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BİRİNCİ CELSE 
Küşaî Saati : 1.57 

REİS : Hali! Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Feyzi Bey (Diyarbekir) 

REİS — Meclisi açıyorum. Müzakerata başlıyoruz. 
Zaptı sabıkı okutuyorum. 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

OTUZBİRİNCİ İN İKA D 

28 Haziran 1328 Perşembe 

Reis Halil Beyefendinin Tahtı Riyasetinde İçtima 
saat biri yirmibeş geçe vuku buldu. 

Zaptı sabık hulâsası Kâtip Ferhat Bey tarafından 
okunarak aynen kabul olundu. 

Makam-ı Sadaretten gönderilen mualliminin usulî 
intihap ve tâyinleri ve hidemat-ı Maarifte sureti istih
dam ve terfileri hakkındaki lâyiha-i kanuniyye ait ol
duğu encümene havale olundu. 

Malatya - Halep - Maraş tarîkinin turük-u umu-
miyye meyanma ithali hakkındaki Halep Mebusu Ali 
Cenani Bey ve rüfekasının takriri Nafıa Encümenin? 
havale olundu. 

Mücazatı mutazammın bâzı hükümlerin tazir-i li-
saniye tahvili ve tehir-i icrası ve mahkûm in in meşrui-
ten tahliyye-i sebilleri hakkında İstanbul Mebusu Zöh-
rap Efendin'" teklifi kanunisi üzerine Lâyiha-i Encü
mene mazbatası Adliye Encümenine havale edildi. 

Şam harîkından mutazarrır olan tüccarın tecil-i 
düyunu hakkında tanzim olunup Adliye Encümenine 
tadil edilen lâyiha-i kanuniyye, Şam Mebusu Mehmet 
Fevzi Paşa tarafından itâ olunan takrir mucibince 
müstaceliyet kararıyla müzakere edilerek aynen kabul 
olundu. 

Badehu, 1328 senesi Muvazene-i Umumiye i Maliye 
Lâyıha-i Kanuniyyesinin müzakeresine geçilerek, bun
dan böyle zamaim teklifinin kabul-ü kafisinin tâyin-i 

esami ile reye konulması teklifini havi 20 imzalı bir 
takrir okunarak kabul edildi. 

Rüsumat bütçesinin bakiyye-i müzakeresine devam 
olunup, heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi 
görüldü ve yedi fasıldan mürekkep olan mezkûr bütçe 
aynen kabul olundu. 

Kengırı Mebusu Tevfik Efendi tarafından varida
tın tezyidi ve masrafın tenzili hususundaki hizmet
lerinden dolayı Mösyö Kravfort ile Müdir-i Umumiye 
vuku bulan teşekküre Heyeti Umumiye de iştirak etti. 

Müteakiben Defteri Hakanî bütçesinin müzakere
sine iptidar olunarak heyeti umumiyesi hakkında ce
reyan eden müzakere kâfi görüldü ve taraf-ı riyaset
ten cumartesi günü ruznamesinde Erzak ve Tarik mü
teahhitlerinin temettü vergisiyle mükellefiyyeti hak
kındaki rnadde-i kanuniyye üzerine Kavanin-i Maliye 
Encümeni mazbatasıyla 1328 senesi Defteri Hakanı, 
Sadaret ve Adliye bütçelerinin dahil bulunduğu bit-
tefhim saat 5,5'da Meclis hitam buldu. 

Heyeti Umumiyede kıraat olunmuş ve ekseriyetle 
aynen kabul ve tasdik edilmiştir. 

30 Haziran sene 1328 
Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
Diyarbekir Karesi 

Feyzi Hasan Ferhat 
REİS Efendim, zabıt hakkında söz isteyen var mı? 

(«Yok» sa dal arı) O halde efendim, zaptı sabık aynen 
kabul olundu. 
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II. — AZAYI KİF 

İzinler 
/. — Musul Mebusluğuna intihap olunan Hacı 

Mehmet Paşanın, mazeretine binaen izin talebi. 
REİS — Dahiliye Nezaretinden bir tezkere var 

efendim, okutuyorum. 
Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 

Bünyesinin za'fı cihetiyle şu sıcak mevsimde sey
rüsefere mütehammil olmadığına dair Musul Mebuslu
ğuna müntehap Hacı Mehmet Paşa tarafından verilip 
Musul Vilâyetinden gönderilen arzuhal ile tıbbî ra
poru, aidiyyeti cihetiyle leffen saVb-ı devletlerine irsal 
kılındı. Ol babda emr-ü-ferman Hazreti Menlehül'em-
rindir. 

20 Recep, sene 1330 ve 
27 Haziran, sene 1328 

Dahiliye Nâzın Namına 
Müsteşar 
Ali Fuat 

REİS — Ahvali sıhhiyesi buraya gelmesine mü
sait olmadığından mezuniyet talep ediliyor efendim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ne 
vakit gelecek? 

MEHMET TALAT BEY (Ankara )— Gelmez ise 
tabiî tahsisat alamayacak. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Geçen sene he- ı 
nüz böyle Meclise gelmeyen ve mezuniyet isteyenler j 
hakkında bir karar, bir usul ittihaz edilmişti. Onu arz 
edeyim. Tensip buyurursanız, kabul edersiniz, Mec- j 
lise hiç gelmeden mezuniyet isteyenlerin esbabı ma-
zeretleri meşru ise kendilerine mazur denilir, mezun 
denmezdi. Böyle henüz Meclise gelip işe mübaşeret 
etmediğinden, buna mezun değil, mazur demek icap 
eder, fakat mazereti şayanı kabul ise mazur addedilir. I 
Binaenaleyh tahsisat alamaz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Müfit 
Beyin ifadesi doğrudur. 

MEHMET ALİ BEY (Musul) — Malumualiniz, 
Musul buraya 35 günlük bir mesafedir. Vakitler de j 
sıcaktır. Bu adamın mazereti de meşrudur. Bu ma- j 
lumatı vaktiyle zatıalinize de arz etmiştim. Çünkü j 
mazereti şeriyye vardır. Şimdi mezun addedilmesini I 
rica ederim. 

ı 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Akka Mebusu Esat 

Efendi için nasıl yapılmış ise öyle yapmalı. Malumu- j 
aliniz, Mecliste, Akka Mebusu mezun addedilmişti. ! 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Me-
buslar da aynı memurlar gibidir, bir memur vazife- I 

4M MUAMELÂTI 

sine başlamazdan evvel, katiyyen maaş alamaz. Fa
kat memuriyetine gitmek hususunda mazur olursa, 
mensup olduğu nezaret tarafından kendisi mazur tu
tulmak icap ediyor ve bunu yapıyorlar. Mebus efen
diler de işe başlamazdan evvel mazeretleri tahakkuk 
ettiği halde mazur addolunurlar; fakat işe başlama
dıkça tahsisat alamaz ve alırsa yolsuz olacağını da 
zannederim; Meclisi Ali de takdir ve tasdik eder. Bi
naenaleyh bunu da mazur tutarız fakat mazun adde-
demeyiz. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Meclisimizin ka
rarlarında tenakuz olmasın. Geçenlerde birkaç tane
sine böylece mezun dedik zannediyorum. Böyle olun
ca, mezun iseler, onlara mezun değil, şimdi bunlara 
mazur demek tenakuz olur. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Reis 
Beyefendi, hata, hiçbir vakitte elde senet olamaz. Eğer 
geçen sene verildiyse onda hata edilmiştir, o buna 
delil olamaz. Binaenaleyh, o, şimdi, mezun değil, ma
zurdur. 

ABDULLAH BEY (Basra) Eğer geçen defa 
hata olmuş ise, bu defa da o hatanın tekrarı caiz de
ğildir. Bu defa da mazur olması lazım gelmez. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Efendim, eğer Esat Şukayr Efendinin ayağının kırıl
ması gibi hakikaten gelmesinde ahvali sıhhiyesince bir 
mazeret varsa, mezun addolunabilir. Fakat yolun 
uzaklığından ve havanın sıcaklığından, vahametinden 
bahsolunması, keyfiyeti, Esat Şukayr Efendinin maze
retiyle kaabili kıyas değildir. Eğer onun da ayağının 
sakat olması gibi. gelmesine mani varsa, o vakit me
zun addolunabilir. 

REİS — Rapor var efendim, raporu okuyalım. 
Rapor Sureti 

Musul Mebusu Sabuncuzade Hacı Mehmet Paşa
nın, muhavvel istidası üzerine muayenesi icra olunduk
ta, takriben 60 yaşında mutavassıt-ul-bünye, asabiyül-
mizaç olup, vücudunda bulunan zafiyeti asabiyeden 
dolayı bu sıcak mevsimde uzun bir seyahat ile seyrü
sefere vücudu mütehammil olamayacağı fennen an
laşılmakla işbu rapor bittanzim istidasına merbuten 
takdim kılındı. 

1 Haziran, sene 1328 
Belediye Tabibi ve Belediye ve Hapishane 
Hapishane Müdürü Tabibi 
Kerim Abdülahad Hafız 
MEHMET TALAT BEY (Ankara) — O halde 

her vakit bu zat gelemeyecektir demek. (Handeler) 
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ABDULLAH BEY (Basra) — Mademki gelemi-
yormuş, binaenaleyh mezun olamaz, mazur olur. 

NUSRET BEY (Ankara) — Efendim, birçok iş
lerimiz var, zannederim bu bapta vakit kaybediyoruz. 
Tetkiki Mezuniyet Encümenine gitsin. Onun vereceği 
kararı bilahare müzakere ederiz. («Reye» sadaları) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Mezun ol
ması talep ediliyor. Arkadaşlardan bir kısmı da ma
zur olmasını talep ediyor. Binaenaleyh her iki şıkkı 
reye koyacağım. Hangisinde kanaat hâsıl olursa, o su
rette muamele icra olunur. 

MEHMET ALİ BEY (Kerkük) — Müsaade bu
yurursanız, iki kelime arz edeyim. Bundan maksat, 
tahsisat talep değil efendim. Bu adam tahsisat iste
miyor. 

ABDULLAH BEY (Basra) — O halde mazur ad
detmeni. 

REİS — Musul Mebusu Mehmet Paşayı mezun 
addedenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edil
medi. Mazur addedenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabul olundu. O halde mazur oluyor. Binaen
aleyh tahsisat verilmeyecektir. 

ÍÍÍ. İ N T İ H A B A T 

Mazbatai İntihabiye 
1. — Musul Mebusluğuna Salih Sadi Efendinin 

intihap olunduğuna dair mazbatai intihabiye. 

