibi, Reji ve Düyunu Umûmiyye 
de alâkadardır, onların da kaçakçılığı vardır. Onla
rı da teşrik etmek lâzım geldi; çünkü onların da me
nafi i var, onun için onlar da iştirak ederek komisyon
da müzakere ettik. 

Netice-i rnüzakeratta evvelemirde sekiz tane Hü
kümetçe vapur alınsın, kendi de elyevm mevcut bu
lunan vapurlardan dördünü versin, şimdilik 12 vapur 
var, işe başlansın. Bundan sonra peyderpey miktarı 
artırılarak 20 - 25^e çıkarılsın denildi. Onun için ge
çen sene komisyon 8 vapura lüzum gösterdi ve o 8 
vapur için 50.000 lira istedi. 

Biz o 50.000 lirayı geçen seneki bütçemize ithal 
ederek mezuniyyeti aliyyenizi talep ettik. Müsaade 
buyurdunuz. Fakat, malûmu âliniz, geçen sene 1327 
bütçesini Haziran nihayetinde aldık. O bütçeyi alma
dıkça, para sarfına mezun olamayacağımız için bit
tabi ondan evvel vapur mubayaasına teşebbüs ede
medik. Bütçe, elimize geçtikten sonra teşebbüs ettik. 
Onlar için o zaman hazırlanmış planlar var idi. O 
planlar üzerine münakaşaya koyduk, o münakaşada 
bize teklif at vâki oldu; o münakaşa tekalifini yalnız 
buradan değil Memaliki ecnebiyyeden de aldık. 

Tabiî, bu, zamana tevakkuf etti. O esnada harp 
zuhur etti ve vapurların burada mubayaa ve inşası 
mümkün değildi, hariçten celbedilecekti; tekalifte bu-

değildir. Tabiî, bundan, Reji de, Tömbeki Rejisi de 
ve Düyûn-u Umûmiyye de müteessirdir. Sonra, do-
layısıyle bu, Dahiliye Nezaretine aittir. Bu sevâhil 
muhafazası için bir muhtelit komisyon teşekkül ete-
mişti; bu komisyon, Sevâhil Muhafaza Müdîriyyeti 
namı ile bir Müdîriyyet tesis etmek istiyorlardı. 
Bendeniz bu nokta-i nazardan acaba bir komisyon 
teşkil ettiler mi, etmediler mi ve bu komisyonun mu-
karreratı ne oldu, sevâhil muhafazası için kullanıla
cak adamların vazife ve selâhiyytnameleri tayin edil
di mi edilmedi mi.? Bunu Hükümetten soruyorum. 

İkincisi, gambot, isminden anlaşılıyor ki topçeker 
mânasındadır. O halde süfün-ü harbıyeden madût-
tur. Süfün-ü harbiyyeden madût olan şsyler, asker
lerin elinde bulunmak icabeder. Bahriye Nezâreti 
bunda son derece selâhiyettar ve vazifedardır. Bu 
hususta Bahriye Nezâreti ile Rüsumat Müdîriyyeti 
arasında ne gibi muhabere cereyan etmiştir? 

Sonra üçüncüsü, gambotların mubayaası ehemmi
yetli bir meseledir. Evvela bu gambotlar istimal edi
lecek ise, o denizlerin ahvalini bilmek lâzımdır. Mese
lâ, Bahri Ahmer'deki başkadır, Bahri Siyahta kulla
nılacaklar başkadır. Bunların hepsi taayyün etmek 
lâzım. Herbirine göre sınıfları tayin edilmek lâzım. 
Bu cihetler taayyün etmiş mi? Bendeniz bu cihetleri 
soruyorum. 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umûmisi) — Efen
dim, gümrük varidatının temin cibayeti, bir gümrüğe 
gelen eşyanın gümrük resmini lâyıkıyla istifa etmek 
ve bunun için de eşyaya gümrüğe sevk etmek. Diğe
ri de, gümrükçe resme tâbi olan eşyanın resim tediye" 
etmeksizin dahili memlekete ithalini teshil edecek su
rette kaçakçılığa meydan vermemekle olur. Gümrü
ğe gelen eşyanın cibayeti için memurini lâzime var. 
Mevcut idaremiz var; orada resmi istihsal ederiz. 

Fakat gümrüğe gelmeyen, kaçırılmağa teşebbüs 
olunan eşyanın behemehal kaçırılmaksızın gümrüğe 
getirmenin çaresini bulmak iktiza eder ki, o da mu
hafaza ile olur. Bu muhafaza, bir berren, bir bahren 
olur. Malûmu âliniz, Memaliki Osmaniyye vasi, hu
dudu vâsi, onun hem kara ciheti var, hem denizi var; 
denizden sahili gayet mümted, Batum civarından baş
lar, Karadeniz sevahili buraya geldikten sonra bura
dan bir kol Suriye sahilini takip ederek Bahri Ah-
mer'den Basra Körfezine kadar gider. 

Diğer kolu Adriyatik sahilinde Triyeste'ye kadar 
yaklaşır, Karadağ hududuna kadar da gider. Hudu
du berriyenin muhafazası da. 

ŞEFİK BEY (Hums) — Afrika sahilini unuttunuz 
efendim. 
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limanlar, harbin zuhuru üzerine geri çekildiler. Onun 
için geçen sene o vapurlardan bir şey elde etmek 
mümkün olamadı. 

Nihayet, hazır bulalım da alalım dedik, ötede be
ride aradık, kimse harbe karşı tehlikeyi göze alarak 
vapur vermeye cüret edemedi. Nihayet İngiltere'de 
bir tane hazır vapur bulduk, onu İngiliz bayrağı ile 
buraya kadar gelmek ve bedeli de burada tesviye edil
mek üzere 5.900 İngiliz Lirasına bize terk etmeye 
muvafakat eylediler. Münakaşaya imkân yoktu; o 
vapurdan başka satılık vapur bulamadık. Onu bayiin
den hemen iştira etmek lâzım geliyordu. Alelhusus 
bunda bize ait tehlike ve muhatara yoktu. 

Çünkü vapur, İngiliz bandırası altında buraya ka
dar gelecek: teslim olacak ve tesliminden sonra bede
lini ita edeceğiz, mutazarrır olmayacağız. Yolda bir 
kazaya da uğrasa müteessir olmayacağız; onun için 
muvafakat ettik; geldikten sonra bedelini tesviye et
tik. Vapur şimdi burada Meclis-i Âlinizin karşısında 
duran bir vapurdur. Bu vapur, bugün Bahriye'de 
müstahdem bulunan İngiliz ertabı fennine muayene 
ettirildi. Onlar tetkik ettiler; bize imzaları tahtında 
resmî rapor verdiler. 

Bahriye Nezâreti namına vapurun elverişli oldu
ğuna, makinasının ve müteferriatının matluba muva
fık bulunduğuna ve muhafaza işine yarayacağına dair 
bir rapor verdiler. O rapor üzerine vapuru tesellüm 
ederek parasını tesviye ettik. Bu vapuru şimdi Bahr-i 
Sefide, Adalar Denizine sevk etmek mümkün değil
dir. Çünkü bugün Osmanlı Sancağı altındadır; o san
cakla oralara sevk edemeyiz. Yalnız Karadeniz'de 
istihdam edeceğiz. 

Bahriye Nezâretine ait olması veya Bahriye Ne
zâretinin ona iştirak etmesi hakkında bir şey vardı. 
Geçen sene komisyon, bu işle meşgul olduğu zaman, 
Bahriye Nezâretiyle muhabere edildi. Bahriye Nezâ
reti, biz bu işe giremeyiz dedi; hatta o zaman Bah
riye Nezâretinde bulunan Mahmut Muhtar Paşa Haz
retleriyle bizzat giderek görüştüm; biz bu işe gireme
yiz dedi. 

Çünkü bu işin içinde gümrükçülük vardır; gam
bot dediğiniz sahil muhafaza vapurlarının vazifesi, 
yalnız gümrük resmine tabi eşyanın kaçağını bulup, 
ona meydan vermemekten ibarettir. Onu askerler bil
mezler; o yalnız gümrüklere ait vazifedir. Gümrük
çüler yapabilir. 

Onun için hangi eşyayı tevkif etmek hangisinin 
geçmesine müsaade etmek lâzım geldiğini takdir ede
mez. Onun için biz bu işe giremeyiz dedi. Ve hatta 
geçen sene Heyet-i Ayanda bu cihet müzakere olun

duğu zaman, orada yine Mahmut Muhtar Paşa Haz
retleri, bu izahatı verdiler. Onun için Bahriye Nezâ
reti bu işte alâkadar değildir. Yalnız gambot tabiri
nin delaletinden vakıa vapurda silah bulunacağı an
laşılıyor. 

Fakat bu öyle değil, onda bulunacak silah, yalnız 
küçük mitralyoz, bir de rüvelver ve tüfenktir. Bun
lar için de, zaten askerden çıkmış olanları muhafaza 
hizmetine alıyoruz. Askerden çıkmış olanlar da silah 
istimal edebilirler, onları bu işte istihdam edeceğiz. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lazistan) — Yalnız 
Müdiri Umûmî beyin, gambotların mubayaası ve İs
tanbul'a şevki hakkındaki tafsilatını muvafıkı idare 
görmedim. Şayet böyle tafsilat gelirse ve bilahare de 
icap ederse, hangi ticaret evi hali harpte bu gibi şey
lere iştirak edebilir? 

HULUSİ BEY (Siroz) — 5.900 İngiliz Lirasına 
bir yatın alındığını Müdir Beyefendi söylediler. Teç
hizat için daha ne kadar masrafa ihtiyaç var? Bun
ları tayin buyurabilir mi? 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdiri Umûmisi) — Arz 
ettim efendim. Esasen gambot şekline, top çeker ha
line ifrağ edilecek değil. Bu vapurlar, yalnız gümrük
çe kaçakçılıkta bulunanları takip edecek; onun için 
bunlarda büyük teçhizata ayrıca zırhlara ihtiyaç yok
tur. Buraya koyacağımız şey, arz ettiğim gibi, yalnız 
mitralyozla rüvelver ve tüfenkten ibarettir; onlar da 
henüz ikmal olunmadı. Ne kadar müfredat tutacağı 
henüz malûm değil. 

REİS — Faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar). Kabul olundu. 

2. — 1328 senesi Defteri Hakan'ı bütçesi. 
REİS — Şimdi, Defter-i Hakani bütçesine baş

layacağız. 
ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Reis Beyefendi, 

fasıl bitti; söz isterken faslı reye koydunuz; gambot
lar meselesi kapandı kaldı, bendeniz cevap verecek
tim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengıri) — Görü
yorum ki, Rüsumat bütçesinde, 1327 senesi bütçesi 
50 milyon kuruş olduğu halde, bu sene 42 milyon 
kuruşa iniyor, masraf da 8 milyon kuruş kadar bir 
tasarruf olduğu gibi. 

REİS — Rüsumat bütçesi bitti efendim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengıri) — Mü
saade buyurun, bir teşekkür ifa edeceğim. Varidatta 
pek çok fazlalık müşahede olunuyor, bu ise müşavir 
Crav/ford cenaplarının yaptığı hizmet semeresi oldu
ğundan kendisine ve Müdiri Umûmî Beyefendi ile 
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arkadaşlarına teşekkür ederim. Bunu arz etmek isti
yorum. 

REİS — Tevfik Efendi, kendi namına teşekkür 
ediyor. 

TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Meclis de iştirak 
ediyor efendim. 

REİS — İştirak ediyorlarsa ellerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkar). Meclis de iştirak etti. Zaten Crawford' 
un mesaisine dair bu kürsüde müteaddit defalar bah
sedildi. Birçokş teşekkürler filan yapıldı. Şimdi Def-
ter-i Hakani bütçesinin heyeti umûmiyesine başlıyo
ruz. 

IHACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Efen
dim, dainiz Defter-i Hakani bütçesi hakkında tabia
tın hilafına zam isteyeceğim. Halbuki zammın ne 
kadar aleyhinde ve iktisadın ne kadar lehinde oldu
ğum halde, bu Defter-i Hakani bütçesi, 115.000 lira
lık bir bütçe olarak geldiğinden dolayı, son derecede 
memleketin ihtiyacı ile kabili telif olmayan bir para 
ile gelmiş olduğunu görüyorum. 

Ben bunu anlamıyorum. Bizim memleketimiz, zi
raat memleketidir. Varidatımızın kısmı âzami zirai
dir; ziraat da tabiî tarlalarla olur. Devter-i Hakani 
Nezâreti de tarlalara müteallik meselelerle iştigal ede
cek. Peki efendim, şimdi burada tahriri umûmiye mü
teallik hiçbir şey görmüyorum. 

Halbuki efendiler, bugün hepiniz de iyi bilirsiniz 
ki, köylerde diğer bir karyeye nisbetle hudutları ta-
mamiyle zail ve mefkut olmuş Arazi Kanunnamesi 
mucibince bugün tahdidi hudut etmek köylerde müm
kün değildir. Kezalik, bir köyün içinde bulunan tar
lalar, ormanlar, çayırlar, 'bunlarda da bütün bütün 
hudut mefkut ve alım satım beynlerinde bununla kal
mış; ondan sonra Vakıf arazi sahibi tegayyür eder. 

Yine hududa dair bir şey yoktur. Bunlar olmadı
ğından dolayı neler oluyor? Bence bu mesele, polis 
teşkilinden de yol biîmemnesinden de, teşkilattan da, 
her şeyden, her şeyden ehem ve elzemdir. 

REİS — Hacı Mustafa Efendi Hazretleri Tahriri 
Umûmî Lâyiha-i Kanuniyesi geldi ya. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — İşte ben 
de bu bapta nazarı dikkati celbedeceğim, fazla git
meyeceğim. Buna efendilerin cümlesi de iştirak eder
ler. Köylerin, Kazaların haline, hepsinin ıttılaı var
dır; fakat bu huduttan dolayı ne kadar mudarebe ve 
münazaa ve mukatele ve nefsaniyyet oluyor, tayini 
kabil değil; birçok şeyler oluyor. Evvela bunu temin 
etmeli. 

Şimdi şurada bir Kadastro Mektebi var; gerçi ol
masın demem, olsun; kadastronun ne kadar menfaati 

olduğunu takdir edemem. Lâkin evvelemirde biz, 
hiçolmazsa kendimize yakışacak muameleler yapa
lım da, ondan sonra üçüncü derecedeki gelir. Eğer 
bütçemiz müsait değil ise «mâ lâyüdrek küllühû 
lâyütrek küllühû» darb-ı meseli meşhurdur. Evet ca
nım, ne oluyor? Şimdi her sene bir Vilâyet ve bir 
Sancak hiçolmazsa bir Kaza yapılacak olsa bu kadar 
menâfi temin edilmiş olur. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Hudut 
ayrılsa da, hukuk-u tasarrufiyye temin edilmez ise 
yine maksat hâsıl olmaz. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Onun 
temin edilmesi için Ceza Kanunnamesine bir madde 
konuldu idi. O ciheti geçelim. İşte benim mârûzâüm 
bundan ibarettir ki, tahrîri umûmîye müteallik olan 
kanun ne vakit gelecek ise, kanun mu gelecek veya 
başka bir şey mi gelecek, şimdiden bütçeye bir şey 
mi zammolunacak, bu dört senedir buraya gelmeli 
ve çıkmalıydı. Maddelerde diğer mâruzâtımı beyan 
ederim. 