REİS — Mazbatai intihabiye var, onları da oku
yalım efendim. 

(Musul Mebusu Salih Sadi Efendinin mazbatai in
tihabiyesi okundu) 

REİS — Efendim, söz isteyen, itiraz eden var mı? 
Mazbatayı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. («El
ler kalkar) Musul Mebusu Salih Sadi Efendi Mebus
luğa kabul edildi. 

2. —- Musul Mebusluğuna İbrahim Efendinin in
tihap olunduğuna dair mazbatai intihabiye. 

(Musul Mebusu İbrahim Efendinin mazbatai in
tihabiyesi okundu) 

REİS — Efendim, itiraz eden var mı? Kabul eden
ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Efendim, Musul 
Mebusu İbrahim Efendi Mebusluğa kabul edildi. 

3. —• Musul Mebusluğuna Hacı Mehmet Posanın 
intihap olunduğuna dair mazbatai intihabiye. 

(REİS — Musul Mebusu Hacı Mehmet Paşanın 
mazbatai intihabiyesi okundu.) 

REİS — İtiraz eden var mı efendim? Musul Me
busu Hacı Mehmet Paşayı Mebusluğa kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) («Kabul» sa
daları) Mebusluğa kabul olundu efendim. 

4. — Süleymaniye Mebusluğuna Hikmet Beyin 
intihap olunduğuna dair mazbatai intihabiye. 

(REİS — Süleymaniye Mebusu Hikmet Beyin maz
batai intihabiyesi okundu) 

Nizamnamei Dahilinin üçüncü maddesinin fıkara-
tı ahiresi mucibince lieclittetkik Birinci Şubeye isa
bet eden mazabıtı intihabiyeden Süleymaniye Sancağı 
Mebusu Hikmet Beyefendinin mazbata ve evrakı mü-
tenevviai intihabiyesi, yine maddei mezkûre ahkâmına 
tevfikan mezkûr şubede teşekkül eden Encümenimiz
de mütalaa ve tetkik olundukta, intihabın mutasarrı
fın istibdadı ile icra edildiği ve bundan dolayı mah
kemeye müracaat olunduğu Mahmutzade Salih ile dört 
refiki imzası ile keşide edilip raptedilen telgrafname-
de beyan edilmiş şikâyeti vakıanın madde tayin edil
meyerek dermeyan edilmesi intihabın talilini mucip 
görülmemiş ise de Heyeti Umumiyeye takdim olunur. 

Encümen Reisi 
Fevzi 
Aza 

Derviş 

Aza 
Reşit 
Aza 

(Okunamadı) 

REİS — İtiraz eden var mı efendim? («Hayır» 
sadaları) 

Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Hik
met Bey Mebusluğa kabul olundu. 

5. — Musul Mebusluğuna Hasan Faik Beyin in
tihap olunduğuna dair mazbatai intihabiye. 

(REİS — Musul Mebusu Hasan Faik Beyin maz
batai intihabiyesi okundu.) 

- REİS — Efendim, itiraz eden var mı? Kabul eden
ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Hasan Faik Bey 
Mebusluğa kabul edildi. 
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IV. — EVRAKI VARİDE 

Tezkireler 
7. — Çekirge İtlafı Kanunu layihasına ilave olun

mak üzere fıkaratı kanuniyenin irsal kılındığına dair 
Sadaret tezkiresi. 

REİS — Hükümetten gelen tezkereyi okutuyorum. 
Çekirge İtlafı Layihai Kanuniyesine ilave olun

mak üzere fıkaratı kanuniye layihasının gönderildiğine 
ve posta ve telgraf memurlarının sunufu, maaşatı ve 
tarzı terakkisi hakkındaki layihai kanuniyenin gönde
rildiğine dair tezkereyi samiye var. 

' 2. — Bingazi Mebusu Mansur Paşanın meydanı 
harpteki şayanı takdir kidematma dair Kumandan En
ver Paşa tarafından gönderilen tezkire. 

REİS — Bir de Bingazi Mebusu Mansur Paşa
nın meydanı harpteki hidematını ta-kdiren Kumandan 
Enver Bey tarafından keşide edilip Harbiye Nezare
tinden gönderilmiş bir tahrirat var efendim; okuyo
rum. 

Bingazi ve Havalisi Kumandanı, Erkânı Harbiye 
Binbaşısı Enver Beyden mevrud 15 Nisan, sene 1328 
tarih ve 344 numaralı tahrirat suretidir. 

Bingazi Mebusu Ömer Mansur Paşa Hazretleri 
burada ve Bingazi'de ve her yerde bulunduğu müd
detler zarfında ihvanı sunusiye ile ahalinin hükümet
le daha samimi bir surette tevhidi harekâtlarına hiz
met ve Bingazi'de 21 Mart, sene 1328 müsaddemesin-
de bizzat sol kol süvari ile hamle ederek ibrazı fe
dakârı etmiştir. Vatana karşı bu şerefli hizmetlerin
den dolayı kendilerine müteşekkir bulunduğumuz ma
ruzdur. (Alkışlar) 

Takrirler 
/. — Kozan Mebusu Ali İlmi Bey ve rüfekasının, 

Adana Vilayeti dahilinde yabancılara yetmişbeş se
neliğine arazi kiralamanın kanuna muhalif bulundu
ğuna dair takriri. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
1327 senesi Bütçe Kanununun 21 inci maddesinin 

ahkâmı sarihasına muhalif olarak, Adana Vilayeti 
dahilinde bir milyon yüz küsur bin dönüm araziyi 
ihtiva eden Çukurova, Mercimek, Adalı çiftliklerinin 
Maliye Nezaretince 75 sene müddetle Mösyö Kont 
Dö Leseps ve Baron De Vander ile akdi şirket edil
mesi, hukuku milliyeyi muhil ve kanuna mugayir ol
duğundan ol baptaki mukavelenamenin feshi hakkın
da İstida Encümeninden müttehaz kararın müstacelen 

Heyeti Umumiyede kıraat ettirilmesini talep ve teklif 
eyleriz. 

28 Haziran, sene 1328 
Kozan Mebusu İçel Mebusu 

Ali İlmî Mehmet Emin 
Urfa Mebusu Görice Mebusu 

Ömer Süleyman 
Halep Mebusu Halep Mebusu 

Baha Okunamadı. 
Trablus Mebusu Amasya Mebusu 

Okunamadı. Hasan Rasim 
Tokat Mebusu Asir Mebusu 

Kâmil Seyyit Yusuf Fazl 
Adana Mebusu Cebelibereket Mebusu 

Faik Sezai 
Trablusşam Mebusu Siroz Mebusu 

Mehmet Cesri Hulusi 
Diyarbekir Mebusu Aydın Mebusu 

Zülfi Kâzım Nuri 
Kâl-ai Sultaniye Mebusu Hums Mebusu 

Kâzım Şefik 
Halep Mebusu Bursa Mebusu 

PTamit Rıza 
Maraş Mebusu İstanbul Mebusu 

Fehmi Şefik 
Trabzon Mebusu Siroz Mebusu 

Servet Derviş 
Drama Mebusu 

Rıza 

ALİ İLMÎ EFENDİ (Kozan) — Bu meselenin 
Adana Vialyetinin hayatı ziraiye ve iktisadiyesiyle bü
yük alâkası vardır. Çiftliğin vüsati, meselenin zaten 
mahiyetini tayin ediyor. İstida Encümeninden verilen 
kararın acilen Heyeti Umumiyede okunmasını rica 
ederim. 

REİS — Efendim, bu çiftlik meselesi hakkında 
İstida Encümeninin bir mazbatası var. Binaenaleyh 
bu mazbatanın da ruznameye konması lazım geliyor 
zannederim. 

FERHAT BEY (Karesi) — İstida Encümeninin 
bu mesele hakkında tanzim eylediği mazbata mealini 
okuyorum efendim. (Okur) : 

Maliye Nezaretinden varid olan evrakı merbuta, 
Encümen tarafından ledettetkik istidada bahsolunan 
çiftliğin ba mukavele yetmişbeş sene müddetle ecnebi 
bir şirkete isticar edildiği anlaşılmış ve Maliye Nazı-

— 273 — 
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rının hareketi vakıası, Bütçe Kanununun 21 inci mad
desine mugayir bulunmuş olduğundan ve mukavele
nin bazı mevaddında ahalii mahalliyeye muzır cihet
ler görüldüğü gibi, bazı mevad ahkâmının da huku
ku Hazineyi bihakkın temin edecek esasatı metineye 
gayri müstenit bulunduğu tebeyyün eylemiş bulundu
ğundan, mesele, mahiyeti itibariyle Encümene şayanı I 
nazar görülmüş olmakla, işbu istidanın Heyeti Umu- | 
miyeye şevkine karar verilmiştir. 

REİS — Efendim, ne günü müzakeresine vazını 
istersiniz? («Pazartesi» sadaları) 

ALİ İLMÎ EFENDİ (Kozan) — Teslim ve tesel
lüm muamelesini ifa ediyorlar. Binaenaleyh pazartesi 
gününe vaz edelim. 

ARİF FAZIL EFENDİ (Amasya) — İçerisinde 
mukavelename var. Mazbata var, Sadarete yazılmış 
tafsilat var. Bunlar tab olunsa da tevzi olunsa, daha 
iyi olur. 

V. — MÜZAKERE 

1. — 1328 senesi Defteri Hakani bütçesi. (1) 
FERHAT BEY (Karesi) —' Defteri Hakani büt

çesinde heyeti umumiyesinin müzakeresi kâfi görül
müştü, fakat heyeti umumiyesine ait bazı takrirler 
vardı, onları okuyorum efendim. 

Riyaseti Celileye 
Arazi tahrir muamelatı kuyudu salimeye rapt olu

nursa, Defteri Hakani Nezaretinin vücudu iktiza ede
ceği zamana kadar Maliye Nezareti nezdinde Müd
deiumumi istihdamıyla Defteri Hakani Nezaretinin 
oraya ve taşralarda vergi dairelerine iîavei memuriyet 
edilmesini teklif eylerim. 

Niğde Mebusu 
Muhittin 

REİS —• Efendim, müsaade buyurur musunuz? 
Böyle kavanini mahsusaya müsteniden yapılmış teş
kilatın böyle takrir ile tadili doğru olmaz zannede
rim. Çünkü, bu suretle bütün muamelatı hükümeti 
teşviş etmiş oluruz. Bunların tebdil ve tağyirini arzu 
edenler, o kanunların tadili için teklifi kanunî versin
ler. Bu esas dairesinde müzakereyi sevk edersek umu-
ru âmmeyi teşevvüşünden kurtarmış oluruz efen
dim. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Yine bu 
Meclisin kabulüyle bu şekli almıştı. 