VAHAN BADİ ZB AN YAN EFENDİ (izmir) 
— Bu defter-i Hâkanînin ehemmiyetinin fevkalâde 
olduğu herkesçe malûmdur. Bu ehemmiyete binaen 
Defter-i Hâkanî hakkında büyük bir şey söyleyece
ğim. Çünkü bütçenin darlığından dolayı fevkalâde 
bir şey yapılamıyor. Bazı muamelâta müteallik şey
lerden bahsedeceğim. Defter-i Hâkanî idaresi iyi 
bildiğimiz Mahmut Esat Efendi Hazretlerinin taht-ı 
idaresinde bulunduğu için dahilî bir inzibat tahtında 
bulunduğuna şüphemiz yoktur. Buna emniyyet-İ kâ-
milemiz var. 

Şimdi bir İdarede inzibat ne kadar mükemmel 
olursa olsun, daha ziyade mükemmel olmasını 
arzu ederiz ve onun için de birkaç söz söylenilebilir. 
Her yerde, en ziyade hukuk-u umûmiyyeye sekte 
veren mesele, birtakım senetlerin meydana çıkması
dır. Birine tasarruf senedi veriliyor. O tasarruf se
nedi başkasının, birkaç kişinin elinde de çıkıyor. Bu, 
vâkıâ, muâmelât-ı atîkanın seyyiâtından birisi idi. 
Kayıtlar mükemmel olmamasından ve o kayıtları 
icra eden memurların da bîbehre veyahut para kazan
mak için konulmuş memurlardan olmasından ileri 
geliyordu. Muâmelât-ı atîkada ittihaz olunan tedâ-
bîr de buna müsait idi. Şimdi biz beklerdik ki, bu 
muâmele-i atîkada bir tebeddülat hâsıl olsun da, 
hukuk-u âmme de daha İyi taht-ı te'mîne alınsın. 
Halbuki muamele-i atîkada şimdiye kadar gördü
ğümüze nazaran hiçbir fark, hiçbir tebeddül hâsıl 
olmamıştır ve bu suretle tasarruf meselesi taht-ı te
mine alınamıyor. 
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Bunun başlıca sebebi, tâyin olunan memurların 
mütehassıs olmamasındandır. Bunlar hem mütehas
sıs değillerdir, hem gayet az maaş aldıklarından do
layı, kendilerini biraz para kazandırmak yoluna sev-
kediyor. Bundan dolayı da pek çok sû-i istîmâlât 
vuku buluyor. Bu, her yerde görülüyor. Ezcümle 
bendeniz İzmir gibi en mütemeddin Vilâyetlerin mer
kezi olan bir yerdeki ahvâli kıyâs edecek olursa, 
başka yenlerde neler olmuyor... Anadolu cihetlerin
de, içerilerinde arazi münazaaları, akarât münazaa
ları, adetâ ahaliyi bütün bütün bîzâr ediyor. Tabiî 
bize izahat verecekler. Acaba bunların çaresi bulu
namaz mı? Biz bekliyoruz ki, kardeş muamelesi icra 
edilsin, ondan sonra hukuk-u tasarrufiyye taht-ı te
mine alınsın. Fakat ondan evvel hiçbir tedbir istîmâl 
edilmiş değildir. Tabiîdir ki, Nazır Beyefendi Hazret
leri bunu düşünmüşlerdir. 

Bu bâbda bize izahat versinler. Bendenizce hâlâ 
eskisi gibi yalnız sened-i Hâkanî veriliyor. Sonra mu
amele oldukça o senedin değiştirilmesi lâzım geliyor. 
Çok defa o senet zayi ediliyor, sonra verilmiyor, 
iade edilmiyor, sahibinin elinde kalıyor. Birkaç sene
ler geçtikten sonra o senede istinaden birtakım ni
zâlar zuhur ediyor. Acaba, bunun önü alınacak te-
dâbîrden olmak üzere şimdiye kadar ne yapıldı ve
yahut ne yapmak tasavvur ediliyor? Bunları anla
mak istiyoruz. Bir ferağ muamelesi ki, akd-i tasar
ruf için vaz'edilmis bir usuldür, bu ferağ muamele
sinde pek çok güçlük vardır ve bu kadar güçlüklerle 
beraber hiç yine sû-i istimalin önü alınamıyor. Mese
lâ bir Muhtarın -ki, hiçbir yerde o kadar emniyet 
bahşeden zevattan intihap olunmuyor, tasdik etm'ş 
olduğu bir şahadetname ile, memur, elinde bulunan 
usule tevfikan bir senet veriyor. Halbuki o yer hak
kında başkasına da senet verilmiş midir? Muhtarın 
ileride mesul olmak ihtimâli de yok. 

Çünkü bu meseleler birtakım seneler geçtikten 
sonra meydana çıkıyor. O vakte kadar Muhtar de
ğişmiş oluyor. Eski Muhtar me'sû! olmuyor, öyle ki;-
Muhtar, keyfemâyeşâ herkese şahadetname veriyor. 
Bendenize kalırsa tasarruf senetleri için herkese bi
rer defter de verilse, o defterde ferağ, tasarruf mu
amelâtı, Defter-İ Hâkanîce ittihaz olunan kayıt her 
ne ise, o kaydı tamamen musarrih olmalıdır. Her 
defa ferağ vukuunda, mutasarrıfın yedinde olan se
nette hiçbir mâni yoksa ve o kuyudat defterinde de 
bir muamele edildiği kaydedilmemiş ise, ne muhtar
lara müracaat ettirmeli, ne de başka yere müracaat 
ettirmeli, elindeki defter üzerine muamele yaptırma

lıdır. Kâtip, memur o muameleyi deftere kaydettik
ten sonra müşteriye yine o defteri teslim etmeli. 

Böyle teselsül eden ferağların o defterlerde bir 
mülk kime geçmiş, nereden çıkmış, nereye gelmiş 
olduğu görülür. Bu babdaki nizâlar pek çoktur. Def
ter i Hâkanîden kuyudat sorulduğunda, verilen ce
vaplarda bu cihet, hiçbir vakite tahakkuk etmiyor. 
Bazen, ve nadiren tahakkuk edebilir. Bir de arz etti-
tiğim gibi, pek az maaş veriliyor. Asıl akd-i ferağı 
yapan memurlar ancak ikiyüz kuruş, üçyüz kuruş 
bir maaş alıyorlar. O kadar az bir maaş alan adam 
bu kadar büyük bir muamele içinde bulunursa, o 
muamele nasıl taht-ı te'mîne alınmış olabilir, nasıl 
emniyet edilebilir? Erbabı tâyin edilmeli ve onlar 
üzerinde kontrol icra etmek üzere muktedir Müfet
tişler gönderilmelidir. Bu suretle olursa ihtimâl ki, 
bir dereceye kadar önü alınabilir. 

İşte bu suretle mümkün mertebe Muhtarlara mü
racaat mecburiyeti kalkmış olur. Muhtarların tas
dik etmiş olduğu bir şahadetname ile kimsenin hak
kı yahut taht-r tasarrufunda bulunan arazisini diğeri
ne vermemeli. O yolda verilen seneülerde büyük bü
yük nizâ kapıları açılıyor. O nizâlar senelerle bitmi
yor. O nizâlar yüzünden herkes, almış olduğu sene
de hiçbir vakit emniyet etmiyor. Halbuki bu senet, 
Hükümetin taht-ı te'mînihde bulunmalıdır. Sened-i 
Hâkanî esasen böyledir. Mamafih en ziyade sûi i s ti -
mâllât bu senetlerden hâsıl oluyor. 

Binaenaleyh, meselâ okuduğumuza göre Anado-
luya avdet eden Ermeniler bugün arazi, meselesinden 
fevkalâde mükedderdirler. Ne için? Çünkü üç sene. 
beş sene sonra avdet edenler memleketlerine geldik
lerinde kendi yerleri hakkında başkalarına senet ve
rilmiş olduğunu gördüler ve senet veriıidiğinden do
layı yerlerine tasarruf edemiyorlar. Ondan dolayı 
birçok şikâyetler vuku buluyor. Bunların önü alın
mak için bir tedbir ittihaz olunmuş ise, Nazır Beye
fendinin izah buyurmasını teklif ederim. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Bendeniz zaten 
geçen sene de Taşrada Defter-i Hâkanî memurları
nın sû-i istimâlâtı aleyhinde bulundum ve iddia ettim, 
şimdi de ısrar ediyorum. Memâlik-i Osmaniyyede 
herkesin hakk-ı tasarrufu ne ile malûm bulunuyor? 
Malûmdur ki, bu tasarruf hakkı tapu senediyle ta
hakkuk eder. 

Mademki kuyûdât-ı resmiyye ile tapu senediyle 
herkesin hakkı teslim olunacak ve bunu muahaze 
eden de Defter-i Hakânî memuru olacaktır, nasıl 
•olur ki, Taşrada yetimlerin, fukaranın, gurbette bu
lunanların hiç malûmatı olmayarak diğerine tapu 
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Şimdi birtakım fukaranın arazisi, emlâk-i mahlûle 
addedilerek kendilerine teslim olunmamıştır. 

Hatta Ağacan namında birisi Kars'a gurbete gi
derken oğlu köyde arazisiyle meşgul ve vergisini ver
mekte iken arazisi mahlûl addedilmiş, bilahare ken
disi gelerek Hükümete şikâyette bulunmuş ise de, 
arazisi mahlûliyetten kurtarılamamıştır. 

SERVET BEY (Trabzon) — Bunun sonu gel
mez. 

MEHMET NURİ BEY (Zor) — Bir memurun 
sûistimali varsa, mikayet ederek Nazır-ı aidine mü
racaat eder. 

KEYGAM EFENDİ (Devamla) — Bu esnada 
tahsildar tarafından oraya buraya gidenlerin bir def
teri yapılarak, bunların vergileri tahsil edilmek is
tenilmiş ve bu suretle bu vergileri orada kalan aha
liden aldılar. Fakat tahsil olunan otuz, kırk bin Jira 
kadar para Hazineye girmedi, ne de bir yere kay-
dolundu. Bendeniz Meclis-i Âliyi çok meşgul etmek 
istemiyorum; fakat bu cihet mühim olduğundan bu 
cetveli okuyacağım. Yalnız Yoncalı Nam Köyde 
1319'dan 1324 senesine kadar 1.644 Ağnam 549 hay-
vanat-ı saire, 59.595 lira, para, 425 kile buğday, 
1.450 sepet saman vesaire yağma edilmiş ve 162 
araba ile 195 amele angaryada çalıştırılmıştır. 

REİS — Eşkıyanın taarruzu meselesini Dahiliy-
ye bütçesinde söylerseniz Keygam Efendi. 

KEYGAM EFENDİ (Devamla) — Flayır efen
dim, tafsilatım buraya aittir. 17.300 kuruş tahsildar
lar tarafından ve 92.500 kuruş fazla vergi olarak alın
mıştır. 

KÂTİP FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Bunlar Ma
liye Nezareti bütçesine aittir. 

REİS — Defter-i Hakani Bütçesinden hukuk-u 
tasarrufiyyeye taallûk eden misallerinizi dinledik; 
fakat bu mahlûliyyet mesaili Defter-i Hakani bütçe
sine taallûk etmiyor. 

KEYGAM EFENDİ (Devamla) — Bunlar mah-
lûliyyete aittir. 

Çünkü, bunların Maliyeye aidiyyet-i yoktur. 
Bu muamelâtı idare eden Defter-i Hakani memur
larıdır. Bu mahlûliyyet muamelâtının yolsuzluğu 
ne kadar sefaleti, ne kadar mahrumiyeti mucip ol
duğunu söylüyorum. Bu yüzden yüzlerce ağlayan
lar, sızlayanlar vardır. Hatta geçen sene arkadaşlarla 
beraber bu Yoncalı Köyüne gittik, orada ahali gel
di, hiç nakl-i hane etmeyenlerden bazılarının arazisi 
alındığını söylediler. 

senedi veriliyor yahut kuyudatı iptal ediliyor, başka
sının nâmına kaydolunuyor? Bendeniz bir-iki misal 
vereceğim. Mecli's-i Kiram anlasın ki, ne gibi suiis
timal oluyor. 

Meselâ Kızılağaç karyesinde Takfur nâmında bi
risi hiç malûmatı olmayarak, kendisine pederinden 
kalan iki tarla çayırı kendisinin hiç haberi olmaya
rak Yoklama Memurları vasıtasiyle Abdi nâmında 
birisine verilmişti. O sonra gelmiş, orada hâne inşa 
etmiş, kalmış. Sonra Devr-i Meşrûtiyette istidada 
bulunmuş ise de Temyize kadar gelmiş, Temyiz le
hine karar verdiği halde yine malını kurtaramamış-
tır. 

Diğer taraftan Setrak namında birisi yetim iken 
kendisinin pederinin onbeş kıt'a tarlası ve değir
meni kendisinin malûmatı olmaksızın köyün ağasına 
kaydedilmiş ve yollamadan tapu senedi verilmiştir. 
Hırabet namında birisinin arazisi Ziraat Bankasında 
rehinde iken, Muş'ta bulunduğumuz vakit Muhterem 
Arkadaşımız İlyas Efendi de bilirler ki, mahlûl adde-
lonurak mezada konulmuştu. 

Diğerinin haberi olmadan yine Hasanova'da alt
mış kıt'a tarla hiç ferağ olunmayarak köyün ağası
na verilmiş. Grup'ta iki köy emlâk ve arazisinde 
Kürt - Ermeni bulunuyor. Gerek Kürt ve gerek Er
menilerin arazisi Bitlis eşrafından birisine verilmiş 
idi. Hazbin Ermenilerinin evlerinin iki kıt'a çiftliği 
Zeylanî Kürtlere verilmiştir. Bu sû-i istimalat yal
nız Devr-i Sabıkta olmuş olsaydı ne ise,, şimdi de 
devam etmektedir. 

Şimdi bir misal vereyim efendim. Küye Kerman, 
Kilye Mısır namında karyeler vardır. Bu karyelerin 
her birisinde Hüseyin Ağanın birer tarlası varken, 

i 
şu Kanun-u Esasinin ilânından sonra o köyün umu- j 
mu o adama kaydediliyor. 