(1) Evveliyatı 31 inci inikad zaptmdadır. 

REİS — Efendim, Encümen Reisi, bu raporun 
ve evrakı merbutanın tab ve tevziini teklif ediyorlar. 
O halde bunu tab ve tevzi edilmek üzere matbaaya 
göndeririz. Matbaadan geldikten sonra yine Meclisin 
kararıyla ruznameye ithal ederiz. 

ALİ İLMÎ BEY (Devamla) — Adana Meclisi İda
resinin müteaddit kararları, mazbataları vardır. Ba
bıali Mahzeni Evrakında bulunuyor. Onların hiçbirisi 
Encümene tevdi edilmemiş. Lütfen tarafı alinizden 
bir tezkere yazılsın. Onlar Heyeti Umumiyeye arz 
olunursa, bazı hakayıkm inkişafına badi olacaktır. 

REİS — Şimdi Encümende bu tetkikata esas olan 
vesaiki tab edelim. Müzakere esnasında bu buyurdu-
lunuz şeylerin celbi ve Mecliste okunması icap eder
se, o vakit onları da celb ile tab ettiririz. Mademki 
meselenin müstaceliyetinden bahsediyorsunuz, teah-
hur etmemek için onlar icap ederse, celp ve tab olu
nur efendim. 

EDİLEN MEVAD 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Müstakil nezaret olması lazım. 

MUHİDDİN BEY (Niğde) — Bendeniz, esbabı 
mucibesini arz etmeye hazırım; fakat bunun kabul 
ve ademi kabulü size aittir. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Muhiddin 
Bey, bu gibi teşkilatın bütçe müzakeresi arasında ola
bileceğini mi izah edecekler? 

REİS — Takririn esbabı mucibesini söyleyeceğim 
diyor. Şimdi bu yolda Fleyetçe bir usul ittihazı için, 
arzu ederseniz, reye vaz edelim. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Böyle 
yaparsanız fena olmaz, fakat hükümetten de bütçe 
müzakeresi bazı kere geliyor, onu ne yapacaksınız? 
Birtakım teşkilat var. Hükümetin o yolda teklifleri de 
var. Bunu eğer bütün hükümete terk edersek, alelıt
lak bir usul ittihaz edersek, hepsine teşekkür ederiz, 
fakat bu takrirde teklif olunan tadilat hakikaten biraz 
ağırcadır. 

REİS — O halde takriri nazarı dikkate alanlar 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Reddolundu efendim. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Birçok arazi mutasarrıflarının, gayri namına Def

teri Hakanice mukayyet olmasına ve esbabı adiyeye 
nazaran şimdi hükümeti seniye tarafından verginin te
mini muamelatı zımnında teşkil edilen heyetlere Def
teri Hakani İdaresi canibinden mütehassıslar tayin 
olunarak, tasarrufa ait tahririn dahi maan icrasını ve 
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Hazinei Devletin iki tahrir masrafından kurtulmasını 
teklif ederiz. 

28 Haziran, sene 1328 
Kudüs-ü Şerif Mebusu Kudüs-ü Şerif Mebusu 

Ahmet Arif Muharrem Misbah 
MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 

Müsaade buyurunuz, bendeniz fikrimi arz edeyim. 
REİS — Bu hususta müzakerei umumiyede beya

nı mütalaa etmiştiniz. 
MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Yani tah

riren arazi mi istiyor? 
MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 

Efendim, verginin tahriri için Devlet, heyetler, me
murlar tayin eder, gönderir ve bir taraftan da Def
teri Hakani Nezareti Celilesinden mütehassıslar be
raber tayin olunur. Onlar, emri tasarrufu, ötekiler de 
vergi cihetini iltizam ederlerse, Devlet iki masraftan 
kurtulmuş olur ve birden tahriri umumî olmuş olur. 
Hem de o vakit vergi numarasıyla Defteri Hakani 
numarası birleşmiş olur. Kuyudata müracaat da su
hulet kesbeder. Bendeniz bunu arz ediyorum. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Nazır Bey
efendi, bu teklif, her halde şayanı nazardır. 

MAHMUT ESAT El ENDİ (Defteri Hakani Na
zırı) — Takrir hakkında Heyeti Aliyenizden bu kadar 
itina gösterildiğine hassaten teşekkür ederim. Hakika
ten lazım olan bir meseledir. 

Fakat şimdi icra edilen tahrir, Müsakkafat Kanu
nu mucibince tahrir olunuyor. Elbette o kanunun ve 
nizamnamesinin ahkâmı ne ise o icra olunur. Ve onun 
haricinde bir şey yaparsak siz razı olmazsınız zanne
derim. Ve bunu icra, Maliye Nezaretine ait olduğu 
için elbette onlar kendi kanunlarına tevfiki hareket 
ediyorlar. Biz arazinin tahriri için bir kanun takdim 
ettik, inşallah gelecek içtimada onu müzakere buyu
rursunuz ve az bir müddet zarfında çıkarırsınız. Biz 
de biavnihi taalâ bu işe başlarız. 

O tahrirde, yapılacak heyetlerde bizim teklifimiz 
veçhile bir Maliye memuru ve bir de Defteri Hakani 
memuru bulunacak. Bir de naibi şer bulunacak. Ya
ni hem umuru maliye, Defteri Hakani ciheti, hem de 
münazaa halledilmiş olacak bittabi Misbah Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları maksat hâsıl olacaktır. 

REİS — Efendim bu takriri nazarı dikkate alanlar 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Müsak
kafat Kanunu buradan çıkarıldığı zaman bu ciheti 
bendeniz arz etmiştim. O vakit nazarı dikkate alın
mamıştı. 

REİS — Müsaade buyurun, takrir nazarı dikkate 
alınmadı efendim. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Defter-i Hakanî bütçesinin heyet-i umumiyesinin 

müzakeresi sırasında arz edildiği veçhile esbab-ı 
arazi ve emlâke verilmekte olan tasarruf senetlerin
den istifa olunan varaka-bahada bir nisbet-i adile 
olmadığından, ekseriya emlâk ve arazilerinin kıy
meti dûn olan fukarayı mutazarrır ve senet olma
larım mümteni kılmaktadır. 1326 senesi zarfında 
Defter-i Hakani Netaretinin ahz-u istifa eylediği 
harç miktarı 266.791 ve varaka-baha miktarı ise 
43.209 lira olmasına nazaran varaka-bahası Defteri 
Hakani Nezaretinin istifa eylediği varidatın yedide 
birini teşkil etmektedir. 

Şu hesaba nazaran eshab-ı emlâk ve arazi ver
dikleri harcın yedide bir nisbetinde varaka-baha 
vermesi icab-ı mazeret olmadığı halde, bazan bir iki 
kuruş harç veren bir fakirden on veya 20 kuruş va
raka-baha ahzolunuyor. 

Defter-i Hakani Nezareti üç seneden beri şu nis-
betsizliği red için Makam-ı Sadarete ve Şûra-yı Dev
lete ve Maliye Nezaretine müracaat ettiği halde, bir 
fayda hâsıl edememiştir. Deftcr-i Hakaninin vara
ka-bahada teklif ettiği tadilât kabul edilse, hem fa
kir suhuletle senetlerini tedarik etmeye muvaffak 
olur ve hem de ahzedilen varaka-baha miktarı mü
him surette tereffu eder. 

Binaenaleyh Nezaretin teklif ettiği varaka-baha 
nisbetini havi cedvelin varidat bütçesinin esna-yı 
tetkikinde nazar-ı dikkate alınmak üzere Kuvve-i İc-
raiyyeden celp ve Kavanin ve Muvazene Encümen
lerinde tetkik ettirilmesini talep ederim. 

Halep Mebusu 
Ali Cenani 

Kırşehir Mebusu 
Ali Rıza 

Yozgat Mebusu 
Şakir 

Konya Mebusu 
Mehmet Rıza 
Kudüs Mebusu 

Arif 
Beyrut Mebusu 

Muharrem Misbah 
Diyarbekir Mebusu 

Feyzi 
(«Muvafık» sadaları) 
Efendim bu takriri nazar-ı dikkate alanlar lüt

fen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Tereddüt hâsıl 

Tokat Mebusu 
Şakir 

Niğde Mebusu 
Muhittin 

Yozgat Mebusu 
Ahmet Münir 

Nablus Mebusu 
Haydar 

Canik Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Malatma Mebusu 
Avni 
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oldu efendim. Takriri kabul edenler lütfen ayağa 
kalksın. (Kalkarlar) Evet efendim, encümende tetkik 
olunmak üzere ekseriyyetle nazar-ı dikkate alındı. 

Keygam Efendinin bir takriri var, Bitlis Vila
yetinde tahrir-i arazi için 85.000 kuruş bütçeye ilâ
vesini talep ediyorlar. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengiri) — Kas
tamonu'ya de isteriz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Yanya Vi
layetine de verilsin. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Me
selenin ehemmiyeti derkârdır. Sırası gelince bende
niz de Muş Mebusunun maksadını izah edeceğim, 
şimdilik takririn tevkifi ile fasılların müzakeresi es
nasında nazar ı dikkate alınmasını teklif ederim. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Bunun ayrı 
faslı yok. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Faslı 
olmasa bile, taalluk ettiği yerde yine nazar-ı dikka
te alınır, taallûku olduğu yerde söylerim. 

REİS — Varidat bütçesi sırasında bu cihet mev-
zuubahs olur. Defteri Hakani bütçesine geçiyoruz. 

Birinci Fasıl 
Birinci Bab - İdare-i Merkeziyye 

Maaşat : 
1. Nazır ve Encümen Riyaseti İn-

zımamiyle Muavin. 168.000 
2. Memurin-i Nezaret. 2.043.000 
3. Müstahdemin-i Müteferrika ve 

Defter-i Hakani kısmı. 228.600 
4. Kadastro Mektebi tahsisatı. 116.400 

Birinci faslın yekûnu 2.556.000 

REİS — Efendim söz isteyen var mı? 
ZÜLFİ EFENDİ (Diyarbekir) — Nazır muavi

ni hakkında söyleyeceğim. Birinci faslın birinci mad
desinde Nazır Muavini gösteriliyor. Defter-i Haka
ni Nezareti Heyet-i Vükelaya dahil olmadığı için o 
kadar umuru çok değildir. Ve Nazırın kendisi kâ
fidir. Şu halde Muavin tahsisatının tayyını teklif 
ederim. 

REİS — Pekâlâ, Muavin maaşına ait tahsisatın 
tenziline dair takrir verirsiniz. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Her se
ne, bu, mevzuubahs oluyor, her sene reddolunuyor. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defter-i Hakani 
Nazın) — Nezaretin ehemmiyyeti Meclis-i Vükelaya 

duhul ile mukayese buyrulur. Halbuki iş ile muka
yese etmek lâzım gelir. Her sene bu mesele mev
zuubahs olur, daima reddedilir. Bu sene de yine mev
zuubahs edilir bir şeye bu sene tekrar bir karar ve
rilmek lâzım mıdır, değil midir; bunu Heyet-i Celi-
leniz takdir eder. Bu, teşkilata ait bir şeydir. 

Zannedersem bu gibi teşkilatı yapmak Hükü
mete aittir. Hükümet bu yolda bir teşkilat yapmış 
size göndermiştir. Bu da Hükümetin kararı tahtm-
dadır ve o yolda gelmiştir. Bunun için, zanneder
sem, bu babda hilafına bir karar verilmek lâzım gel
mez. 

Sonra işin ehemmiyyet inden bahsediyorum. Mu
avin, Nezaret Muavini, bir kerre Encümene Riya-
set eder. Ehemmiyeti vardır, meşguliyyeti vardır. Da
ima meşgul olur. Geçende Vilayet Müdürlerinden 
birinin bir takriratı var, gösteriyor ki Meclis-i İda
re-i Vilayette rü'yet edilen mesailin, ittihaz edilen 
muharreratın üç rub'u Defter-i Hakaniye aittir, bun
ların kâffesi gelir burada hallolur. İcabeden mu-
karrerat buradan istihsal edilir. 

Elbette Muavine ihtiyaç olduğu derkârdır. He
yet-i Celileniz için de bizzat Nezarete gelip de mua
melatı görenler bizzat tetkik edenler görürlerki ha
kikaten bir Muavine ihtiyaç vardır. Muavinsiz, bu 
muamelat rü'yet edilemez. 

REİS — Efendim bu babda başka söz isteyen 
var mı? 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Nezaret ikinci 
derecede bir Riyasettir. Ne için yalnız Nazır kâfi 
gelmiyor? Bu, Nazırın vazifesidir. On mektepte ders 
vereceğine, bu işlerle meşgul olsun. 

REİS — Söz söylemek istiyorsanız yazayım. 
Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 

Nazır Muavinliğine ait muhassasatın bütçeden çı
karılmasını teklif ediyorum. 

Diyarbekir Mebusu 
Zülfi 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Kabul edilmedi efendim. O halde 
birinci faslı re'ye koyuyorum. Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. 

YUSUF ŞETVAN BEY (Bingazi) — Reis Beye
fendi! Birinci faslın üçüncü maddesine dair takri
rim var. 

Hukuk-u tasarrufiyyenin temini ve muamelât-ı ku-
yudiyyenin tanzimi için Dersaadet Kayıt Kalemi için 
ikinci sınıftan iki kâtip ve üçüncü sınıftan kezalik 
iki kâtip ve Senedat Kalemine 1 500'er kuruşla iki 
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Mühendis ilâvesi için Defter-i Hakani bütçesine şeh
ri 5 000 kuruş zammını teklif ederim. 

Bingazi Mebusu 
Yusuf Şetvan 

REÎS — Nazar-ı dikkate alanlar lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Efendiler! Bendenizin maruzatım, zannediyorum ki 
netice itibariyle Heyet-i Aliyyenizin kabul ve tasvi
bine iktiran etmeyecektir. Fakat şu mütalaatım, He
yet-i Muhteremenizce esas itibariyle kabul ve tas
vip buyurulursa belki mahiyeti itibariyle Hükümete 
karşı bir temenni şeklinde kalabilir. Ve belki 1328 
senesi bütçesinden sonra Hükümet tarafından büt
çe tanziminde nazar-ı dikkate alınabilir. Arz edece
ğim noktalar fikrimce hayli mühimdir. 

Evvelki gün Nazır beyefendi hazretleri tarafın
dan bütçenin heyet-i umumiyyesi hakkında bazı ifa-
datta bulunulduğu sırada hepiniz gördünüz ki Na
zır bey kendi Nezaretine müteallik birçok muamelatı, 
birçok kavanini takip ve tertip ve bunların kanuniy-
yet iktisabı için çalıştıkları halde henüz muvaffak 
olamadıklarını itiraf etmişlerdir. Demin de söyle
dikleri gibi Nezaretin haddizatında ifa ettiği mua
mele gayet mühim olduğu halde, ikinci derecede bir 
Nezaret addolunmasından dolayı Nezarette mükem
mel i yyeti temin edecek tedabir ve kuvayı evvele
mirde kendilerinin merbut bulunduğu mesule kabul 
ettirmek ve sonra Heyet-i Vükelada bu kavanin hak
kında Nazıı-ı müstakillin ifade-i kelâm ve takib-i 
madde etmesi iktiza ediyor. 

Sonra Heyet-i Vükelaca maslahatının kabul ve 
tervici mümkün olursa Heyet-i Muhteremeniz nez-
dinde de takip ve müdafaa lâzım gelir. Binaenaleyh 
şu muamelatın mütemadiyen ve müteselsilen ifası 
hakikaten güç ve binnetice muvaffakiyyet hâsıl ol
mamak dolayısiyle hukuk-u tasarrufiyyeye taallûk 
eden şu Nezaretin vezaifi bihakkın ifa edilemiyor. 

Nazır beyefendi Nezaretin ihtiyacatını pek gü
zel tasvir buyurdular. Birçok kavaninden bahsetti
ler, hatta Emval-i Gayr-i Menkule Kanunu, ki he
pimizin fevkalade surette nazar-ı dikkatini celbet-
miş olduğu ve şimdiye kadar birçok tebdilat ve ta-
havvülata uğradığı halde henüz bir suret-i kat'iyye 
iktisab edememiştir. Hep bunlar vazifenin fevkala
de ehemmiyyetine rağmen Nezaretin ikinci derecede 
kalmakta bulunmasından ve Nazıra tamamiyle me
suliyet taallûk ve teveccüh edememesinden ileri ge
liyor. 

Emvâl-i Gayrimenkule Kanununun inşallah bu 
sene iktisab-ı kanuniyyet ve kat'iyyet etmesinden 
sonra, itiraf etmeliyiz ki, umûm muamelât-ı tasarru-
fiyyede bir inkılâb-ı azim husulü gelecektir ve bu 
itibarla bu Nezâretin muamelâtı o nisbette fevkalâde 
ehemmiyyet kesbedecektir. Emvâl-i Gayrimenkule 
Kanununun inşallah bu sene iktisabı kanuniyyet ve 
katiyyet etmesinden sonra, itiraz etmeliyiz ki umûm 
husule gelecektir ve bu itibarla bu Nezâretin muame
lâtı o nispette fevkalâde ehemmiyyet kesbedecektir. 

Şu hâlde bu Nezâreti bu halde bırakmak, ifa 
edeceği vazife ile kat'iyyen mütenasip değildir. Ben
deniz öyle görüyorum ve öyle de düşünüyorum ki, 
Hükümet, bir madde-i kanuniyye tertip etmek su
retiyle, ister bu sene için, ister gelecek sene için bir 
teşebbüste bulunsun. Bu Nezâretin namını Emvâl-ı 
Gayrimenkule Nezareti veya Emlâk-i Umûmîyye Ne
zâretine kelbetsin. 

Hattâ öyle düşünüyorum ki, Evkaf muamelât-ı 
umûmîyyesi de bu Nezâretin, bu Nezâretle tevhit 
ve münasebet-i asliyyesi cihetle bir müdîriyyet-i 
umûmiyye şeklinde idare olunabilir - emlâk tâbirin
den mânayı lûgavîsini kastediyorum - böyle bir 
Nezâret-i müstakille teşekkül etsin. Mevzuu itibariy
le tedâbîr-i mükemmele o suretle takibedilsin. 
Her halde bu Nezâretin res-i idaresinde bulunan Na
zır, bir Nâzır-ı mesul olmalı ve muamelât-ı tasar-
rufiyede bugün meşhudumuz olan hâl-i tezebzüb de 
bertaraf edilmeli. Beyanatım Hükümetin nazar-ı ıttı
laına vasıl olursa, maksad-ı âcizânem de hâsıl olur. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bendeniz 
esasen Kadastro Mektebi hakkında Nazır Beye bir 
sual soracaktım. Yalnız Necmettin Molla Beyin mü-
talâatına iş t i rak etmeyi vecîbeden addediyorum. Her 
hâlde Posta ve Telgraf Nezâretinden Defter-i Hâ
kânî Nezâreti daha mühimdir. Biz, filan yerdeki 
tarla şöyle oldu ve filan yerdeki arazi böyle oldu 
diyerek hiçbir zaman onun mensup olduğu Nâzın 
buraya getirip sual sorduğumuz hâlde, muknî bir ce
vap alamayız. Her hâlde onun ikinci derecede 
olan Nâzın gelecek, muamele-i cesîme içinde yuvar
lanan bir Nezâreti ikinci derecede bir nezâret ha
linde bırakmak suretiyle neden tecziye ediyoruz bi
lemiyorum. 

Saniyen, asıl sualim, Kadastro Mektebi lıakkın-
dadir. Bu mektep bu sene kaç talebeye mâliktir ve 
müddeti kaç senedir ve ne vakit bizde kadastro usu
lünü tatbik edebilecek kadar talebe yetiştirebilecek-
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tir? Çünkü bu pek mühim bir şeydir, bunu lütfen 
izah buyursunlar. 

REİS — Heyet-i umûmiyyesinin müzakeresinde 
buna dair îzâhât-ı kâfiye verildi. 

MEHMET TALAT BEY (Devamla) — Bendeniz 
o sırada bulunmadım. Bundan sonra ikinci bir suâl 
soracağım. Soracağım ikinci suâlin buna merbuyyeti 
vardır. Tekrar söylerse günah olmaz zannederim. Bu 
mektebin müddeti kaç seneden ibarettir? Bunu an
lamak istiyorum. 

ıREİS — Tekrar etmek günah olmaz; fakat He
yet-i Umûmiyye müzakeresinde kâfi görülen bir 
şeyi tekrar öğrenmek için cevap istemek Heyet-i 
Umûmiyyeyi işgal olur ki, zannederim muvafık de
ğildir. 