Kıpır namında bir köyün yanında bulunan Kürt- J 
lerin arazisi de yine merkumun ismine kaydolun- j 
muştur. Kablcuz'da geçen sene Meclis-i İdare Âza- 1 
sı bulunan Hoda nam Ermeni öldükten sonra onun j 
akrasının arazisi, de, tapu senedi yedinde iken, baş
ka bir tapu ile diğerine verilmiştir. Köylülerin ara
zisi böyle zaptolunduğu gibi, çoğunun arazisi de 
mahlûl addedilmektedir. 

Esasen mahlûliyyet yok. Belki Nazır Beyin hatı-
rındadır, Karzan'da altmış - yetmiş köy mahlûl ad
dedilmişti. Sonra Nezaretçe bu mahlûliyyetin reddi 
hakkında emir verildi. Fakat Bitlis Vilâyetinde ve 
bizim Sancağımız dahilinde bu emir icra olunmadı. 
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Şimdiye kadar vergilerini veren fukaranın ara
zisi mahlûl addedilir, me'mur arazi içinde hane yap
mak memnudur, öteki hane yapmış, o diğer mahlûl 
olan ağlıyor, sızlıyor efendim. Bu yüzden yüz bin 
muhtacin var. Bendeniz esbab-ı mucibede gördüm 
ki, geçen sene tahrir-i arazi tecrübesi için Kosova 
Vilayetine yetmişbeş bin kuruş verilmiş. 

SAVAPULOS EFENDİ (Karesi) — 85.000 ku
ruş. 

KEYGAM EFENDİ (Devamla) — Ne ise, hal
buki, bu tahrir-i araziye bütün Vilayetler arasında 
en muhtaç Bitlis Vilayetidir. Gün yoktur ki, bu ara
zi meselelerinden dolayı bir vaka olmasın. Şimdiye 
kadar yüzlerce adam telef oldu. Bunların dilleri yok, 
sesleri yok, oralarda tahrir yapmak, hem Hazine 
için de menfaatlıdır, vatan için de menfaatlıdır. 

Efendim, bu babda geçen sene Bitlis Valisi Hak
kı Beyin bir raporu vardı, bu ahalinin elinden alı
nan arazinin kıymet-i asliyyeleri dahi indirilmiş
tir. 

Çukur Nahiyesinde bulunan onyedi parça köy 
arazisinin kıymet-i asliyyesi 3.500.000 kuruş iken, 
300 kuruşa indirilmiş. Bendeniz şunu arz ederim ki, 
Devlet-i Aliyye menafii Vatan ve Memleketi nazar-ı 
dikkate alarak zürra ahaliyi daima müdafaa etmiş
tir ve hatta ahaliyi arazi almaya, arazisinde ziraat 
etmeye teşvik etmiştir. Çünkü, zürra elinde arazi bu
lunursa, hem vergi verir, hem çoluk çocuğunu da 
muhafaza ediyor. 

Hali araziyye gelince: Bunlar bütün çifllikat sa
hiplerinin elindedir. Çünkü onlar yalnız on tarla, 
elli tarla ile iktifa etmiyorlar. İçlerinden üç, dört, 
hatta kırk çiftlik sahibi olanlar vardır. Bendeniz son 
defa olarak teklif ediyorum. Defter-i Hakan i Neza
retinden rica ediyorum ki, kanıma mugayir olan suiis-
timalata meydan verilmesin. Ondan sonra da Bitlis 
Vilayetinde bu sene de tahrir-i arazi icrası için 
75.000 kuruşun ilâve edilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Fasla geldiğinizde takrir verirsiniz. 
Efendim, hukuk-u tasarrufiyyenin temini hak

kında birçok arkadaşlarımız söz aldılar, söz söyle
diler, o bahis tekrar edilmesin. Nazır Bey cevap ve
recek. Âzayi Kiramın beyanatına cevap verecekler. 
Bu hususta daha fazla beyanata hacet yok zannede
rim. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) 
Biz, bir muzayaka-yi maliyye üzerine hemen memur
ların maaşatından tenkisat yapmağı düşünüyoruz. 

Fakat ayaklarımızın altında bu kadar medfun 
servetler durduğu halde, bunlardan istifade etmeyi 

hatırlayamıyoruz. Şimdi bendeniz, Hacı Mustafa 
Efendinin fikrine iştirak edeceğim. Tapu memurla
rına, kâtiplerine zamime maaş vermeliyiz, ister Na
zır Bey teklif etsin, ister Meclis-i Âli kendiliğin
den teklif etsin bu pek zaruridir. Bendeniz Halep'te 
Beyrut'ta altı sene Hukuk Riyasetinde bulundum. 

Hükkâm, keşf-i hakayık için bu Defter-i Hakani 
kuyuduna müracaat ediyor. Kuyud muntazan olur
sa, hukuk-u ibad temin edilmiş olur. Değilse artık 
umur-u adliyyeden fayda beklememeli. Şimdi efen
dim, bir Kazada bu bey'ü-şira, intikal muamelâtının 
mercii olan bir Tapu Dairesinin Reisi 200 kuruş maaş 
ile istihdam olunuyor. Bu şayan-ı teessüf bir mese
ledir. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Atı 
da kendisinden olduğu halde. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Devamla) — 
Neme lâzım, ben onu da düşünmüyorum. Lâkin bu, 
şayan-ı esef bir meseledir. Binaenaleyh, bunların 
maaşlarını artırmalıyız. Mec!is-i Âliniz bu dakika
yı ziyade düşünmeli, ikiyüz kuruş maaşla böyle bir 
daire riyaseti idare olunmaz. 

MEHMET BAHA BEY (Halep) İkiyüz ku
ruş değil efendim, artırmışlardır, üçyüzelli kuruşa 
artırdılar. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Devamla) — 
Maşallah, maşallah! Daha ziyade olsun. Koca bir 
Kazanın umur-u bey'ü-şira ve intikali koca bir Ka
zanın arazisi, müsakkafatı üçyüzelli kuruşla nasıl 
idare olunur, hem bunların ekserisi cahildir. Ahkâmı 
kanuniyyeye, fıkhiyyeye hiç vakıf değillerdir. Bun
lar mütehassıs olmalıdırlar, talim edilmelidirler. 

Defter-i Hakanide küşadına teşebbüs edilen med
rese oluncaya kadar bunları talim edecek müdürlere 
harcırah vermeli, gezdirmelidir ve müdürlerin maiye
tine birer muavin de ilâve olunmalıdır. Onlar işleri 
görsünler. Müdürler de gitsinler mahlûlat-ı araziyi 
takip etsinler. 

Efendiler, birçok mübayaattan dolayı davalar ika
me olunuyor. Hudut malûm değil, birisi diyor ki, 
hududum burası idi, diğeri, hayır hudut burası de
ğildir. Bir kıyamet, iki karye beyninde bazan bu 
haller âdeta kıtale müncer oluyor. Hükümet, bunu 
men'e gayet cüz'i bir şey ile muktedirdir. 

r 

Mübayaat vuku bulduğu vakit de Defter-ı Haka
ni Dairelerinde muvazzaf Mühendisler bulunmalı, 
gitmeli haritayı yapmalı, senedine raptetmeli. Nasıl 
ki, mübayaat harcı, intikal harcı veriyoruz, yine eh
ven bir fiyatla harita harcını verir. Devlet, o Mü-
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hendisin maaşını temin eder. Bendeniz bugün bir 
haneyi satıyorum, ertesi gün diğer bir efendi geliyor, 
o haneyi satıyor. 

Defteri Hakani memuruna dersiniz ki, bir şeyi 
iki defa, iki âkit ile nasıl sattın? O diyor ki, canım 
tahrir-i emlâk olmadı. Bu hanenin bence numara
sı yoktur. Münakalât olmuyor. Bilmiyorum, ben 
zannediyorum ki, bu başka bir hanedir. 

Çünkü, numarası yoktur. Hakikaten münakalât 
yoktur, olmadı. Ben, bu haneyi satarım. Ertesi gü
nü başkası gelir, bir başkasına satar. Defter-i Ha
kani, satılan hanenin bu olduğunu bilmez efendim. 

Şimdi, Maliye, verginin mevkii intizama vaz'ı için 
tahrir komisyonları teşkil ediyor. Devlet, iki defa 
tahrir heyetlerine maaş vermemek için Defter-i Ha-
kaniden bu işlerin erbabı, bunlara terfik olunmalı, 
beraber yoklamayı, tahriri icra etmeli. İki defa tah
ririn ne lüzumu var, bir defa icra olunur. 

Erbabı, beraber gider, hem numara ve yerine ve-
sair cihetini tetkik eder. Bunlar da cihet-i tasarru
fa ait şeyleri, tetkik ederler. Bu ikisi de hâsıl olmuş 
olur. Devlet de masraftan kurtulur. Bendeniz, bura- j 
larını nazar-ı dikkatinize arz ediyorum vesselam! Ar- j 
tık siz bilirsiniz. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Efendim, memleketimizde sermaye ittihaz ediiebile- | 
cek bir şey ararsak, emvaligayrimenkuleyi bulabi
liriz ve kıymeti olmayan, görülmeyen bir şeyi arar
sak yine emval-i gayrimenkuleyi görürüz. Bu, şek ve 
şüphe kaldırmaz. Bu, kavaninin nevakısından neş'et 
ediyor. 

Kavaninin nevakısmın sülüsünü veyahut sülüsanı 
da Defter-i Hakaninin usulü veya usulsüzlüğünden 
neş'et ediyor. Bunları uzunuzadıya izah etmeyece
ğim. 

Yalnız şurasını izah edeceğim ki, halkın Hükü
mete karşı göstermekte olduğu, maatteessüf gördü
ğümüz itimatsızlığın menbaı yine Defter-i Hakani 
usulüdür. Defter-i Hakani usulü inzibat ve intizam 
için tesis edilmiş maamafih öyle tatbik edilmiş ki, ne 
intizam kalmış, ne inzibat kalmış, ne hukuk kal
mış. 

Yalnız erbab-ı hukuka ve ashab-i emlâke suubet 
ve bu suubet neticesinde Defter-i Hakani Dairelerin
de gezen ve Muhtar namını taşıyan birtakım dolan
dırıcılara servet-i gayrimeşrua tevlit etmekten başka 
hiçbir maksat kalmamıştır. İlm-i Fıkha ve Ulûm-u 
Arabiyyeye tamamiyle vukufu olan Mahmut Esat 
Efendi Hazretlerinin Defter-i Hakani Nezaretini 

işgal eylediklerini işittiğim zaman bendeniz mühim 
ve esaslı ıslahata intizar etmekte idim ve hâlâ da 
intizar etmekteyim. Bu ümidimiz zail olmamıştır ve 
olmayacaktır. 

Çünkü, Nazır Beye bugün ne için bunu yapmadı
nız diyecek olursak, bize, mukni bir cevap verir ve 
bizi iskat eder. Der ki, bunlar bir senede, iki senede, 
beş senede olacak işler değildir ve bunda Nazır-ı 
hazırın haklı olmasıyla beraber, Defter-i Hakaninin 
usulünden veyahut usulsüzlüğünden neş'et eden hal
kın şikâyeti de izale edilmez. 

Mademki zarurî olarak bu usulü şimdilik mu
hafaza ediyoruz, bendeniz zannediyorum ki, hiç de
ğilse bazı müşkilâtı meydandan kaldırmak, bazı müş-
kilâtı izale etmek kaabildir. Meselâ, müşkilattan bi
risi, en aciz kimse, mülkünü satacak. Mukavelât 
Muharririne tanzim ettirmiş olduğu vekâletnamenin 
kat'iyyen hükmü yoktur. 

Bundan maksad-ı kanunî nedir? Mukavelât Mu
harrirlerine emnij'et yok mudur? Halbuki bugün bir 
kimse, Mukavelât Muharririnin huzuruna gitse de, 
bir milyon liraya bir senet tanzim etse, mahkemeler 
onu icra-yı muvakkatla hükmederler. Bir milyon li
ra hakkındaki takriri zapt ve tahrire mezun ve selâ-
hiyyattar olan bir Mukavelât Muharriri, neden otuz, 
kırk liralık bir mülkün satılması için vekâletten mem
nu oluyor? Mahkeme-i Şer'iyyeye giderse bunda da 
mahzur nedir? Bir mahkeme-i Şer'iyyede iş, malûm 
olduğu üzere bir haftada, on günde çıkar. 

Halbuki bendeniz, Daire-i intihabiyyemde bili
rim ki, yarım saatin içinde mukavelename ettiren 
işin içinden çıkar. Maksat halka bir suubetten iba
rettir. 

Vekâletname meselesi ikinci geliyor. Vekâletna
menin bir sene hükmü oluyor; fakat, bir sene sonra 
hükmü olmuyor. Fakat bunlar, zannedersem kanunî 
değil, kanunî de olsa, tadilat teklif olunabilir. Ben
deniz bugün yüzbin liralık malımı idare etmek için 
bir adama verecek olsam, bu vekâletname muteber 
olur. 

Fakat, yirmi liralık bir mülkü ferağ etmek için 
bir vekâletname tanzim ettiğimde, bu vekâletnamenin 
hükmü bir sene oluyor, bir sene sonra hükmü kalmı
yor. Sebebi nedir? («Böyle şey var mı?» Sedaları). 
Bendeniz bilmiyorum, burada olunca, başka memle
kette de olmalıdır. Buna bir sebep gösterilirse, aklî 
ve mantıki bir sebep gösterilmelidir. Bendeniz bunda 
aklî ve mantıki hiçbir sebep görmüyorum. Hatta bi
raz daha ileriye gideceğim. 
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Fakat, Nazır Beyefendi Hazretleri, kanunu ten
kit ettiğime hamletmesinler. Meselâ bir kimse vefat 
ettiğinde, Muhtarın vereceği bir şahadetname üze
rine muamele-i intikaliyye icra ediliyor ve o muame
le-i intikaliyye üzerine muamele-i ferağiyye de icra 
ediliyor. Neticede, birkaç şahıs da mutazarrır oluyor. 
Demek, Muhtar şahadetnamesine büyük bir ehem
miyet veriliyor. 

Maamafih, Mukavelat Muharrirliğinde senet tan
zim ettirmek mümkün olmadığı gibi, tanzim edilmiş 
olan bir senet Defteri Hakani memurinine ibraz olun
dukta, neden takrir makamına geçmesi, neden böyle 
kabul edilmesin? Niçin, 20 liralık 'bir iş için, niçin 
Defteri Hakani - Müdürünün huzuruna gitmeye her
kes mecbur olsun? Bundan ol maksat nedir? Maa
mafih, bu kanunîdir ve bunlar nazın hazırı tenkit 
için söylenmiş söz değildir. 

Şimdi hatırıma gelen bazı müşkülattır ki, hiç de
ğilse bunlar ortadan kaldırılmalıdır. Yoksa, Nazır 
Beyden beklediğimiz şeyler bu gibi şeyler değildir ve 
bunlarla işin içinden çıkılmaz. Kendilerinden bekle
diğimiz, tadilat ve ıslahatı ciddiyyedir ki, buna da 
muvaffak olacağında şüphem yoktur. 

HAYDAR BEY (Menteşe) — Efendim, bendeniz 
hayatı memuriyetimin ilk senesiydi, bir köylü bir is
tida getirdi, tapu muamelatına aitti, oraya havale et
tim; altına bir kayıt yazmışlardı; pek ziyade nazarı 
dikkatimi celbetmişti. O kayıtta; «Kaydına zaferyab 
olunamamıştır» denmişti. On sene müddeti memuri
yetim zarfında bu «kaydına zaferyab olunamamk» 
tabiri, hiçbir zaman zaferyab olunduğuna inkılap ede
medi. 

Merak ettim getirttim, gördüm ki, her ay Defteri 
Hakanideki usulü ferağ bir numaradan başlar, ay ni
hayetine kadar 60 numaraya kadar vâsıl olur, onu 
kaparlar;- öbür ay için yine birden başlarlar. Numa
ralar bir sene için teselsül ettirilmez. Bir ay zarfında 
40, 50, 60 numaraya kadar devam eder gider. Binae
naleyh, sekiz numaralı ferağ muamelesine belki elli 
defa tesadüf olunur. 

45 Numaralı intikal muamelesine de aynı surette 
birçok muamelatı intikaliyye tesadüf eder. Şu halde, 
görülüyor ki bir esas kabul edilmek lâzımdır. O esas 
da, katiyyeri tapu muamelatında yoktur. Bendenizin 
tahkikatıma nazaran iki esas kabul edilmeli. Her ne
reye gidilse, tasarruf edilen arazi, birçok aksama ay
rılmıştır ve fcaabiü tadattır. 40.000, 50.000, 60.000, ne 
ise. Sonra bir de mutasarrıflar vardır; onların da 
adetleri mahallinin nüfusunun kesretine göre; meselâ 
50.000'dir. 

Bendeniz diyorum ki, evvela bir esas defteri ka
bul edilmelidir. O esas defteri, bir numaradan itiba
ren hiç esamiyi ihtiva etmeksizin yalnız arazi ve em
lakin miktarlarını, hudutlarını, mahallerini ihtiva et
sin. 

Sonra birde tasarruf defteri tasavvur ediyorum ki, 
ve buna dair bir de rapor da vermiştim ve Meclis-i 
Umûmice de kabul edilmişti, o, bir, iki, üç, mutasar
rıf, kaç kişiden ibaret ise o kadar esamiyi ihtiva et
sin. 

Meselâ, bendenize taalluk eden defter, 45 numa
radır. Tabiî, benim esas defterimde otuz parça var
dır; muhtelif esas defterlerine tevafuk ediyor. Bana 
ait emlak, sayfaya bir kere o numaralar geçirilmeli. 
Sonra birisine satacak olursak, ait olduğu şira cümle
sine - ki, medfuat sayfasıdır - işaret edilir. 

Görülüyor ki bir esas defteri yapmak ve sonra da 
muntazam bir tasarruf defteri yapmakla muamelat 
intizama konabilir, onun için uzun boylu icraata, tah
rir yapmağa da lüzum görmüyorum. 

Yalnız Maliye Nezâretinin bir icraatı, bendenizin 
memuriyetim esnasında büyük bir fayda temin etti. 
Maliye Nezâreti, Kura Kâtibi tayin etti. Bu Kura 
Kâtipleri her sene gezerler; yeni yapılan mebaniyi tet
kik ederler, Mal Memurlarına malûmat verirler. 

Demin bir arkadaşım, Tapu Kâtipleri maaşlarının 
cüzî olduğunu söyledi. Bugün Tapu Memurları 500 
kuruş maaş alıyorsa, meşru olarak 1.500 kuruş alı
yorlar. Bunlar, şahadetnameler yazar; ne kadar men 
etseniz kabil değildir, ahali bunlara müracaat eder. 
Şahadetname başına 3 kuruştan 5 kuruşa kadar para 
alır. Tapu Memurları, yevmiye 1 lira alır veyahut 
akalli yarım lira alır. 

İkinci olmak üzere köylerde ferağ ve intikal mu
amelatını tetkik eder ve buna mukabil bir harç alır 
ki, resmidir. Bendeniz çok tecrübe ve tetkik ettim, 
bir Kazada bir Tapu Memuru 1.500 kuruş maaş alı
yor. Hem esas defterini, hem de tasarruf defterini 
tanzim için bir Tapu Kâtibine ihtiyacımız vardır. Ku
ra Kâtibi gibi köylere gitsin, ferağ muamelesini, har
cı hususî almaksızın kaydetsin. Bu, halka herhalde 
hüsnü tesir icra edecektir. 

Sonra bir de kadastro meselesi mevzuübahs olu
yor. Kadastro yapsak, kuyudu Hakaniyi acaba ıslah 
etmiş oknaz mıyız? Bendeniz o kanaattayım ki, ka
dastro yapmak için iki şart lâzımdır. Şartların birisi, 
nüfusun araziyi işletecek halde olması. İkincisi, ser
mayenin müsait bulunması. 

Meselâ, Tapu İdarelerinde bizim Arazi Kanunna
memizde bir kayıt var ki, üç sene bila özrü şeri terk 
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Ve tatil edilen arazi, müstahikkı tapu olur denilir. Si
vas Vilayeti arazisinin nüfusuna nisbeti, kilometre 
başına 5 kişi oluyor. Zor Sancağında, kilometre ba
şına 1 kişi tesadüf ediyor. 

Böyle olduğu takdirde orada kadastro yapmak 
imkânı yoktur; çünkü işletecek kadar ne nüfus var
dır, ne de sermaye müsaittir. Kadastro yapmak için 
lâzım gelen şeraiti i'kfisadiyye ve içtimaiye henüz mev
cut değildir. 

Bir fenalık daha var; bizde tapu muamelatı ile 
emlak muamelatı tetkik buyurulmuşsa, görülmüştür 
ki, bir mülkün tapuda kıymeti 50.000 kuruştur. Aşar 
kıymeti ise 60.000 kuruştur. Hükümet, 60.000 kuruş 
üzerine alır; fakat Aşar üzerine terhinde tapu kıyme
ti muteberdir. Biz, 50.000 üzerinden nazarı dikkate 
alırız, bu da garip bir haldir ki, 'Hükümet alacağını 
fazla kıymet üzerinden alsın, vereceğini de noksan 
kıymet üzerinden versin. 

Bendenizin kanaati âoizaneme göre, evvela bir 
esas defteri tanzim etmeli, sonra tasarruf defterini 
katiyen ayırmalıdır. Tasarruf defteri, sırf eşhasa ait
tir ve o sayfada bir mal, diğerine ferağ edildi mi, der
hal gösterilir ve Medfuat hanesinde bu tesviye edile
bilir. Sonra, köylüleri beyhude harcı hususî vermek
ten men etmek ve Tapu idaresini muntazam bir hale 
getirmek üzere her karye için seyyar bir Tapu Me
muru tayin etmelidir ki, bu hâsıl olabilsin. 

Bendenizin fikri âcizanöm bundan ibarettir. (Al
kış). 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Böy
le vukufa müstenit malûmata her vakit muhtacız. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Hukuku tasarru-
fiyyenin temini için zannedersem Vilayetlerdeiki Def
teri Hakanı Daireleri en mülevves dairelerdir. Çünkü, 
hiçbir kayıt yoktur. Bugün senedini kaybetmiş bulu
nan bir adam, bu Dairelere müracaat ettiği zaman, 
kaydını bulmak muhaldir. Buna bir netice verilmeli
dir. 

Saniyen, orada bulunan memurlar 250 - 300 kuruş 
maaşlı memurlardır. Ben biliyorum ki, bu memurlar 
neler yapmıyorlar. Bunları ıslah için müstevfa maaş 
vermelidir. Defteri Hakani Dairesi, şahadetname tan
ziminde de yolsuzluk yapıyor. Bugün ölmüş bir ada
mı hayatta göstererek şahadetname tanzim ediyorlar. 
Bu tetkik edilmelidir. 

Sonra, yoklama muamelesi icra edilmediğinden 
dolayı intikal muamelesi yapılmadı. Nezaret bunu 
bir sene affetti. Halbuki bundan yalnız harç için ka
saba ahalisi müstefid oldu; katiyen kura ahalisi isti-

fade etmedi. Çünkü onlar, okumak, yazmak nimetin
den mahrumdurlar. Daha doğrusu Türkçe bilmiyor
lar. Bunun için Nezâret ona müsaade etmelidir. Ya, 
Yoklama Memurları tayin etmeli veyahut bir sene 

| daha temdit etmelidir. Ahali bugün ihtiyaçlarından 
dolayı bir iki senedir felakete uğradı. 

Ziraat Bankasına müracaat ediyor. Ecdadından 
kalmış olan bir tapuyu gösteriyor; Tapu Memuru, 
«intikal muamelesi yapılmadığından dolayı sizin na
mınıza senet çıkaramayacağım» diyor. Vakta ki, son
ra bu parayı vermek istiyor; kendisi maa ceza deh
şetli bir yekûn karşısında bulunuyor. Bunun için ara
zisinin nısfını diğerine terk etmeye, üst tarafını da 
intikal ettirmeye mecbur kalıyor. Bu, günahtır. 

Bir de efendim, 65 tarihinden 89 tarihine kadar 
esbabı arazi yedine verilen tapularda cihat gösteriii-

j yordu. Sonra, her şeyi bozulduğu gibi o da bozuldu. 
Şimdi birtakım hudut ile gösteriliyor. 

Yeni yapılan talimatta cihat gösteriliyor ki, bu 
çok doğrudur. Fakat memurlar, tahdit edip yapmı
yorlar. Esbabı arazinin insafına yahut Muhtarların 
şahadetine göre yapılıyor. Beş dönüm arazisi olan bir 
adam, hududunu cihat gösterdiği için 60i dönüm, 70 
dönüm olarak tahdit ediliyor. Bundan katiyen haberi 
olmuyor. İki üç sene sonra bu fena bir netice vere
cektir. Buna bir nihayet verilmelidir. Memurlar gidip 
hududu tahdit ederek cihat göstermelidir. 

Üçüncüsü tahrir meselesidir. Bugün Anadoluyi 
Şarkî Vilayatının bazılarında arazi münazaası oldu
ğunu işitiyoruz. Ham dol sun Diyarbekir Vilayetinde 
yoktur, diğer Vilayetlerde olsa da, onun çaresi ko
laydır. Heyet-i ıslahiyye gitmesine lüzum yoktur. Ka
dastro usulüne de lüzum yoktur. Adî bir tahrir yapı
lacak olursa, bu maksat hâsıl olur. Emin olsunlar ki 
ahaliden beheri yüz dönüm araziye sahip olacaktır. 
Çünkü arazimiz çoktur. Bu suretle münaza bertaraf 
edilmiş olur. Bu münazaa bertaraf edilmeyecek olur
sa neticesi iyi değildir efendim. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Fukara-yı ahali
nin tasarruf ettiği emlâk ve arazinin senetlerine ma
lik olmasını cümlemiz arzu ediyoruz. Şimdiye ka
dar bu kürsüde söz söyleyen rüfeka-yı muhtere-
mem, bu esas üzerine söylediler. Defter-i Hakani 
memurlarınnı sû-i istimallerinden, adem-i iktidarla
rından bahisten maksat, ahali mutasarrıf olduğu 
emlâkin senedatına malik olsun, münazaa ber-taraf 
edilsin içindir. 

Bendeniz geçen sene Nazır Beyefendiye yine bu 
kürsüden söylemiştim; kadastro, tahrir yapmak, 
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hayli vakte muhtaçtır. Fukara-yı ahalinin arazinin 
senedini almamasmdaki esbab taharri edilmeli. Ona 
mani olan ahval izale edilmeli demiştim. Ve gör
müş olduğum bir şeyi arz etmiştim. 

Ahalinin Tapu İdaresine müracaat edip de ala
cağı senetlere 'Karyeler, Kaza Merkezleri, istanbul 
olmak üzere bir nispet yapılmış; fakat emlâk ve ara
zinin kıymeti üzerine 100 kuruşluk bir tarlaya ma
lik olan bir adam, kendi tapusu için 10 kuruş; 1.000 
lira, 3.000 lira, 5.000 liralık mala sahip olan adam 
da tapusu için aynı parayı veriyor. Bunlar arasında
ki nisbetsizlik, arazisi zaten kıymetsiz olan fu
kara-yı zürraı Tapu Dairesine müracaat edip de se
net almak hususunda müşküata maruz bırakıyor. 

Vaktiyle pederinden veyahut ceddinden intikal et
miş veyahut bir taraftan bila-senet satın almış da 
hakk-ı karardan alması icap ediyorsa, bu varaka ba
hası, otuz, kırk kuruşa kadar çıkıyor. 

Halbuki bundan istifa edilen harç, ya yirmi pa
radır veyahut otuz paradır. Bendeniz, birçok tapu
lara tesadüf ettim. Harç hanesinde yirmi para ve
yahut kırk para yazılıdır. Kıymetine bakarsanız, iki-
. ı"ı 'elli veyahııl ü';yü/. kuruş bulacaksınız. 

Halbuki sahibi bu tapu için yirmi, oluz kuruş va
raka bahası vermiştir. Bendeniz bunu esas itibariyle 
tetkik ettim. Hazinenin bu varaka bahasından sene
vi kırküç bin lira para aldığını gördüm. Halbuki 
kıymet üzerine tevzi edilecek olan varaka, bahasın
dan alınacak miktar, elli, altmış bin liraya kadar 
çıkar. Hazine, şu dar zamanda istifade eder ve ve
renler dc suhuletle verir. 

mi par;"!, üç bin beşyüz kuruşa kadar kıymeti olan
lardan üç, beş kuruş daha yüksek. Kıymeti olanlar
dan nisbet-i mütezayide üzere alınır da malı çok 
olan, çok miktarda harç verdiği gibi, varaka bahası 
verirse, aradaki bu adaletsizlik kaldırılmış olur. 
Bu hususta Daire-i Mahsuslarında Nazır Beyefendi 
ile görüştüm. Kendileri de bu fikrin musib olduğu
nu ve bu fikri Maliye Nezaretinin teklif ettiklerini 
söylediler. 

Bendeniz, 1327. senesi bütçesinin esna-yı müza
keresinde burada söylemiştim. O vakit de bu fik
rin musib olduğunu yine tekrar ettiler. Halbuki me
sele yüzüstü kaidı. Nezaret, bunu musib gördüğü 
halde, aradan iki sene geçtiği halde niçin terviç et
medi? Mesele pek ufak görünüyor. 