MEHMET TALAT BEY (Devaımla) — Evvelice 
söylediğini bilmiyorum, talebenin miktarı Heyet-i 
Umûmiyyede söylenmemiş, onu istiyorum. 

REİS — Nazır Beyefendi, talebenin miktarını 
söylemediniz lütfen tekrar buyurunuz? 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defteri Hâkanî 
Nazırı) — Bu mektep, tahrir-i umûmî için açılmış
tır. Tahrir-i umûmî icra etmek için iki kısım memura 
ihtiyaç vardır. Birisi Hukuk Memurları. Zira, bazı yer
lerde tahrir icrası pek çok şikâyâtı bâdî oldu, onun 
da sebebi, hem Fen Memurları, hem de Hukuk 
Memurları nakıs olduğundandır. Şimdi, Tahrir-i 
Umûmî Kanunu çıkınca, bu kanunu tatbika haşla
yacağız. O tatbikatı icra edecek olan bu mektup me
zunlarıdır. Diğeri de, fen memurlarıdır ki, arazîyi 
mesaha edecekler, krokisini yapacaklar, eshâbına tes
lim edeceklerdir. Hukuk Memurları da, Hukuk nok
ta-i nazarından tahrir icra edecekler. 

Çünkü, hudutlarının tahkiki veresesinin tahkiki, 
mâlûmât-ı Hukukiyyeye mütevakkıftır. Şimdiki mek
tebimiz bu maksadı istihsal için açılmıştır ve iki 
şubeyi muhtevidir ki, biri Hukuk, diğeri Fenne aittir. 
Fen kısmı, bir senede ikmal-i tahsil ediyor. Çünkü 
maksat o kadarla hâsıl oluyor. Hukuk kısmı iki sene 
tahsil edecek. Hukuk kısmından çıkanlar Defter-i 
Hâkanî memuriyyetine de tâyin olunacaklardır. Âzâyı 
Kiramdan bazıları, geçen gün de memurların kifa
yetsizliğinden bahsettiler. İşte bundan sonra kifa
yetli memurlar tâyin edeceğiz. 

•Şimdilik her şube ve sınıf için ellişer talebe alı
yoruz; fakat ileride Kadastro Kanunu yapıldıktan 
sonra bu mektep tevsi edilip, kadastro yapacak 
derecede memur yetiştirecektir. Lâkin, henüz Tahrir-i 
Umûmî Kanunu çıkmadığından, onun için ihzârâtta 

bulunmak vakti değildir. Ne vakit Kadastro Kanunu 
buraya gelir, müzakeresine başlanırsa o vakit Mek
tebi, kadastro yapacak bir hâle getireceğiz. Tale
benin adedi ona göre tezyit olacaktır. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bu mek
tebin vaz ve tesisindeki esbâb ve hikmeti biliyoruz 
ve geçen sene de bu mektebin kabul edilmesi hu
susunda müzaharette bulunan ve kabul edenlerden 
birisi ben idim. Tahrîr-i arazîye memleketin ihtiyacı 
o kadar şedittir ki, zaten zannedersem geçen seneki 
müzakerede de kadastro muamelesine bu sene başla
sak, altmış sene sonra ancak biter yolundaki ifadata 
cevaben bendeniz hiç olmazsa bu sene açılsın da elli-
dokuz sene kalsın demiştim. Şimdi bakıyorum ki, 
bu mektep memlekette yapılacak tahrîr-i arazî için 
mühim bir menşedir; fakat bunun böyle mukadde-
mat halinde kalması bizi tamamiyle tatmin edemi
yor. 

İhtiyaç o kadar mühimdir ki, bugün Hacı Mus
tafa Efendi Hazretleri yalnız hudutlarından bahsetti
ler ve hudutlar dönüm itibariyle tahdit ediliyor. Hu
duda itibar olunması yüzünden hâsıl olan binlerce 
müşkilât, İdare Memurlarını ve Taşrayı o kadar 
ezmektedir ki, bugün kimse kendi toprağına malik 
ve sahip olduğunu iddia edemiyor. Onun için, bu 
mektebin daha süratle ve daha çok talebe yetiştir
mek için ne kadar fedakârlık yapmak lâzım ise, onu 
Meclisimizden istirham etmek suretiyle tevsiini arzu 
ediyoruz. 

Eğer kadastro muamelesine başlamak, bu mek
tepten mutlaka talebe çıkarmağa mütevakkıf ise - ki, 
onda şüphe yoktur- her halde şimdiden bunun tale
besini tevsî etmek lâzımdır. Zira, bu kadastroyu 
alel amyâ yapmak şimdiye kadar yapılan tahrirlere 
- tahrir değil, telvis edilmiş olan muamelâta - ben-
zetmeyip, esaslı bir surette herkes kendi arazisine ve 
onun bir haritasına malik olmak suretiyle yapmak 
için bu mektebe ihtiyâç-ı kat i vardır. 

Bu mektebe karşı olan ihtiyacı, bu mektebin 
hâl-i hâzırı tatmine kâfi değildir. Bütçenin heyet-i 
umumiyyesi hakkında söylenen sözleri Takvîm-i Va-
kayîde okumakla iktifa edilemez. Zira, beş seneden 
beri heyet-i umûmiyye hakkında söylenen sözlerden 
bir netice hâsıl olmamıştır ve bu suali tekrar etmek
ten maksadım, bu mektebin memleketin ihtiyacı nis-
betinde olmadığı görülüyor. Biz bunu hâl-i intizamda 
görmeli ve fazla talebe kaydına tâbi bulundurma
lıyız ki, memleketin ihtiyacına tevâfuk edebilsin. İş
te bunu istirham eylerim. 
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MAHMUT ESAT EFENDİ (Defteri Hakani Na
zırı) —Mektebin intizamı yolundadır; fakat ne ka
dar memura ihtiyaç mess ettiği ancak.. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Hayır, hayır... 
MEHMET TALAT BEY (Devamla) — «Hayır» 

diyen kadastronun ne demek olduğunu bilse... 
MAHMUT ESAT EFENDİ (Devamla) Ne ka

dar memura ihtiyaç messeylediği ancak, kanun 
çıktıktan sonra anlaşılacaktır. Onun için şimdi bir 
makaddime olarak bu mektebi açtık. İnşallah ka
nunu elimize veriniz, ona göre tevsi ederiz. 

MEHMET TALAT BEY ^Devamla) — O kanu
nu teklif etmek için de Nezâretin müstakil olması 
lâzım. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Devamla) — Ben
deniz geçen gün geldim, Reis Beyefendiye rica et
tim, o kanunu buldurduk; fakat şimdi müzakeresi 
mümkün olmadığından kaldı. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Bendenizin bir sualim var. Nazır Beyefendi, Fen Me
murunu bir senede çıkarıyor. Hukuk Memurlarını da 
iki senede ve bunları çıktıktan sonra Taşraya gön
deriyor. Malûm-u âlînizdir ki, Nazır Beyefendi de 
bu tatbikatı pek âlâ gördü ve hepimiz de gördük. 
Mekteb-i Hukuktan çıkan bir adamın dört sene tah
sil gördüğü hâlde, mektepten çıkar çıkmaz tatbikat 
yapmadığını Nazır Beyefendi de pek âlâ bilir. Mek
tepten çıkanlar da bilir. Bu muameleyi tatbik etmek 
için evvelemirde bir tatbikat muamelesi lâzım ge
lir. Nazır Beyefendi, efendileri hemen mektepten 
çıktıkları gibi taşraya gönderip, tatbikat yaptırma
yacak mı, yoksa evvelce onlara tatbikat öğretecek 
mi? Nazır Beyden burasını soruyorum. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Devamla) — Fen 
kısmı zaten tatbikat yapıyor. Hukuk tahsil edenler 
de dairede tatbikatla meşgul olurlar. 

ŞAKİR BEY (Yozgat) — Nazır Beyin beyan et
tiği malûmata göre, mektep, Fen ve Hukuk kısım
larından ibarettir. Hukuk mektebi varken, böyle 
iki senelik bir şube teşkil indeki mânâ nedir anlaya
mıyorum. 

REİS — Heyet-i Umûmiyye müzakeresinde zan
nederim bunların hepsi söylendi. Maddelerde de böy
le heyet-i umûmiyye müzakeresine devam edersek 
bütçeyi çıkaramayacağız. 

ŞAKIR BEY (Yozgat) — Bu mesele heyet-i umû-
miyyede geçmedi. Hukuk Mektebinde daha vasi 
tahsil varken, başka bir şube açılması nedendir? Bu
rayı anlamak isterim. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defter-i Hakani 
Nazırı) — Geçen sene de bunu arz ettim. Mekteb-i 
Hukuktan çıkan adam, gidip Taşrada sekizyüz ku
ruş maşla ifayı hizmet etmez. Adliye Nezâreti kendi
sine memur bulamıyor. Nerede ki, hukuk mezun
ları bize gelip, Tahrir Memurluğu yapacaklar? Biz, 
kendimize göre lâzım gelen malûmatı memurları
mıza vermek için bir mektep açtık. Heyet-i Celileniz 
bunu kabul etti, yarı yolda bırakalım mı? 

REİS — Faslı reye koyuyorum: Birinci faslı ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Kabul edildi efendim. 

İkinci Fasıl 
Levazım : 

1. — Meremmet 
2. — Mefruşat 
3. — Kırtasiye 
4. — Tenvir ve Teshin 
İkinci Faslın Yekûnu 

5 000 
4 000 

20 000 
9 000 

38 000 
'REİS — Bu fasıl hakkında söz isteyen var mı? 

(»Yok» sadaları.) Faslı kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Üçüncü Fasıl 
İkinci Bab - Vilâyât 
Maaşât : 

L Müdürler 72.000 
2. Memurlar 1.062.000 
3. Ketebe 6.042.000 
4. Müstahdemîn-i müteferrika 27.000 

Üçüncü Faslın Yekûnu 7.833.000 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Müsaade buyurur musunuz? Keygam Efendinin tak
ririnin bu vesile ile mevzuubahs olmasını arzu edi
yorum. Bu fasıil, Taşrada maâşât faslıdır. Keygam 
Efendi de, Taşrada birkaç memurun maaşına zam 
teklif ediyordu. Müsaade buyurursanız izahat vere
ceğim. 