Halbuki arz ettiğim gibi, yüz kuruşluk bir tar
laya kırk, elli kuruşa varaka pahası vermeye mec

bur olan bir köylü, tapusunu alamıyor. Bir, iki sene 
intikal harçlarını terk ettik. 

Ondan büyük bir istifade olur zannettik, fakat 
köylüler yine müracaat etmediler. Sebebi de budur. 
Bizim terk ettiğimiz harç yirmi paradır. O köylünün 
varaka bahasının miktarı otuz kuruştur. Köylü yir
mi paralık bir istifadeyi temin için otuz kuruşluk 
bir masrafa girmek istemiyor. 

Bunu tekrar Meclis-i Âlinin nazar-1 dikkatine 
arz ediyorum. Bu mesele kolaylıkla hallolunur ve 
fukaraya da büyük teshilat gösterilmiş olur. 

MUHİTTİN EFENDİ (Niğde) — Bir müddet 
sonra buraya Emval-i Gayrimenkule Kanunu gele
cek. Bu Bu kanunu da buradan çıkaralım ki, hakk-ı 
tasarrufumuz bihakkın temin edilmiş olsun. Zira 
dört senedir, oldu, olacakla vakit geçirdik. Bu sefer 
yine tahin şevkiyle Mebus oldum. Fakat yine böyle 
geçecek. Onun için bu kanunun bir an evvel tas
dikiyle Defter-i Hakani Nezaretini lağv ve Maliye 
Nezaretine merbut bir müdiriyyetle idaresini ve taş
ralarda da bu vazifenin Vergi İdarelerine ilâvesini 
talep ederim. Belki bu suretle biraz muamelât İslah 
edilmiş olur. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) - - Ben
deniz Hacı Mustafa Efendinin fikrine tamamiyle iş
tirak etmekle beraber, bazı işitmediğiniz şeylerden 
bahsetmek isterim. Bizim Kastamonu Vilayeti dahi
linde bazı kazalarda (kar-ı nevbet) usulü vardır ki, 
bu usul daha bazı yerlerde de vardır. 

Meselâ Cide Kazası vardır. Cide Kazasında ne 
kadar arazi varsa, o araziye kimse sahip değildir. 
Bu köyün ne kadar arazisi, tarlası varsa, o köy aha
lisinden hiç birisi, o araziye malik değildir. Orada 
arazinin, tarlanın birisini bir sene birisi eker, öbür 
sene diğeri eker. 

Daha öbür sene öteki eker. Tanı yirmi senede bir 
adama ancak nöbet gelebilir. Buna (kâr-ı növbet) 
usulü, derler. Şimdi bunda ne oluyor? Bunda bir ke
re araziye iyi bakılmıyor. Ben zaten bir sene ekece
ğim diyerek iyi bakmıyor. Gübre dökmüyor. Taşını, 
toprağını ayıklamıyor. Hulasa tarla, harap oluyor ve 
böyle gitgide istifade büsbütün mahvoluyor. Böyle 
olduğu gibi, tabiî, Hükümet de bundan pek az bir 
vergi alıyor. Çünkü, bunların ekserisinin kaydı yok
tur. Ve oıala.1 da. irciıuz tâhnr olmadığı için ahali 
'birçok arzı açmış. 

Meselâ bir kimsenin yirmi sene evvel yirmi dö
nüm bir tarlası var iken, bugün yüzdönüm tarlası 

| var da kaydı yoktur. O müvekkilimiz olan zevat-ı 
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muhteremeden bazıları, diyorlar ki, yahu siz bütçe
nin açığını kapatmak için uğraşıyorsunuz, bir tah-
ri'r-i cedit yaparsınız, bugün bu arazi vergisi, büyük 
bir yekûn teşkil edecek ve herkes de memnun olacak
tır. Çünkü herkesin hududu belli olacak ve bütçe 
açığının kapanmasına da büyük bir medarı olacaktır. 
Buna tabiî biraz masraf gidecek. Fakat emîn olu
nuz ki, sarf edeceğiniz masraf hiç mesabesinde kalır. 
Sonra, birçok münasebetsiz memurlarımız vardır. 
Bunu bilhassa nazar-ı dikkatinize arz ederim. İsmini 
söylemek lâzım değil. Yirmi dönüm bir çalılığı de
ğerlerinden birisi parasıyle almış. 

Sonra Tapu Memuruna yüz bin dönümlük bir 
yer hudut kestirmiş, Tapu Memurunun ismini husu
sî sorarsanız söylerim. Bu arazi koca memleketin 
ormanını ihata ediyor. Bu, Hükümetin ve ahalinin 
ormanı olduğundan kesmeye gittiklerinde herif, bu 
benim tapumun altındadır, der. Sonra mahkemeye 
müracaat ederler. Mahkemede muteber olan hu
duttur, dönüm değildir der, bu adamın lehine hük
meder. 

O kadar koca bir memleket bu herifin elinde ka
lıyor. Neyse, sonra istînâf edildi ve istinafta kaza
nıldı, fakat böyle Tapu ve Adliye Memurlarının bu
lunduğuna teessüf ederim. Arkadaşlar, münazaa 
meselesinden bahs ettiler ki, mehakimi işgal eden en 
mühim bir meseledir. Bir tahrir-i cedîti yapılacak 
olursa, hem Hazine-i Devlet birçok para kazanacak
tır, herkes de malına sahip olacak ve ortadan da 
münazaa kalkacağından mehakim de başını topla
yacaktır. Bu işe bir an evvel başlanılmasını Nazır 
Efendi Hazretlerinden bilhassa rica ederiz. Şimdi 
bendeniz de teklif ediyorum, bütçeye koyalım. 

REİS — Encümen, lâyiha-i kanuniyyeyi, tadil ve 
ihzar etsin. Teşrin-i Sânîde çıkaralım. Hükümet de 
tahrire başlasın. 

MEHMET EMİN EFENDİ (İçel) — Adananın 
Ceyhan arazisi meselesi vardır. Geçen sene mevzuu-
bahs olmuştu. Nazır Beyefendiden ona dair söz söy
lemelerini rica ederim. 

MEiHMED EMİN EFENDİ (Genç) — Keyğam 
Efendi biraderimiz bazı beyanatta bulundu. Birçok 
tafsilât verdi ki, bendenizi bazı noktalarda i'rşad et
tiklerinden, birkaç söz söylemek mecburiyetindeyim. 
Lütfen dinleyiniz. Bitlis Vilâyeti dahilinde Muş San
cağında birçok haksızlıklar 'olduğundan bahs ettiler. 
Müfredatını da tasrih ettiler. Bendenizin bir iki me
selede malûmatım vardrı, arz edeyim. 

Birisi, (Kilyemeser) arazisi olup Kulp Kazası da
hilindedir. Bu arazinin mutasarrıfı Türk ağalarından 

Hüseyin Ağadır. Bu arzı, Hüseyin Ağaya ecdadın
dan kalmış. Ecdadı zannedersem, 1262 senesinde bu 
araziyi tapuyla rapt etmiş. Sonra zaman zaman ha
riçten çiftçiler getirip içerisinde yerleştirmiş. Farz 
edelim ki, iki senede birer çiftçi getirmiş. Getirdiği 
çiftçilere o, çift çubuk, tohum vermiş, bunlar ortak
lık suretiyle çalışıyorlar. Mahsulâtı tasnif ediyorlar. 
Veyahut üç hissesini sahibine veriyorlar, bakî bir 
hissesini de kendileri alıyorlar. 

Geçen sene bundan dolayı ahali nasılsa bir fik
re sâhib oldu. Gûyâ ki ağaların elinde bulunan arazi, 
kamilen alınarak zürrâa tevzi olunacak yolunda bir 
fikir kendilerine verildi. Bu fikir verildiği esnada 
idi ki, Hüseyin Ağanın yedindeki arazide sakin olan
lar, Hüseyin Ağanın bütün mahsulâtını zapt ettiler. 
Kendisine hiçbir şey vermediler. Hüseyin Ağa, bil-
mecbure mahkemeye müracaat etti. Tarafeyni alel
usul mahkemeye celb ettiler. Mahkeme oldular. Hü
seyin Ağa, elinde ecdadından kalma, ne kadar tapu 
varsa gösterdi. Neticede lehinde bir hüküm sâdır ol
du. Bu hüküm, kesb-i kat'iyyet ettikten sonra Hükü
met o çiftçileri köyden kaldırmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Çünkü bunların kimisi iki sene evvel, kimisi on 
sene evvel gelmişler, hâlâ o adamın kendi tapusu da
hilinde bulunan arazide ikamet ediyorsunuz. O hal
de sizin dâvaya hakkınız yoktur dediler. Muahha-
ren köylü, gidip kendisine aman dedi. Biz iğfâlata 
kapıldık, bizi bu suretle teşvik ettiler, biz de yanıl
dık, geldik dâva ettik. Biz de biliyoruz ki, arazi se
nindir. Dâvamız yoktur, dediler. Hattâ Muş murah
hası da kendisine hususî bir tezkere yazarak vak'anın 
haksız olduğunu ve bundan sonra sabıkı veçhile ida-
re-i maslahat edilmesini beyan etmişti. Bir de Ha-
sanova arazisinden bahs ettiler. («Lüzum yok» seda
ları) Evet, bunlar ahali üzerine fena halde tesir eder. 
(Gürültü) 

REİS ı— Efendim, biz burada muhakeme mi ya
pacağız? 

MEHMED EM;İN EFENDİ (Devamla) — Bu 
Hasanova, Muş'a mülhak bir köydür. Fakat vaktiyle 
Erzurum'a mülhak olarak idare olunuyormuş. Sa
hibi Bıdık namında bir Ermeniymi'ş. Seksen iki tari
hinde mi, seksen üç tarihinde mi Bıdık tutmuş o ara 
ziyi kendi rızâsıyle Ömer Ağa namında bir Kürde 
satmış. O vakit tapu olmadığından hüccete rapt etmiş, 
ilâm almış. O vakitten şimdiye kadar Ömer Ağa ta
sarruf ediyormuş. Hâl-İ hayatta, elân Genç Sancağı 
dahilinde meskûn Ceyranlı Aşiretinden Selim Ağa 
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1 çalışmaktadır. Malûm-u ihsanınız, her yerde olduğu 
gibi oralarda dahi Defter-i Hâkanî memurları pek 
azdır ve teşkilâtı nakıstır. 

Meselâ orada bir Tapu Kâtibi 150 kuruşla hiz
met eder, bu kadar maaşlı bir Tapu Kâtibinin seviy-
ye-İ irfanı da o kadar olur. Binaenaleyh vazifesini de 
hakkiyle ve tamamiyle idrâk edemez. Meselâ birisi 
köyün Muhtarından. İmamından bir şahadetname 
getirir, bunun üzerine o adama gûyâ bir koçan ver
mek vazifesi icabından imiş gibi gözünü yumuyor. 
Derhal ona bir koçan veriyor. Diğer birisi de öyle bir 
ilmühaber ibraz ederse ona da bir tane veriyor. 
Bundan âtide tevellüt edecek mahzurları idrâk ede
miyor. 

Şimdi insaf edelim, bugün yalnız oralarda değil, 
bütün Memalik-i Mahrûsede en büyük maraz-ı iç
timaîmiz arazi meseleleridir. Davaların en büyükle
rini ihdas eden arazi münazaâtıdır. Emin olunuz ki 
bu kadar vukuatın, bu kadar mukaatelenin yüzde 
yetmişbeşi arazi meselelerinden tevellüt ediyor. Ma-
hâkime gelen evrâk-ı deâvîyi tetkik edecek olursa
nız, bu hakikati teslim edersiniz Arazi mesaili bu 
kadar mühim olduğu halde diğer, Devair teşkilâtı 
için biz milyonlar sarfediyoruz. Bir mübaşire, bir 
icra memuruna beşyüz kuruş maaş veriyoruz, sonra 
bir Tapu Kâtibine-ki orada bütün tapu muamelâ
tını o rü'yet edecektir - ikiyüzelli, üçyüz kuruş maaş 
veriyoruz. Bahusus böyle en büyük olan bir dava 
bir mesele bu suretle hallolunur ve intizam temin 
edebilir mi? 

Gönül isterdi ki, Defter-i Hâkanî Nezaretinin 
bütçesi geldiği vakit yeni teşkilât için pek büyük er-
kam ile memul olsun. Halbuki Tapu Kâtiplerinin 
maaşına bakıyorum ki yine sâbık-ı veçhile bırakıl
mış, böyle olunca tabiî ki ümit ettiğimiz teşkilât icra 
olunmayacak ve intizam vücuda gelemeyecektir. Hiç 
olmazsa gelecek sene için Nazır beyefendi himmet et
seler de teşkilâtı ona göre yapsalar. Vâkıâ bütün 
Devâirimizde teşkilât yapılmamıştır. Teşkilât-ı esa-
siyye olmayınca, ümit ettiğimiz intizam hâsıl olmaz. 
Fakat bütçelerimiz daima böyle erkam-ı sabite üze
rine yapılınca bize kanaat geliyor ki, bu intizam hâ
sıl olmayacaktır. Binaenaleyh artık güzel bir teşki
lât yapmalarını Nazır efendiden selâmet-i Vatan na
mına rica ederim. • 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) - - Refi
kimiz Mehmet Efendi bu meselede izahat-ı kâfiye 
verdiler. Binaenaleyh, bendeniz yalnız bir şey söyle
yeceğim. Şimdi hakikaten, bir adam bir cürüm işlerse 
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namında bir akrabasına satmış. Şimdi o tasarruf edi
yor. Geçen sene aynı dâva geldiği zaman, köylü de
di ki, hayır, biz bundan elli sene evvel Bıdık'ın sattı
ğını bilmeyiz. Biz burada işleyeceğiz. Bu suretle mah
kemeye müracaat ettiler, dâva epey zaman uzadı. 
Nihayet müddeîlerin bu baptaki dâvası haksız oldu
ğu hükmen sabit olarak hak, Selim Ağanın olduğu 
ilâm ile temin edildi ki, mesele işte bundan ibaret
tir. 

Sonra Sason Kazası dahilinde bir araziden bahs 
ettiler. Tarihe nazaran Sason Kazası, eskiden beri 
zaten Kürtlerin elindeymiş. Orada yalnız birkaç ta
ne Ermeni köyü varmış. Ermenilere taaruz etmek 
değil. O arazi üzerinde Ermenilerin gerek hukuku
nun, gerek arazisinin müdafaası uğrunda Kürtler ha
lâ, hattâ yekdiğerini öldürürler. Hattâ bazı aşiret 
beyleri, olan filan Ermeniye kim ilişir ise, arazisine 
kim taarruz ve tecavüz ederse, kendi aşiretinden on 
adam, yirmi adam öldürüyor. 

Fakat Kürtlerin kendi arazileri de vardır. Mese
lâ birisinin on dönüm arazisi var veyahut bir köylü 
vardır. Kürtler, yekdiğeriyle daima hâl i münazaa
da oldukları için kendileri bizzat arazilerini tasarruf 
edemiyorlar. Kendi arazilerine tasarruf edebilmek 
için bir çiftçi tedarik ediyorlar. O çiftçiyi ekseriya 
Diyarbekir cihetinden, Süleymaniye'den getiriyor
lar. Para veriyorlar. Kendi arazileri üzerinde bu
lunduruyorlar. Sonra onlar bu arazi için Sahib-i ara
zi olanlara bir ücret-i zemin veriyorlar. Oralarda 
bunlara Hafîrlik nâmı veriyorlar. Ellerinde bulunan 
arazinin bir kısmını da başka suretle elde etmişlerdir. 
Meselâ birtakım çiftçiler, hafiyyen bazı memurlara 
gidiyorlar, onların elinden kendi namlarına koçan 
alıyorlar. 

Kendi namlarını hıfzediyorlar. İlân-ı Meşrutiy-
yetten sonra ellerinde böyle koçanlar olanlar getir
sinler diye ilân ettiler. İbraz eden adamlar kendileri 
de bilirler ve bütün âlem bilir. Halbuki o arazi öte-
denberi kürtlerin elindeki arazi İmiş. Yekdiğeri ile 
olan münazaa ve husûmet nokta-i nazarından kendi
leri o araziye tasarrufa cesaret edememişler. Hattâ 
evleri içinde mahsur kalmışlar. O araziyi çiftçi olan

ların ellerine vermişler, onun hâsılatını taksim et
mişler. 

Elbette o verdikleri hisseye Kafirlik nâmını ver
mişler. Ondan dolayı da birtakım deâvi vücuda 
gelmiş. Halbuki Hükümet, ilân-ı Meşrutiyyetten 
sonra zuhur eden bu gibi deâvîyi mahkemeler de 
hak ve adi dairesinde fasletmeye bütün kuvvetiyle 
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onu mücâzât etmeli. Tabiî hepimiz bu fikirdeyiz, 
lâkin Keygam Efendi o kadar ifrat ile tefrit göster
diler ki, az kaldı ki, bendeniz de inanmış olayım. 
Hakikat noktasından tahkik olunur ise kat'iyyen 
öyle değildir. Şimdi, zaten Meclis-i Vükelâca ora
ya bir heyetin gönderilmesi mevzuubahs olmuş ve 
karar da verilmiştir. Biz de arzu ediyoruz ki, aşâirin 
aleyhinde bulunanlar her kim ise memuren o heyete 
terfik edilsin, gelsin görsün ki bu aşâir kime zulüm 
ve hakaret ediyor. Masum olan aşâir pak bir nâ-
siye ile Meşrutiyete çıktığı gibi Hükümete itaat ve 
inkıyadları hasebiyle şimdiye kadar kimseye de zulüm 
etmedikleri Hükümetçe anlaşılmıştır ve bu hakikat, 
birçok defa dahi inkişaf etmiştir. Onun için ko
misyon, bir ân evvel gönderilsin ve tahkikat âdilâ
ne icra edilsin. Bu misullu isnadât ve erâcifler bir 
kat daha anlaşılsın ve nihayet bu arazi meselesi 
de bu suretle nihayet bulsun. 

MİTHAT BEY (Van) — Gerek Keygam Efendi 
ve gerek Mehmet Emin Efendi ve Süleyman S udi 
Efendi arkadaşımız bu arazi meselesinden etrafı ile 
bahsettiler. Fakat bendenize öyle geliyor ki bu mü-
nâzaunfih arazi meselesinin zaman-ı münakaşası şim
di değildir. Bugün Defter-i Hâkanînin muvazene-i 
umûmiyyesini müzakere ediyoruz. 

Fakat Keygam Efendi arkadaşımız Tapu Me
murlarının, her istediği adama veyahut köy bekçisine 
tapu senedi vermekte muhtar olduklarını söyledi. 
Eğer bu ifadeleri doğru olsa herkes arazi sahibi olur 
ve hiç kimsenin münâzaunfîh arazisi kalmaması 
icabederdi. Fakat bugün münâzaunfîh arazi mese-
ı c s ı ı ı u c c ı ı z . ı y a u j C a ı ı u ı u ı a ı ı i v u v v c ı , ı a p u ı v ı c ı ı ı u ı -

lanndan ziyade, Meclis-i İdareler veyahut mahke
melerdir. Ellerinde tapu senedi olmayanlar, şüphe
siz, mahkemeye müracaat edip iddia-yı hukuk ey
leyecek olurlarsa alacakları ilâm veçhile araziye sa
hip olurlar. Binaenaleyh bu meselenin burada daha 
ziyade bahsedilmesini fazla görürüm. Ve bu mesele
nin kapatılmasını rica ederim. 

REİS — Şimdi hidemât-ı umûmiyyeden Defter-
hâneye taalluk eden hususun sureti sevk ve idare
sine dair îzâhât-ı umumiyye müzakere ediliyor. 
Her yerde bu gibi birçok arazi münâzaâtı vardır. 
Şimdi o arazi münazaatından bahsedecek mahal, bu
rası değildir. Keygam efendi biraderimiz memurinin 
suiistimâlat vesilesi ile bu bahsi mevzuubahs ettiğin
den, tabiî olarak diğer arkadaşlarımız tarafından bâzı 
sözler söylendi fakat artık bu bahsi keserek, bütçe 
hakkındaki mütalaanızı söylemenizi rica ederim. 
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EMİN BEY (Şam) — Tapu senetlerinden alın
makta olan harçlar hakkında Ali Cenani Bey refi
kim tafsilat verdiğimden fazla söz söylemeyeceğim. 
Fakat Suriye Defter-i Hâkânî Dairesi Şam'ın mua
melâtı ile gayr-i mütenasiptir. Nazır beyefendi haz
retlerinden yeniden iki kâtip tayinini ve bir de Baş
kâtibin maaşının bin kuruşa iblağını, bir de Odacı ta
yinini talep ederim. 'Muamelât pek kesirdir, gece-gün-
düz çalıştıkları hâlde mevcut kifayet etmiyor. Aha
linin tapu senetlerini, evrakın vakt-ü zamanı ile 
veremiyor. Bunun için Vilâyet, birkaç defa Nazır 
beyefendiye müracaat etti, ahali tapu senedini al
mak için altı saatlik bir mesafeden geliyor, başka 
gün gel diyorlar. 

Vilâyet, üç Sancaktan mürekkeptir, hattâ geçen 
sene bir mazbata ile Nazır efendi hazretlerine arz 
ettiler. Zannederim gece - gündüz çalışıyorlar, öyle 
yerler var ki, tapu senedi için oniki saatlik mesafe
den merkeze geliyor, sonra Cumartesi günü gel di
yor, Pazartesi gün gel diyorlar. Yine gidiyor, sonra 
gel diyorlar, öyle devam edip gidiyor. Bunun için 
nazar-ı dikkate alınması lâzım. 

BEDREDDİN BEY (Tekirdağı) - - Defter-i 
hakâni İdarelerinin ademi intizamından ve memur
ların suiîstimâlatından rüfeka-yı kiram bahis buyur
dular. Bendeniz yalnız bir şeyden bahsedeceğim ve 
o cihetle Meclis-i Alînin nazar-ı dikkatini celbede-
ceğim ki o da Müstesna Evkaftır. Bu Arâzî-i Mev
kute 27 iken, muahharen bu yediye tenezzül etti ve 
ahiren Şûrâ-yı Devlet kararı ile onların adedi oniki-

Bunların bazılarında bilirim ki mütevelliler, ma
hallerinde birer mütevelli vekili tayin ederek bun
lara sened-i Hâkanî veriyorlar. Âşârı tahsil ediyor, 
lar. Bunlar yine bir şey değil, sened-i Hâkânî ver
meleri hiçbir kontrole tâbi değil; zira bizim kendi 
resmî memurlarımızı kontrol altında bulundurduğu
muz hâlde bunların sened-i Hâkânî vermesine me
murini mülkiyye katiyyen müdahale edemediği gi
bi, Tapu Kâtipleri ve Defter-i Hâkanî memurları da 
katiyyen müdahale hakkını haiz olamıyorlar. 

İşte bunun neticesi olarak her kim müracaat eder
se senedi Hâkanî vermek usûlünü tutuyor. Bu mü
tevelli vekilleri harç almıyorlar. Çünkü arazi ne 
kadar tevessü ederse Aşardan o nisbette müstefit ola
caklarından harçsız sened-i Hâkanî veriyorlar. Ben
deniz misâl olmak üzere bir vakıf söyleyeyim, Âşârı 
bundan evvel yedibin kuruşa satıldığı hâlde, bu suiîs-
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timâl üzerine önüne gelene senet vermeleri yüzünden 
yetmiş bin kuruşa satıldı, iki sene Aşarını bendeniz 
bizzat sattım ve mütevelli de bu suretle yetmişbin 
kuruş para aldı. 

Yetmişbin kuruşa yakın bir para alındı. Hâlbuki 
aynı derecede bulunan bundan beş sene evvel Âşârı 
altmış bin kuruşa satılan köyün Âşârı bu suretle 
Mütevellilerin verdiği senetle vakıf arazi meyanına 
dahil bulunduğundan dolayı altıbin kuruşa tenezzül 
etti, bu kayden sabittir. Acaba bu cihetler hakkında 
•Defter-i ifâkânî Nezareti bir şey düşündü mü? Ve 
bunlar kontrole tâbi midir, değil midir? Bu ciheti so
ruyorum, îzahat-ı kâfiye ita buyururlarsa teşekkür 
ederim. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defteri Hâkanî 
Nâzın) — Bu kürsüden Âzâ-yı kiram hazerâtı tara
fından birçok fikirler, birçok itirazlar dermeyan edil
di. Şimdi ihtimâl zan buyuruluyor ki bendeniz bu
nun hilafını söyleyeceğim. Bilâkis bu fikirleri teyit 
edeceğim Birtakım ıslahat dermeyân olundu, şöyle 
yapılması filân lâzımdı denildi. Her ne düşünülmüş 
ve her ne söylenmiş ise, onların kâffesi Defter-i Hâ
kanî Nezareti tarafından düşünülmüş, lâyihaları ya
pılmış, lâzım gelen tedâbîr ittihaz edilmiştir. Fakat 
şimdiye kadar bir şey yaptık diye iddia edemem. 

Bizim şimdiye kadar mesaîmiz, sırf nazarî ol
muştur diyebilirim. Ama filiyyât ve tatbikat cihetin
den pek az bir şey yapılmıştır. Hattâ o kadar az
dır ki şu icraatı yaptık demeye bile teeddüp ederim. 
Çünkü bütçeyi nazarı itibara alınız. 

Her Dairenin bütçesi tezyit olunmuştur, her sene 
zammedilmiştir, hattâ bir Nezaretin bütçesine yalnız 
bir senede dörtyüzbin lira zammedilmiştir. Defter-i 
Hâkanî Nezaretinin bütçesi her sene tenzil olunmuş
tur. Bendeniz ne vakit buraya gelip te ufak bir şey 
teklif edersem o vakit karşıma bir sedd-i Çin çıkı
yor. 

iBugün bir şey teklif edecektim, fakat etmiyorum, 
çünkü karşıma yine bir set. çıktı. Size rica edeceğim 
ki, Dersaadette bizim bir Kayıt Kalemi var, herkes 
şikâyet ediyor, ben de beraber şikâyet ediyorum. Bi
zim, iki türlü defterimiz vardır, birisi tahrîr-i cedîd-
den evvelki olan defâtirdir. Diğeri de tahrîr-i cedîd-
den sonra olan defâtirdir. Tahrir-i cedîdden evvelki 
defâtirde bir kayıt aramak lâzım gelirse beşbin def
terin içinde arayacağız. 

Hem öyle bir defter ki intizam tahtında değil. 
Bir sıra numarasına tâbi değil, karmakarışık yazıl
mıştır. Tesadüfen aranılıp bulunmuştur, bu defterle-

rin içinde, bir ay, dört ay, beş ay arandığı halde bir 
kayıt bulunamıyor. Erbâb-ı masâlih derler ki bi
zim ismimiz çıkmıyor, beş senede de çıkmaz. Nasıl 
çıkar? Çamur içinde çizme aramak gibidir, tesadüf 
ederse bulunur. Bendeniz bunun için dört Kâtip tek
lif edecektim ki, ayda 2 800 kuruş ediyor. Sonra Mü
hendis te lâzım. Demin Âzâ-yı kiramdan birisi bu
yurdu ki, gitsinler de harita versinler. Bu babda dai
ma bize müracaat vuku buluyor. 

Bizim arazimizi tahdit ediniz, haritasını veriniz 
diyorlar. Mühendisimiz kâfi değildir, iki Mühendis 
ilâvesini teklif edecektim. Bunların muhassasat-ı 
maliyyeleri de 3 000 kuruş ediyor. Bu halde cem'in 
5 800 kuruş edecekti, fakat önüme bir sedd-i Çin 
çıktı. Demin müzakerede hazır bulundum, onda 
Meclis-i Vükelâdan bir karar getirmek lâzımdır diye 
bir karar ittihaz olundu ki, bu suretle Meclis-i Vüke
lâdan bir karar getirmek lâzım geliyor. Bunun için 
böyle bir karar yoktur. 

Onun için, bittabi, teklif etmeyeceğim. Böyle lâ
zım olan tahsisat verilmezse, ıslahat yapmak kaabil 
midir? («Hayır» sadaları) Bendeniz bunu yapamam. 
Kuvve-i kudsiyyeye mâlik değilim. Bunun bu suret
le kuvve-i kudsiyyeye mütevakkıftır. Onun için bu 
kürsüde vuku bulan ifâdâtın kâffesini tasdik ederim. 
Yalnız Muhittin Efendinin ifâdâtını reddederim. 
Zira buyuruyorlar ki, şurada şunu yapacağız, bunu 
yapacağız diye her sene birçok vaatta bulunmuşuz 
da, hiçbirini icra etmemişiz. Bendeniz öyle bir şey 
hatırlayamıyorum. Dört seneden beri bu kürsüde, 
filan şeyi yapacağız diye vaat etmedim. Eğer vaat 
etmiş olsam o vakit aklım yanımda olmamak lâzım 
gelir. Ben nasıl vaat ederim? Zira tahsisat verilmi
yor. Hattâ bu sene de size bir şey vaat etmiyorum. 
Yalnız size birkaç kanun takdim olunmuştur. 

Eğer kanunları çıkarırsanız vaat ediyorum. 
Eğer para vermezseniz onu da vaat edemem. Eğer 
kanunlar çıkmazsa bir şey yapamam. Şimdiye kadar 
bir şey vaat etmediğimi burada bulunan eski Meclisin 
Azaları bilirler. İşte bir şey vaat etmedim ki, nükûl 
edeyim. Bir şey vaat ettim de yapmadım yoktur. Bu 
sene de vaat etmiyorum. Onun için o zâtın ifade
sini reddediyorum. 

MUHİTTİN EFENDİ (Niğde) — Bendeniz 
arar, bulur, hâk-i Pâyinize haber veririm. 

DEFTERİ HAKANİ NAZIRI (Devamla) — Def
teri Hakani ıslahatı hakkında ne yaptığımızı sual bu-
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dum ki, ihtimal ki, hatadır. Kanunu muvakkat şek
linde çıkaydı içinde hatalar bulunurdu. Mademki ya
pan insandır, nevakısı bulunur. Heyet-i Celileniz bu
nu tashih ve hataları ikmal ederdi farzettim. 

Fakat Hükümet onu tasvip eylemedi, ufak bir ka
nun yaptı, en lâzım olan esasları muhtevi bir Emvali 
Gayrimenkule Kanunu yaparak gönderdi. Encümeni
nizde müzakere olundu; derdesti tabdır. İnşallah bir
kaç güne kadar gelecektir. Lâkin bu bizim yaptığı
mız kanunun öşrüdür. Ondan sonra yalnız bu kâfi 
değildir. Ahalinin hukukunu tevsi ettik. Tevsik ve te
min etmek te lâzımdır ki, bir adam hududunu teca
vüz etmesin, başkasının hukukuna tecavüz etmesin, 
başkasının arazisine sahip çıkmasın. Tevsik de lâzım
dır. Bu fere ait bir iştir, asla ait değil. Bunun için ay
rıca kanun yapmak lâzım gelir. Bu babda memaliki 
sairede, memaliki Garbiyyede kadastro usulü caridir. 

Fakat kadastronun manayı malûmuna göre ve teş
kilat yapmak çok vakte muhtaçtır. Fakat kadastro
nun başka manası da vardır. Kadastro emlak defter
leri demektir. Bunun tahririsi de olur, hendesisi de 
olur. Bizde tahriri usulü mevcuttur. Zannediyorlar ki, 
bizde kadastro yoktur. Halbuki bizde tahriri ciheti 
vardır. Hatta bazı memaliki Garbiyyede bile daha 
kadastronun tahriri ciheti caridir, bendesi ciheti ta
mamen kabul ve tatbik edilmemiştir. Lâkin biz iste
riz ki, mükemmel bir kadastro mevcut olsun. Hende-
si kadastro için birçok zamana ihtiyaç vardır, birçok 
sermayeye ihtiyaç vardır. Tabiî, Devlet buna bir şey 
tahsis edemez. 

Çünkü daha mühim işleri vardır. Sermayeyi bul
sak bile, yalnız sermaye kâfi değildir. Sermaye, za
manda lâzımdır, yani çok zamanda oluyor. Bir zat 
burada buyurdular ki, kadastro bizim işimize gelmez. 
Zira kadastro olmak için ahalinin çok sermayesi 
olmak lâzım gelir. Evet, uzak Vilayetlerde böyle 
olmak lâzım gelir. Fakat bizim kadastro yapacak 
yerlerimiz var. 

Selanik, İzmir Vilayetleri gibi. Bu da bir zamana 
muhtaçtır. Öyle mükemmel bir kadastro yapılınca
ya kadar bu teşevvüşatı idameye razı olamayız. Na
sıl ki, siz arazimizin tasarrufu müşevveş bir halde
dir buyuruyorsunuz; bunu ben sizden ziyade biliyo
rum. 

Onun için kadastro usulü icra olununcaya ka
dar yarım kadastro yapmaya ihtiyaç vardır. Biz bu 
usulü düşündük. Buna memaiik-i Garbiyede (ak-
türres) denilir ki, Misbah Efendi Hazretlerinin bu
yurdukları usuldür. O esas üzerine bir Tahrir-i Umu-

yürüyorsunuz. Islahat iki cihette varidi hatır olur. 
Birisi kavaninin ıslahı, diğeri memurinin ıslahı. Ben
deniz zannediyorum ki, hu iki ciheti de nazarı itibara 
aldık. Kavanin için bir kere kavanini asliyyeyi, ahali
ye hukuk temin eden kavanini nazarı itibara aldık. 

Siz de bilirsiniz İki, bugün Arazi Kanunnamemiz 
nakıstır. Ahvali zamaneye, icabatı zamaneye kâfi de
ğildir. Bunu siz de bilirsiniz. Ahalinin hukukunu tev
si ve temin eylemek lâzım gelir. Meselâ bugün be
nim iznim olmadıkça tarlanıza ev yapamazsınız. Mut
laka Defteri Hakani Memurundan izin alacaksınız. 
Kuyud ve şurutla hiçbir memleket imar olunur mu? 
Böyle değil mi efendim? 

İşte bu gibi hukuku evvelâ tevsi etmek lâzım ge
lir. Biz bu mahzuru düşündük, Arazi Kanununun nok
sanından bahsetmeyeceğim. Zira herkesin bildiği bir 
şeydir. Yalnız şunu arz etmek istiyorum ki, hukuku 
tasarrufiyyeyi biraz tevsi etmek lâzım geliyor. 

Evvela biz bunun için bir kanun yaptık. Emvali 
Gayrimenkule Kanunu. Bu biçare kanunun başına 
gelmedik şey kalmamıştır. Ben dört seneden beri bu 
kanunun peşinde koşarım, yetişemedim. Evvelâ bir 
kanun yaptık, Şûrayı Devlete gönderdik, buraya gel
di. Bize dediler ki, bu kanun çok büyüktür, bunu kü
çültünüz, parça parça yapınız. 

Bu resmen Heyet-i Umûmiye kararıyle tebliğ edil
di. O kanunu geri aldık, iki tane ufak kanun yaptık. 
Birisi mutasarrıfa dair, diğeri tevsii intikale aittir. 
Gönderdik, heyeti unıûmiyyesinin dahi müzakeresine 
muvaffak olamadık. O sene bitti, sonra bittabi sene 
devreyled'i. 

Heyet-i umûmiyyesini tekrar buraya gönderdik, 
ertesi sene heyet-i umumiyesi mevkii müzakereye ko
nuldu. O vakit dediler ki, 250 maddelik bu kanun 
bu Meclisten çıkmaz, bunu parça parça yapalım de
diler. 

Dört faslı müzakere olundu, her fasıl encümenler
de tasdik edildi, taib olundu, buraya geldi, müzakere
ye konulacağı sırada müzakere olunmadı, onun için 
geri kaldı. Sonra Meclis fesholundu. Bendeniz Ba-
bıâliye yazdım ki, bu Emvali Gayrimenkule Kanunu 
mühimdir ve memlekette en mühim icraat bu kanu
nu vaz etmektir. Siz bunu kanunu muvakkat şeklin
de çıkarınız. («Keşke çılkaydı» sadaları). Müsaade bu
yurun efendim, bendeniz hikmeti Hükümetten anla
yamam. 

Çünkü hariçte bulunan bir memur sıfatiyle teklif 
ettim. Elbette Hükümetin bir bildiği var ki, kanunu 
muvakkat şeklinde çıkarmadı. Bendeniz zannediyor-
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mî Kanunu yaptık. Yani geçen seneden beri Tah-
rir-i Umumî Kanuniyle uğraşıyoruz. Şûra-yı Devlet
ten geçtikten sonra buraya geldi, tab' olundu, encü
mence de kabul edildi. 

TRAYAN ESAT EFENDİ (Defter-i Hakani Na
zırı) — Tab'olundu efendim. Fakat tab'olunsa da 
keenlemyekün hükmündedir. Çünkü müzakeresine 
muvafık olunamadı. Sonra Hükümet yeniden teklif 
eyledi. Bu tahrir-i Umumî Kanunu, Heyet-i Celile-
nizde mevcuttur. Encümende müzakere olunacak. 

Fakat zannederim ki, bu defaki içtimada müm
kün olamaz. İnşallah gelecek içtimada müzakere 
olunur. Bu Tahrir-i Umumî Kanununun esas arazi
yi yeniden tahrir etmek ve her sahib-i araziye (kroki 
üzüel) dedikleri, yani senetlerle beraber herkesin eli
ne tab' olunmuş birer harita vermektir. O haritanın 
üzerinde arazi malûm olacak miktarda yazılacak. 
Bu, yarım kadastro olacak. 

Kadastro diyorum (plan kadastral) olmayacak, 
ama harkesin elinde birer harita bulunacak. Sonra 
bu haritalar öbür kadastro yapıldığı zaman istimal 
edilecek. Bir de bu haritalardan başka iki defterden 
bahis buyurdular. Onu biz de biliyoruz, lâzımdır. Bir 
arazi defteri, bir de eshab-ı emlâk defteri. Bunu kim 
yapacak? Şimdi Taşraya böyle bir emir neşredelim. 

Hangi Tapu Memuru bu defterleri tutacak da, 
muntazam bir şekle ifrağ edecek? Demin Şam Me
busu buyurdular ki, orada bulunan Kâtipler kâfi de
ğildir. Hakikaten kâfi değildir. 

Gece çalışıyorlar; fakat yine yetiştiremiyorlar. 
Bendeniz burada iki - üç Kâtip ilâve edelim diye 
teklif ettim. Hayır, Hükümetten teklif gelsin dedi
ler. Hükümetten teklif uzun bir iştir. Bu iki defter, 
bittabi tahrir-i umuminin levazımındandır, onun 
içinde münderiçtir. 

Tahrir-i umumî yapılacak olursa, bu münazaa -
tın hepsi hallolunacaktır. Bir kere ihtilâfat ya su-
ret-i sulhiyyede veyahut muhtasar deaviye tabi ola
rak hallolunacak. O vakit deavi kalkacak, mahke
melerde iş hallolunacak. Böyle bir usul kabul ede
lim. Sonra tahrir olunacak. Arz ettiğim gibi, senetle 
beraber krokisi bulunacak. Biz bu şekil ile iktifa et
medik, umumî bir büyük kadastro lâzımdır dedik. 
O kanunu da hazırladım. O büyük kadastro kanunu 
Babıaliye derdest-i takdimdir. 

İnşallah o da Meclisimize gelecektir. O şimdi tat
bik olunmayacak, tahrir-i umuminin icra olunduğu 
yerlerde tatbik olunacaktır. Onun için ona vaktimiz 
vardır. İşte bizim büyük mikyasta yaptığımız ka

nunlar bunlardır. Sonra ufak tefek kavanin ve leva-
yih daha idad edilmiştir. 

Şimdi onları tadat bifaidedir. Çünkü şunu yap
tım, bunu yaptım diye övünmüyorum, bir şey yap
madık diye size itiraf ediyorum. O yaptığımız şey
lerin hiçbirisi mevkii- tatbika konamadı. Her birisi 
lâyiha şeklindedir. İşte kavanin hakkında da yapa
cağımız şeyler bunlardır. 

Bunların hepsi Heyet-i Celilenizin himmetlerine 
mütevakkıftır. Bu kanunlar çıkacak, para verecek
siniz, tatbik edeceğiz. 

Memurin hakkında da birçok şeyler söyleniyor. 
Bendeniz zannediyorum ki, bunların bir kısmı müba
lağadır. Memurinin hepsi iyidir demem, tekeffül et
mem. Fakat her memur fenadır denilemez. Hem ne
den bu yalnız Defter-i Hakani memurlarına münha
sır olsun? Defter-i Hakani memurları, memalik-i sai-
reden gelmiş memurlar değildir. 

Diğer memurların içinden ayrılmış, kardeşi, am
casının oğludur. Diğer Devairdeki memurlar nasıl
sa, onlar da böyledir. Bendeniz geldim, o memur
ları orada buldum. Ondan sonra ne yaptık? Bir ten
sikat yaptık. Tensikatta nazarî olarak fena memur
lar, iş bilmeyen memurlar çıkarıldı, iyi ve iş bilir 
memurlar getirildi. 

Nazarî olarak diyorum; çünkü tatbikatını Adiah 
bilir. Sonra bir de müntehap olmasını, intihapname-
yi haiz olmasını nazar-ı dikkate aldık. Çünkü bizim 
iki türlü memurlarımız vardır. Birisi Liva, Vilayet 
memurlarıdır, biri Ketebedir. Bizim Ketebede o ka
dar merkeziyet usulü kaabil-i tatbik olmadığından, 
bu usulü Taşraya havale eyledik. Onlar kendi Kâ
tiplerini bizden daha iyi bilirler. 

Bağdat, Basra'ya buradan 350 kuruşluk kâtip 
gönderjlemez. Eğer oradaki Kâtipler iyi değilse, bit
tabi o Kâtiplerin ahvalinden dolayı Meclis, Hükü
metlerine müracaat lâzım gelir. Eğer bendenize ha
ber vaki olursa, bittabi tahkikat icra eylerim, o me
muru azlederim. Bunların intihabı mahalline terk 
olunmuştur. 

Sonra Liva ve Müdiriyet memurlarına gelince: 
Bunların hepsi intihabnameyi haizdir. 

Efendiler, bir adamın ehliyeti neden malûm olur? 
Alnında yazılı olmaz. Bir kere işde müstahdem ol
masıdır. İkincisi, bir şahadetnameyi haiz olmasıdır. 

İşte bizim kullandığımız memurların kâffesi yir
mi senelik, otuz senelik işde bulunmuş adamlardır ve 
onlar da intihapnameyi haizdirler. Benim nazarımda 

, onlar ehliyetlidir, Mahallinden, vilayetlerden ehliyet-
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sizliğinden, fenalığından şikâyet vaki oluncaya kadar 
nazarımda ehliyyetli ve muktedir adamlardır. Öyle 
bir şikâyet vâki olursa onların hakkında tahkikat ic
ra ederim ve hükmü kanun ne ise onu icra ederim. 
Hatta bir hafta zarfında dört memurun hakkında 
tahkikat icrası için mahallerine haber verdim. Çünkü, 
onlar hakkında bana haber verildi. Diğerleri benim 
nazarımda afif ve müstahkimdir. 

Memurinin maaşatınm azlığından bahsolunuyor. 
Elbette azdır. Emin olunuz İki efendiler, bir Kazanın 
eh mühim memuru Defteri Hakani memurudur. Va
kıa Kaymakam oranın idare memurudur ve idare 
her şeye mukaddemdir. Onu biliyorum, sonra Hâkim
ler var. Hâkimlerin de mühim olduğunu biliyorum; 
fakat onların işlerini teshil edecek, gerek mahakirnin 
v e gerek İdare memurlarının işlerini teshil edecek 
olanlar v e emvali gayrimenkuleye bakan memurlar
da. 

Eğer onlar iyi olmazsa, siz istediğiniz kadar iyi 
Kaymaikam, iyi Hâkim gönderiniz, işe yaramaz ki. 
Bu kadar mühim bir memuriyeti ifa eden memurların 
maaşı ikiyüz kuruş idi. 

'Sonra, seneden seneye artırarak, en aşağıya me
murin üçyüzelli kuruşa çıkarılabildi. Üçyüzelli kuruş 
nedir efendim? Şimdi siz, Bulgaristan hududunda bir 
Kazayı düşününüz, üçyüzelli, dörtyüz kuruşla orada 
bir Tapu Kâtibi nasıl geçinir, nasıl taayyüş eder ve 
nasıl iş yapar? Tezyid edecek olursam, bu mümkün 
değildir. 

Peki mümkün olmazsa, buna da kanaat etmek lâ
zım gelir. Şunu bilmelidir ki, memurlar ahalinin ha-
demesidir; yani ahalinin hizmetine hasrı nefs eyle
miştir. Bir kimse, bir iş için kendi nefsini hapsederse 
onu beslemek lâzımdır. 

Biz de memurları beslemeye mecburuz; ama biz 
üçyüzelli kuruştan ziyade para veremeyiz. O yine meş
ru surette para bulur, husus harcı alır veyahut arzu
hal yazar, o para bulur. Çünkü mutlaka geçinecek, 
geçinmeden yaşayamaz. Mutlaka ekmek parasını çı
karacak. O, ev parasını çıkaracak. Yine ona parayı 
siz veriyorsunuz; fakat ne yapayım ki, onu tezyid et
mek benim elimde değildir. 

Vahan Efendi Hazretleri bazı şeyler beyan bu
yurdular. Bunların hepsi nazarı itibara alınmıştır. Bir 
kere mutasarrıf yedine bir senet verilmesini teklif 
©diyor ki, onun içinde her şey yazılmış olsun. Bu usu
lü biz yalnız İstanbul'da tatbik ettik, bir Defteri Ha
kani Kalemi teşkil ettik, orada (fiş) usulü caridir. Fiş 
usulü nedir? Herkesin esamisini muhtevi bir kâğıt 
vardır. 

Sonra onun üzerinde kendi uhde-i tasarrufunda 
bulunan emvali gayrjmenkule numaraları vardır. Bir 
adamın üzerinde emlak var mıdır, yok mudur ve ne
rede vardır? Bu fişler şöyle bir sandığın içine konul
muştur; bu fişler elifba tertibiyle konmuştur, bunları 
çıkarır, bakarsınız. 

Meselâ, Ahmet Efendi uhdesinde şu numaralı em
lak var, sonra orada zabıtnameler var. O zabıtname
lerde, o numara ile arar bulursunuz. Orada bütün 
tafsilatiyle muharrerdir. Vahan Efendinin buyurduk
ları gibi, emvali gayrimerikulenin tarihçesi orada ya
zılıdır; yani bu kimden gelmiş, kaçan inkısam etmiş, 
mutasarrıfı kim imiş, sonra her kısma kim iştirak et
miş? Hep o tarihçede yazılıdır. Ama bu 1326 senesi 
Temmuzundan itibaren başlamıştır ve yalnız İstan
bul'a mahsus olarak yapılmıştır. 

Çünkü, bunu V ilaya ta tatbik etmek için birçok 
tahsisata ihtiyaç vardır. O memurlar bunu bihakkın 
yapamazlar. Biz, İstanbul'da bile bihakkın yapama
dık. Yalnız muamelatı ruzu merreyi yapıyoruz. 

Şimdi benim bir niyetim var; oraya müracaat 
eden eshapı emlake bir beyanname verecektik. O be
yannamede kendisinin uhdesinde bulunan emlakin 
kaydını, senedini bize göstersin. Senetlerin suretlerini 
bize versin. Onları Defteri Hakani kaydına geçirelim. 
Onların tercüme-i halini yazalım; fakat bunun için 
tahsisata, Kâtibe ihtiyaç var. O tahsisatı alamadım. 

Onun için yalnız muamelatı ruzu merreye hasrey-
ledim. Kâtiplerimiz bile muamelatı ruzu merreye kâ
fi değildir. Hariçten ücretle adamlar tutuyoruz, on
larla ikmal ediyoruz. Sonra daha birtakım müfredata 
ait şeyler var, meselâ, bir sene zarfında ne için vekâ
letname hükümsüz kalsın diye beyan buyuruyorlar. 
Öyle şey yoktur. Benim bildiğime göre, bir vekâlet
name tanzim olunduktan sonra biz taharri ederiz. 

Acaba müvekkil berhayat mıdır, değil midir? Hat
ta Vilayetlerden böyle vekâletnameler gelir. Aradan 
bir sene geçecek olursa bir telgraf gelir, filan sağ mı
dır, sağ ise vekâleti bakidir. 

Fakat bir senedir o adamın sağ olduğunu nasıl bi
leyim? Belki ölmüştür. İnsan bu, bir seneye kadar öl
mediği ağlebi ihtimal; fakat bir seneden sonra belki 
ölmüştür. Ne için ahalinin hukuku birtakım müşki-
lata duçar olsun? Hayatta oldukça, vekâletin hükmü 
caridir. Yoksa, benim bildiğim, vekâletin hükmü gay
ri baki değildir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bu
na şüphe mi var, kavaidi Fıkıyyemiz öyledir. 
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MAHMUT ESAT EFENDİ (Defteri Hakani Nâ
zın) — Bundan sonra, muamelatın sadeîeştirilmesin-
den bahsolundu. Biz bunu düşündük, hatta muame
latın sadeleştirilmesi için bir lâyiha-i kanuniyye yap
tım, Babıâli'ye takdim ettim. Siz, hariçte bulunduğu
nuzdan müşkilatın derecesini bilmezsiniz. Bir adam 
bizde malını satmak için dünyaya geldiğine pişman 
olur. 

Evvelâ gidip İmamdan ilmühaber alacak, sonra 
Belediyeye müracaat edecek, senelerden beri vergi 
verdi mi, vermedi mi, emlakin vergisini çıkaracak. 
Ben bu sene evimin kirasını verdim, geldiler yine 
benden istediler. Gidip kaydını arattıracağım. Düşü
nünüz efendim, daha birçok yerlerden dolaşacak, 
sonra bize gelecek, muamelesi yürüyecek, bunların 
kâffesi, Defteri Hakanlnin zimmetine kaydedilir. 

Hariçte olan muamele neden bizim zimmetimize 
kaydolunsun. Ne vakit bir adam, senediyle evrakı 
mükemmel olarak bizim dairemize gelirse, o gün ben 
senedini veririm. İşte şu zâatı âli Ikadr en mükemmel 
ve vücuduyla iftihar ettiğimiz memurlarımızdandır. 
Şimdi de vücuduyla iftihar ettiğimiz bir Mebusumuz-
dur. 

NURİ BEY (Kerbelâ) Bizde de öyledir. 
DEITERI HAKANİ NAZIRI (Devamla) — Ev

rakı mükemmel olarak gelirse, o gün senedini veri
riz. Eğer senet çok teferruatlı ve içinde birçok yazı 
yazılacak ise, ferdası günü veyahut iki gün sonra ve
ririz. Bizdeki teehhürat hep bir türlü muamelatı mü-
te'kaddimedendir. 

Şimdi maatteessüf şu biçarelerin uhdesine yükle
niyor. Onun için, Ba'bıâlıye bir layiha takdim ettim. 
O lâyiha, Şûrayı Devlette derdesti müzakeredir. Bu 
lâyiha çıkacak olursa, bunların hepsi ortadan kalka
caktır. (Alkış) Ama, Hükümet kabul eder mi, etmez 
mi 'bilmiyorum. Zira, ben küçük memurum, aklımın 
erdiği budur. Belki hikmeti Hükümete tevafuk etmez, 
onu bilmem. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Şid
detle takip buyurulursa kurtulur. 

DEFTERİ HAKANİ NAZIRI (Devamla) — Mü
fettişlerden bahis buyuruldu. Bizim vaktiyle pek gü
zel Müfettişlerimiz Vardı. Meclis-i Mebusana en ev
vel geldi, bir balta ile bizim bütçemizin yarısını kesti. 
O sırada müfettişler de kalktı. Bizim o üçyüz kuruş-
lu Kâtiplerimiz, hiçbir kontrola tabi olmaksızın de
vam ediyorlar. 

Biz bunun için çare düşündük, bizim harcırah 
tertibimiz var. Bizim müdürlere, memurlara yalvar

dım; rica ederim, Kanunu Harcırahı aramayınız, yal 
nız ekmek parası olarak ikişer Mecidiye, birer Meci
diye vereyim, biçolmazsa bütçemizde bulunan Har-
cıran tertibi kâfi olduğu kadar gidiniz. Küçük me
murları takip ediniz dedim. Onlar, benim ricam üze
rine gidiyorlar, Harcırah Kanunuyla değil, yevmiye 
ile gidiyorlar, bir iki ay orada teftiş ediyorlar. Ne ya
palım, elimizden gelen budur ve bundan ziyade ya
pamam. 

Muhittin Efendi Hazretleri, çünkü param yoktur. 
Para verirseniz yaparım. Köylerde bulunan intizam
sızlığı kaldırmak için bir şey daha teklif eyledik; 800 
bin kuruş para istiyoruz. Bunu Hükümetin teklifiyle 
istiyorum. Bu 800 bin kuruş verilirse köylere adam 
çıkacak, orada intikailat icra edecek. Senet almayan
lara senet verecek. Bununla maksat hâsıl olmaz; fa
kat bu mümkün olduğu kadar olacak. İşte bunun için 
de Babıâlinin müzekkeresi vardır. İsterseniz faslı gel
diği vakit kabul edersiniz. 

Cenani Beyefendi bir şey buyurdular; müsavat 
üzere varaka baha alınıyor. Vâkfa ben müsavat taraf
tarıyım. Müsavatı ben başka türlü anlıyorum. Gayri-
müsavi eşhas ve eşya üzerinde gayrimüsavi muame
le icra etmek gibi anlıyorum. Herkes müsavaten on 
kuruş vermek müsavat değildir. Bir kimsenin otuz 
kuruş mülkü var, o da on kuruş versin. Üç bin ku
ruş mülkü var, o da on kuruş versin. 

Vakıa müsavat vara fakat ben bu müsavata razı 
değilim. Ben, müsavatı nasıl anlıyorum? Otuz kuruş 
olanlar on para versin, üç bin kuruş olanlar sekiz, on 
kuruş versin. Ben, müsavatı böyle anlıyorum. Müsa
vat, gayrimüsavi olan eşya arasında, gayrimüsavi 
muamele etmektir. 

Bunun için, Emvali Gayrimenkule Kanununa bir 
madde yazdım. Bu rüsumu, nis'bi bir kaideye tabi tut
tuk. Şûrayı Devlete gittik. Şûrayı Devlet, bu size ait 
bir şey değildir, Maliyeye aittir, Maliye Nezâreti bi
liyor dedi. Maliye Nezâretine gönderdi. Biz, Maliye 
Nezâretine yazdık, rica ederiz, şunu çıkarınız dedik; 
fakat bunu isterseniz varidat bütçesinde müzakere 
edebilirsiniz. Bana ait değildir. Bana ciheti taalluku 
yoktur. 

Emin Efendi Hazretleri, Ceyhun arazisi hakkında 
bir şey sordular. Onun hakkında malûmatı mufassa-
lam yoktur, ya isterseniz Sonra resmen burada, ya
hut teşrif ederlerse, orada husûsî olarak alacağım ma
lûmatı kendilerine bildiririm. 

Müstesna Evkaftan bahis buyuruldu. Müstesna Ev
kafın fenalığı b i t tabi burada çok izah edilemedi. Çün-
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kü, çok vakit söz söylemek lâzım gelir. Hazine-i Dev
lete olan mazarratını bildirmek için bir saat, iki saat 
söylemek lâzım gelir. Allah razı olsun, o zat biraz 
izah etti. Bunun için, bizim yaptığımız kanunda bir 
madde vardır; onlar varidatını alsınlar, her şeyi yap
sınlar, her şeyi cibayet etsinler, yalnız senet verme
sinler. 

Çünkü, senet vermek hukuku hâkimiyyet cümle-
sindendir. Bunun için bir madde yazdık ki, Defteri 
Hakani İdarelerinden verilsin. Eğer o kanun çıkmış 
olsaydı, bu madde de çıkacaktı; fakat işittiğime göre, 
diğer evkafa ait bir kanunun zımnında bu mesele bu
raya gelmiştir. İnşallah Meclisi Âlinizden çıkar, o 
müskirattan kurtuluruz. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Muka-
velat Muharrirleri tarafından yapılan vekâletnameler 
ne için kabul edilmiyor? 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defteri Hakani Nâ
zın) — İşte bu yaptığımız kanun tasdik olunacak 
olursa ona hacet kalmayacaktır. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Neden 
şimdi olmuyor? 

DEFTERİ HAKANI NAZIRI (Devamla) — Bir 
kanunla yapılmıştır, o kanun değişmedikçe olmaz; 
fakat başka bir cihet var. Mukavelat Muharrirliği 
huzurunda ne için takrir muteber olmasın da arazi 
memurunun huzuruna gelsin diye Vaham Efendi bir 

şey ilave eyledi, esas odur. Bu başka bir prensiptir. 
Arazi üzerinde Devletin hakkı rakabesi var. Rakabe 
Devlete aittir. Ahali orada mutasarrıftır. 

Onun için kimin uhdesinden kimin uhdesine geç
tiğini Devlet bilmek ister. Bundan dolayı mutlaka 
Arazi Memurlarının huzurunda bu icra olunmak icap 
eder. Bunu buradan kaldırmak için bu usulü değiştir
mek için büyük bir inkılabata, kanunî tahavvülata ih
tiyaç vardır. Bu, büyük bir kanunla olur. Şimdilik 
bu mümkün değildir. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — İnkılap 
kanunu yapalım. Bu güzel. 

DEFTERİ HAKANİ NAZIRI (Devamla) — Baş
ka söylenecek bir şey var mı? («Kâfi» sadaları). 

REİS — Efendim, Defteri Hakani Bütçesinin he
yeti umûmiyyesinin müzakeresini kâfi gördünüz. O 
halde maddelere geçeceğiz. Fakat bugün kandil oldu
ğundan bahsedildi. 

Cumartesi ruznamesini arz edeceğim. Erzak ve 
tarik mütahitlerinin temettü vergisi ile mükellefiyyeti 
hakkındaki madde-i kanuniyye üzerine Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası sonra Defteri Hakani Büt
çesi, sonra yine evvelce arz ettiğim gibi Sadaret ve 
Adliye Jbütçeleri. 

İnikada nihayet veriyonım. 

Hitam-ı înikad 
Saat : 5.35 
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