ARTIN BOŞGEZERYAN EFENDİ (Halep) — 
Bu fasılda Müdürler, Memurlar ve Ketebe var. Ma
lûmdur ki, vilâyâtta Müdürler, Livalarda Memur
lar, Kazalarda Ketebe bulunur. Bazı Kazalar var-
ki, o Kazaların muamelâtı pek çok Livâlarınkinden 
kesirdir. Livaların değil, hattâ Merkez-i Vilâyetin 
muamelâtına muâdil Kazalar vardır. Bu Kazalarda 
îfa-yı muamele eden Tapu Kâtibi tek bir şahıstır. 
Çok, çok, yanında bir de muavini var. Şimdi, dört 
yüz, beş yüz kurası olan ve o karyelerin içinde bin 
haneyi mütecaviz olanları bulunan bir Kazada bir 
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memur, nasıl îfâ-yı muamele eder? Diğer birtakım 
öyle Kazalar var ki, oranın muamelesi senede iki, 
üçe baliğ olmaz. Halbuki, Tapu Kâtipleri, senede iki, 
üç muamelesi olan Kazada da bir fert, yevmiye beş 
gün ferağ muamelesi icra eden Kazalarda da yine 
bir ferttir. 

Geçen gün Nazır Beyefendi buyuruyorlardı ki, 
ıslahat için bir kanun lâzım; bir de memur. Filvaki 
'buyurdukları doğrudur. Biz, Emvâl-i Gayr-i Menkule 
Kanununu çıkarmadık. Memurların ahvâl-i de ma
lûmdur; fakat memur ve kanuna ihtiyacı olmayan 
hiçbir ıslâhat yok mudur? Az bir himmetle yapıla
cak bir şey yok mu? Meselâ bu memurları, Tapu 
Ketebesini, muamelâtın kesreti nisbetinde tevzi et
mek, Nezâretin yed-i iktidarında değil mi? Bu, ne 
kanun, ne vakte ve ne de nakde muhtaçtır. Bendeniz 
arzu ediyorum ki, Nezâret, her yerin bir istatistiğini 
eline alsın. Her yerin ihtiyacına göre memurları tev
zi etsin. 

Çünkü, değil Nazır Beyin buyurduğu gibi, eski 
kayıttan iş çıkarmak, hattâ bir hafta, iki hafta ev
vel yapılan ferağ muamelesini bile bulmak kabil ola
mıyor. Çünkü, Kâtip, hiç muameleden başını almı
yor. Bendeniz, bu tevziatın nisbî olarak yapılması
nı- yani müsâvât-ı nizamiyye mi diyelim, nedir- onu 
terk ederek müsâvât-ı nisbiyyeye riâyeten, her Ka
zanın, her Livanın muamelâtına göre memurların 
tezyidini talep ediyorum. Biz zaten Nezâretlerin 
çeşmesinden çoktan vaz geçtik, bizi susuz bırakma
sınlar. Vakte muhtaç olmayan ıslahatı yapsınlar. 

RİFAT KÂMİL BEY (Bolu) — Bendeniz, üçün
cü faslın, üçüncü maddesi hakkında söylemek isti
yorum. Kazalarda Tapu Ketebesine verilen maaş, 
onların hizmetleri ve ihtiyaçlarına mütenasip değil
dir, pek azdır. Bunun için bu maddeye biraz zam tek -
lif ediyorum. Bu fasla üçyüz elli bin kuruşun zam
mını teklif ediyorum. 

REİS — Tahriren isteyiniz efendim. 

AŞİL APODYAKO EFENDİ (Sakız) — Mi
ne'! kadîm Sakız'da intikal ve ferağ muamelesi Noter
ler vasıtasıyla yapılmakta olduğu halde, Defter-i 
Hâkanî Nezâretinin teşkilinden ve Emlâk Kanunu
nun neşrinden sonra, yine bu vezâi'f kendileri tara
fından yapılmaktadır. Bunlar, ferağ muamelâtına 
bakar, harç alır. Sonra, senede iki, üç kere merkez-i 
Livada bulunan Defter-i Hâkanî İdaresinden bir 
adam îzâm edilir; bunların muamelâtını teftiş eder 
ve tahsilatını cibâyet eder ve bu tahsilatın rub'u da. 
kendilerine bırakılır. 

1323 senesi teşkilâtında Tapu Memurları tavzif 
edildiği vakit, bu harçlar; bu âidât lağvedilmiştir; 
lâkin Noterler o zamandan bugüne kadar îfâ-yı va
zife ile meşgul ve hiçbir şey almamaktadırlar. Bun
lar fakir adamlardır. Muamelâtın böyle muntazaman 
cereyanı için evlerinde bulunmak mecburiyetinde
dirler. Bunların böylece bilâ-harç, bilâ-âidât tavzif
leri' muvafık-ı mâdelet olmadığından, beş senelik 
mütedâhil maaşlarıyla yeniden tahsisatın rub'unun 
verilmesini teklif ediyorum. Buna dair bir takrir de 
verdim. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Dün bendeniz bu Meclis-i Âlîye vuku bulan mâru
zâtımda Kaza Tapu Kâtiplerinin maaşlarının tezyidi 
hususunda Hacı Mustafa Efendiye iştirak etmiştim. 
Şimdi sırası geldiği için arz ediyorum; Bu Tapu Kâ
tipleri, merkez-i Kazada müsakkafâtın, arazinin 
bey'-ü-ferâğ ve intikal muamelelerini icra ediyorlar. 
Mehâkimde de tenvîr-i hakikat için mer'î oluyorlar. 
Maaşları, senevî 150 ilâ 200 kuruştur ki, kâfi değil
dir. Bunların maaşlarını tezyîd etmeli. 

Bize bir de bilumum münâzaâtm kat'ı ve tenki
si için her tapu senedine akaarının bir haritası bera
ber raptolunsa, münâzaâta mahal kalmaz. Bu da 
kaabildir. Çünkü, Defter-i Hâkanî İdaresi', müşteri
leri muhayyer bırakıyor. Müşteri, isterse harita ala
bilir, isterse mühendise yaptırabilir. 

Beyrut, İzmir gibi mühim mahallerde birer Mü
hendis bulundurmak için Hükümet tarafından tek
lif olunuyor; reddolunan yüzbeş bin kuruşun iadesi
ni talep ederim. 

M E H M E T TALÂT BEY (Ankara) — Bilhassa 
Kazalarda Tapu Ketebeslnin maaşlarından vesaire-
sinden bahsolunuyor. Devr-i Sabıkta, vazifesini en 
ziyade suiistimal eden memurin, Kaza Tapu Kâtip
leri idi. Çünkü, onlara aidat veriliyordu. Bir aylık 
âidâtı, 35 ilâ 40 kuruştan ibaret kalıyordu. Adetâ 
Hükümet de buna müsamaha ediyordu diyebiliriz. 
İçlerinde öyle Tapu Ketebesi biliriz ki, bir Kazada 
oturduğu halde üç, dört tane konaklara malik olmuş
lardı. 

Şimdi, Devr-i Meşrutiyyette ahlâkça da bir tebed
dül vukua geldi. Memurlar başı boş bırakılacak olur
sa, eskiden fenalığa doğru bir istidat var, yeniden 
ona ricat edebilirler korkusu vardır. Şimdi yana-ya-
kıla Nazır Beyefendi buyurdular ki, burada memur
lara, müdürlere rica ediyoruz, ara sıra gidin Kaza
ları şöyle bir teftiş edin. Maliye Nâzın Beyefendi, 
Müfettişlerin derece-i lüzumundan uzunuzadıya bah-
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•settiler. Bizi ikna ettiler; hattâ o kadar i k n a ettiler 
ki, neticede alkışlayarak kabul ettik. Bu memleket
te demek ki Müfettişlere lüzum vardın tabiî fazla 
para vermeye bütçemiz müsait değil, bütçede tasar
ruf edelim fikri hepimizce karargîr olmuş bir esas
tır. 

Böyle birçok açık içinde bulunduğumuz halde, 
fazla sarfiyatta bulunamayız. Yalnız, Vilâyet ve Li
va memurlarını, müdürlerini değil, en ziyade Kaza 
Tapu Memurlarını başıboş bırakmamalı, herhalde 
onları müfettişsiz, öyle istedikleri gibi hareketlerin
de muhtar bırakmamalı. Bunu Heyet-i Muhtereme-
nizin nazar-ı dikkatine vaz'ederim. Çünkü, ahali 
fevkalâde' perişan bir haldedir. Bu arazi tahrîri ve 
tapu muamelâtı meselesinden dolayı hakikaten pe
rişan bir haldedir. Bir adamın müteaddit sened-i 
Hâkanîsi arazisi olur. Bir arazinin müteaddit sened-i 
Hâkanîsi olur; bunlar tahrir muamelâtına çıkıyor
lar, bilmem ne diyorlar. Ondan ahali fevkalâde mağ
dur ve perişan oluyor. 

Rica ediyorum, her ne kadar fazla bir masraf 
ihtiyarını mucip olacaksa da, her halde bütçede Ta
pu Kâtiplerinin muamelâtını teftiş edebilecek bir 
memur gösterilsin. Bunu meskûüınanh bırakarak 
geçmeyelim. Sonra bu, yol olur, diğer memurine de 
sirayet edebilir. Çünkü bu hususta işittiklerimiz pek 
çoktur. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defter-i Hâkanî 
Nâzın) • Tapu Kâtiplerinin ve Refiklerinin maaşla
rının tayini, zannolunuyor ki bizim elimizdedir. Hal-
buki bunda bizim zerre kadar iktidarımız yoktur. Bu 
hususta hiçbir iktidarı hâiz değiliz. Heyet-i Ce'lîleniz, 
bize müfredatıyla, hattâ 200 kuruşa kadar olan maâ-
şâtı tayin etmiştir. Biz, hiçbir memurun maaşını oradan 
kaldırıp diğerine veremeyiz. Keşke bize o selâhiyeti 
verseydiniz; yani biz size bu kadar para veriyoruz, 
siz istediğiniz gibi memurlarınızı tayin ediniz desey
diniz, zannederim ki daha iyi ourdu.,Çünkü biz da
ima işin içindeyiz. Nereye ziyade maaş vermek lâ
zım vermek geldiğini, nereden tenkîs icap ettiğini 
daha iyi takdir ederiz. Halbuki bugün biz öyle bir 
iktidara sahip değiliz. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Bir teşkilât kanunu yapınız. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defteri Hakânî 
Nâzın) — Müsaade buyurunuz, vaktiyle zât-ı âlî
lerinin buyurdukları gibi işe göre maaş tayin edil
mişti. İptidâ-yı teşkilâtta böyle yapılmıştı. Halbuki, 
bütçemizin ilk tanzimi zamanında o vakitki Meclis-i 

Mdbusan bir kaide koymuş, yani varidatı esas ittihaz 
etmişti. Şu kadar kuruş varidat veren yerlere şu sı
nıftan memur tayin edilsin; şu kadar kuruş varidat 
veren yerlere de şu kadar kuruşluk memurin tayin 
edilsin denildi. Bunun doğru olduğunu şimdi ben 
iddia edemem. Zira, varidatın çokluğu, iş ile müte
nasip değildir; bazı yerlerde birçok müfredatlı işler 
olur; yekûnu bir şey teşkil etmez. Halbuki bazı yer
lerde iş az olur, çok para getirir. Böyle varidatın 
müfredatına göre maaş vermeyi doğrudur, muvafık-ı 
adalettir diyemem. Fakat ne yapayım ki, bu, benim 
elimde değildir. Şimdi bunu yeniden tebdil etmek, 
başka bir esas meydana getirmek, pek çok vakte 
muhtaçtır. Eğer Heyet-i Gelîlennz, böyle bir esas ko
yarsanız ona teşekkür ederim. Fakat şimdi değiştir
meye muktedir değilim. 

İOHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) 
—• Mademki memurlarda kusur görüyorsunuz, o 
halde teklif etmeye muktedirsiniz. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Devamla) — Bu
nu, Meclis-i Mebusanın ikinci, üçüncü içtimâlarında, 
Encümende dermeyân ettik. Hayır, bu esası muha
faza etmek lâzımdır dediler. Binaenaleyh, Encümen
de onu kabul ettiremedim. Eğer Heyet-i Celîleniz 
'buna muvafakat ederse, gelecek içtimada ona göre 
büyük bir teşkilât yaparız. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) 
— Siz lüzum gördüğünüz vakitte teklif edebilirsiniz. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Devamla) — Kâ
tiplerin maaşından bahis buyuruldu. Geçen .gün 
bunların maâşâtından bahsetmiştim. Filhakika, bun
ların maaşları pek azdır. Bunun için iki defa da maaş
larına ellişer kuruş zammedildi. Şimdi de bütün Ta
pu Kâtiplerine ellişer kuruş zammederseniz, bendeniz 
reddetmem. Fakat ben, böyle bir şey teklif edemem. 
Eğer siz bu Tapu âtiplerinin maaşlarına ellişer ku
ruş zammederseniz büyük bir hayır işlemiş, memle
ketinize de hizmet etmiş olursunuz. Fakat bendeniz 
böyle bir şeyi teklif iktidarını hâiz değilim. Eğer siz 
yaparsanız reddetmem. 

'Bir Mebus-u muhterem, Noterlerden bahsetti; 
bunun için bir teşkilât yapılmıştı; kendilerine bu yol-
de maaş veriliyor. Şimdi, eski hale rücû ederek, on
lara tekrar rubû vermek, benim iktidarımın fevkin-
dedir. Maliye Nâzın da bunu kabul etmez. Bizim büt
çemizde Tapu Kâtibi maaşatı vardır. Orada elbette 
vazifesini ifa eden adamlar vardır. Onlara maaş ve
riliyor. Noterlere bundan başka fazla para vermek 
bizim iktidarımızın haricindedir. Bize bir bütçe veri-
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yorsunuz; biz onun haricine çfkamayız. Öyle bir pa
ra verecek olursak, Dîvân-ı Muhasebat da kabul et
mez. Evvelce bunlara maaş verilmiyor, hâsılatın, rub'u 
veriliyordu. Dört, beş sene evvel, yani 1323 senesinde 
bu kât'edilmişti. Bu tarihten itibaren ne maaşı ne de 
tahsisat verilmiyor. Bendeniz, böyle Noterler bilmiyo
rum. Biz, Tapu Kâtiplerine maaş veriyoruz. Şimdi siz 
yeniden bir teklif yaparsınız, oradaki noterlere de 
hâsılattan rub'u verilsin dersiniz, kabul olunursa biz 
de veririz. 

AŞİL APODYAKO EFENDİ (Sakız) — Bende
niz öyle bir teklif verdim. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Devamla) — Mis-
bah Efendi Hazretleri haritadan bahis buyurdular. 
Bizde harita esası mevcuttur; ama ihtiyarîdir. İnşallah 
Tahrir-i Umumî Kanununu çıkarırsanız o zaman mec
burî olacaktır. Bize hemen kanunu çıkarıp veriniz. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Şimdiden mecburî olabilir. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Devamla) — Ola
maz; Zira birtakım memurine de ihtiyaç vardır. Bir de 
teklifâtın adem-i kabulünde bütçe açıklığı esbab ola
rak gösteriliyor. Ben size temin ederim, Emval-i Gayr-i 
Menkule Kanununu çıkarınız, Taşrayı bilmem, tahmin 
edemem, fakat İstanbul'da emvâl-i gayr-i menkulenin 
fiyatı iki - üç misline baliğ olacaktır ve varidat-ı Dev
let de tabiî o nisbette tezayüt edecektir. Böyle varida
tı temin edecek mevad bugün sizin elinizdedir. Bunla
ra bakalım, kanunlarımızı çıkaralım, tatbik edelim; 
göreceksiniz ki, vâridat-ı Devlet pek çok tezayüt ede
cektir. Bugün Emvâl-i Gayr-i Menkule Kanunu çıka
cak diye emlâkin İstanbul'da fiyatı • tezayüt eylemiştir. 
Müzakereye başlandığı gün bu tezayüt daha artacak
tır. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Taşrada da öyle. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Devamla) — Taşra 
gözümün önünde olmadığı için tabiî tahmin edemem. 
Geçen sene İstanbul'da bir yerin arşını elli Lira idi. 
Bu sene oranın arşını ikiyüz Liraya satılmıştır. Kanu
nu çıkarırsanız göreceksiniz ki, bu miktar pek çok te
zayüt edecektir. İstanbul'da Emval-i Gayr-i Menkule 
Kanunu neşrolunduğu gün vâridat-ı Devlet iki misli 
artacaktır. Binaenaleyh, bütçenin tevazünü için filan 
memurun maaşından şu kadar kuruş tenzil edelim di
yecek yerde, varidatı iki misil artıracak tedbirler dü
şünelim. (Alkışlar) 

Talat Bey biraderimiz teftiş hakkında bir sual irat 
buyuruyorlar. Bizim memurlarımız vardır. Şimdi üç 
yahut beş Müfettiş tâyin etmek bizim iktidarımızın 

fevkindedir. Zira bütçede yoktur. Böyle birkaç zat 
tâyin etsek bile, kâfi değildir. Lâkin bizim harcırah 
tertibimiz vardır. Eğer harcırah tertibini tezyid eder
seniz Liva Memurları, Vilâyet Müdürleri giderler, 
icap,eden kazaları teftiş ederler. Siz onu artımız, ben 
de teftişâtı icra ettiririm. Şimdi o kadar bir iş yapa
biliriz. («Kâfi» sadalan) 

İBRAHİM EFENDİ (İpek) — Memleketimizde 
ekser Tapu.Memurlarından şikâyet olunuyor. Bunun 
da başlıca sebebi, zannetmem ki, maaşlarının noksan 
olmasından ileri gelsin. Belki ekseriyetle memurların 
adem-i iktidarından ileri geliyor. Bu hata da me
murların adem-i iktidarından ileri geliyor ve bu hata, 
Nazır Beyden ziyade bize aittir. Biz yaptığımız kanun
ları hep bir seyyan üzere yapmak istedik. Bunun için 
bu. hatalar oldu. Yetmiş yaşında bir Mülâzım askerlik 
edemez, bu doğrudur. Fakat elli yaşında, altmış yaşın
da güzel bir Tapu Memuru, zaten mesleğidir, günde 
otuz - kırk tane tapu muamelesini yapar. Biz onları 
hemen kadro haricine çıkardık. Kimisine eski Hakana 
mensuptur dedik, kimisine ihtiyardır dedik. Her ta
rafta, bilhassa bizim tarafta bütün şikâyetler memur
ların adem-i iktidarındandır. Memlekette ekseriyetle 
gördüğüm şikâyetlerin sebebi hep memurin arasındaki 
bu sidik yarışıdır. Hepsi şimdi zamm-ı maaşla uğraşı
yor. Bendeniz teklif ediyorum ki, eğer biz dört sene 
içinde yaptığımız kanunların birçok maddelerini tekrar 
ıslah edersek ve bütçeler geldikçe bu memurların ma
aşlarını keserek memlekette fevkalâde bir sükûnet hâ
sıl olacaktır. Hem sükûnet hâsıl olur, hem çalışanlar 
bihakkın çalışır. Nazır Beyin teklif ettiği ellişer, yüzer 
kuruş zammı kabul edersek emîn olunuz ki, diğer me
murlar üçeryüz daha fazla isteyecekler. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defter-i Hâkanî Nâ
zın) — Bendeniz zam teklif etmedim, siz zam yapar
sanız kabul ederim dedim. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Teklif yok, biz söyledik. 

İBRAHİM EFENDİ (İpek) — Bu daha fena. Asıl 
belâ da buradan geldi. Hüseyin Hilmi Paşa, bize iki-
buçuk milyon Lira açık ile bir bütçe getirdi. Biz ha
riçteki memurlara i yük yapalım diye tekmil Kayma
kamların, sair memurların maaşına zammettik. Niha
yetinde böyle bir açık karşısında bulunuyoruz. Benim 
bir teklifim var, eğer kabul ederseniz, üç senedir bağı* 
nyorum, kimseye anlatamıyorum. Ben diyorum ki, 
makama maaş vermeyelim, kaaime maaş verelim, 
yani iş gören adamlara maaş verelim. Defter-i Hâkanî 
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memurlarından muktedir, faal, çalışan adamlar var. 
Tembel, iş bilmez, iş görmez adamlar da var. 

ESAT PAŞA (Draç) — Memurları müzayede ede
lim. 

İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Kabul ederse
niz ediniz, etmezseniz etmeyiniz. Diyorum ki, bir Liva 
veyahut bir Vilâyet dahilinde gayet faal ve çalışan 
olan adamlar muamelâtından belli olur. Meselâ bir 
memur bir kazada günde onbeş tane muamele yapmış, 
mütevâliyen iş görmüş, bir de bakarsınız, öteki kaza
daki memur iş görmemiş. O memurun terfii geldiği 
zaman o memuru makam itibariyle terfi ettirmemeli, 
yâni sen kaza memurusun, Livaya git dememeli. Hem 
o memur yine kazada bulunduğu halde, maaşına zam-
metmeli. Düyûn-u Umumiye Nezareti buraya geldiği 
zaman, bizim hiç beğenmediğimiz memurları ele aldı, 
muntazam ve mükemmel bir Daire yaptı. Bugün Dü
yûn-u Umumiye Nezaretinden memurlar tâyin olun
duğu vakit kaaime maaş veriyor, makama maş vermi
yor. Selanik Düyûn-u Umumiye Nezaretine bir me
mur gelir, onbin kuruş maaş alır, fakat oraya dörtbin 
kuruş maaş ile bir de bir memur gelir. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Bunu yaparsan 
biz razıyız. Kadrosunu yap bakalım... 

İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Bunu Nazırlar 
yaparlar, ayırırlar. Onlara şahıs ve ehliyet itibariyle 
maaş verilir. İş görenler maaş alır, iş görmeyenler ala
ma/. Ben hiç zam tarafları değilim. Kafiyyen bütçeye 
beş para zammetmemeli. Memleketle memurların re-
fah-ı hâlini isterim; fakat çalışanlarla çalışmayanlar 
aynı derecede maaş almasınlar. Orta yerden biri, men
subiyeti kaldırmalı, hizmet edenlere para vermeli. 

REİS — Efendim, takrirleri okur musunuz? 
Riyaseti Celileye 

Suriye Vilâyeti merkezinde müstahdem Tapu Ke-
tebesinin mikdarı, ihtiyac-ı mahallî ile gayr-i mütena
sip olduğundan, hukuk-u tasarrufiyyenin temini ve 
eshab-ı müracaatın tesrî-i muamelâtı için iki Ketebe-
nin tezyidi ve mücerret bir odacının tâyini için icap 
eden muhassasatın zammını teklif eyleriz. 

Şam Mebusu Şam Mebusu 
Emin Fevzi 

REİS — Bu takriri nazar-ı dikkate alanlar elini 
kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul olunmadı efendim. 

Riyaseti Celileye 
Maaşları pek dûn olan kaza Tapu Kâtipleri maa-

şatının hadd-i lâyıkına iblâğı için Defter-i Hâkanî Ne
zaretine müteallik bütçenin üçüncü faslının üçüncü 

maddesine yüzellibin kuruşun zam ve ilâvesini teklif 
eyleriz. 

Kastamonu Mebusu Bolu Mebusu 
Hüsnü Rifat Kâmil 

REİS — Efendim, nazar-ı dikkate alanlar elini 
kaldırsın... (Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

Riyaseti Celileye 
1323 senesi Defter-i Hâkanî İdaresinin teşkilinde, 

Sakız'daki Noter memurlarına ait rub-u hâsılat kat'e-
dilmiş olduğundan, beş senelik a'idat-ı mütedahilenin 
kendilerine itâsiyle badema yine işbu rub-u hâsılatın 
onlara itasını teklif ederim. 

'Sakız Mebusu 
Abotyako 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar elini kaldırsın... 
(Eller kalkar) Nazar-ı dikkate alınmadı efendim. 

O halde üçüncü faslı reye koyuyorum. Faslı kabul 
edenler lütfen elini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul 
olundu efendim. 

Dördüncü Fasıl 
Levazım : 
1. İcarat 50.000 
2. Mefruşat 30.000 
3. Kırtasiye 35.000 
4. Tenvir ve Teshin 80.000 
Dördüncü faslın yekûnu 195.000 
REİS — İtiraz eden var mı?.. 
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Efen

dim, bendeniz Müteferrika faslı için bir şey arz ede
cektim. 

REİS — Efendim, o beşinci fasıldadır. 
Dördüncü fasıl için söz isteyen yok. Dördüncü faslı 

kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul 
olundu. 

Beşinci Fasıl 
Masarıf-ı Umumiyye-i Mütenevvia : 
1. Matbuat-ı Umûmiyye ve Masarıf-ı 

Nakliyyesi 151.500 
2. Sened-i Hâkanî Ücret-i Tahririye 

ve Kaydiyyesi 200.000 
3. İhbariye ve Dellâliye 20.000 
4. Masarıf-ı Muhakeme 88.000 
5. Harcırah 233.000 
6. Müteferrika 240.000 
Beşinci Faslın Yekûnu 932.500 
Yekûn-u Umumî 11.554.500 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Muş 
Mebusu Muhteremi Keygam Efendi biraderimizle be
raber şu okuyacağım takriri imza ettik ve nazar-ı âli-
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nize arz ediyoruz. (Okur) : «Bitlis Vilâyetinde nâmeş-
ru mahlûlâtın ve kuyudat-1 asliyyelerine mugayir vu
ku bulan suiistimalâtın ber-veçh-i hakkanlyyet tashih 
ve tesviyesi zımnında beşinci faslın Masarif-i Müte
ferrika maddesine seksenbeşbin kuruşun zam buyrul-
masını teklif ederiz.» İhtida şunu arz edeyim ki efen
diler, bu zammı kabul etmekle bütçeye dokunmuş ol
mayacaksınız. Zira Hükümetin teklif etmiş olduğu 
diğer bir maddenin o nişbette bir tenzil vardır. Demek 
ki, bu teklifi imzalayan arkadaşlarımız bütçeye bir 
şey zammetmemek yolundaki gayretinize muhalif 
bir harekette bulunmuyor. Hükümet tarafından tek
lif olunan masrafın yekûnu ne İse yine öyle kalacak. 
Bu zammı kabul ederseniz o yekûn kabarmayacaktır. 
Maddenin mahiyeti nedir efendiler? Maddenin mahi
yeti, Anadoli-i Şarki Vilayatındaki Ermenilerin ara-, 
zi meselesi namiyle tesmiye edilen gayet elim bir ce
rihasından ibarettir. 

Bu cerihanın 'heyeti mecmuasından bahsetmiyo
ruz. Bugün yalnız pek ufak, pek küçük bir noktasına 
temas etmek istiyoruz. Hiç olmazsa 'bu noktadan ic
rayı hakkaniyyete başlanılmak üzere ilerisi için bir 
ümit vermek istiyoruz. Hakka, ileride mazhariyeti
mize dair bir emare, bir ümit istiyoruz. Siz de pek 
âlâ fehmedersiniz ki efendiler, seksenbeşbin kuruşluk 
bir tahsisatla kocaman böyle iktisadî ve hukukî azim 
bir mesele hallü fasl edilmez. 

Bilirsiniz ki, muhterem arkadaşlarını, Meşrutiyet
ten mukaddem Ermenilerin vaziyeti, Memaliki Os-
maniyyede ne idi? Bunu uzun uzadıya tafsil etmeye
ceğim. Bilirsiniz ki, Hükümeti sabıka, Ermenilere 
karşı maddî bir harp ve sonra da iktisadî bir harp 
ilan etmişti. Maddî harbi, ne gibi fecayi ile ileri gö
türdü. 

Bilirsiniz ki, iktisadî harbi de, bütün Ermenilerle 
meskûn olan Vilayatı boşaltmak suretiyle ileri gö
türdü. Onun da fecayini tarif etmeyeceğim. Böyle bir 
siyaseti, sakim siyaseti takip eden Hükümet ki, ham-
dolsun düşmüştür. O Hükümet, şekli kanuniye riayet 
etmek gibi bir endişelerde bulunamazdı. Ne yaptı? 
Bir taraftan Ermenileri öyle kahru cebr altında ezdi, 
memleketten tardetti. Diğer taraftan Ermeniler kar
yelerini terkettiler. 

Bu tarike bu karyelerdeki hakları mahlul oldu di
yerek bunların arazisini şuna buna tefviz etti yahut 
ecnebi memleketlerden muhacirler getirerek, onlara 
tefbiz etti. Bunu Hükümeti Osmaniyenin şimdiye ka
dar yapmadığı bir siyaset olmak üzere kabul ediyo

rum. Bu babdaki esası Şeri, Arazi Kanunnamesinde 
masturdur. 

Efendiler, yalnız bir ciheti arz ediyorum. Arazi 
Kanunnamesinin yetmişikinci maddesi pek sarihtir. 
Orada diyor k i : «Bir karye ve kasaba ahalisi umû-
men veyahut bazısı bir özürü sahiha mebni terki va
tan ettikleri halde, mutasarrıf oldukları arazisi müs-
tahikkı tapu olmaz.» Ermeniler karyelerini terkettik-
leri zaman mazur mu idiler? 

Zannederim hiçbir vicdan sahibi hiçbir Müslüman 
diyemez ki bunlar mazur değildir. Eğer mazeret mu-
hafaza-i nefs için olabilirse muhafaza-i nefs endişesi 
mevcut idi. Muhafaza-i mal endişesi ise o da tama
men mevcut idi. Muhafaza-i ırz endişesi ise, o da 
maatteessüf mevcut idi. 

Şimdi şu üç cihetten mazur olan bir Osmanlı, 
memleketini terkettiği halde bugün hiçbiri devri Meş
rutiyetten çıkıp da bunlar gayri mazur idiler, gayri 
mazur olarak memleketlerini terkettiler diyemez. 

Mantıkan, aklen muhakeme etseniz, bir insan ta
savvur eder misiniz ki, kendisinin kalben hatırat ile 
merbut bulunduğu karyesini kendi anasını, babasını 
kardeşini defnettiği toprağını, mezaristanını, o kadar 
hatıratla memzuç olan kıymettar bir yeri terk ile baş
ka bir yere gitsin? 

Bizim ise o kadar merbutiyyeti vataniyyemiz yok
tur. Biz bile seyahat için Avrupa'yı dolaşıyoruz ve pek 
güzel memleketleri dolaşıyoruz da bir müddet sonra 
memleketimize avdet etmek hastalığı o mukaddes has
talığı nefsimizde hissediyoruz. Nasıl olur da köylü
ler - ki, kendi topraklarına merbutturlar - bila maze
ret memleketlerini terketsinler? 

Halbuki, Anadöli-i Şarki Vilayetlerinin birçokla
rında, bilhassa Bitlis Vilayetinde Ermenilerle meskûn 
olan birçok karyeler, bugün viran ve 'harap bir hal
dedir. Bunların arazisi mahlul denilerek öteye beriye 
tefviz edilmiştir. 

Biz bugün !bu cerihayı tamam iltiyam teşkil ede
cek bir tedbirler istemiyoruz. Memlekette hakkı ada
leti tesis etmekle mükellef olan bir Fırka-i siyasiyye-
yeden - ki, İttihat ve Terakki Fırkasıdır. - biz bugün 
tamamıyla icrayı adalet istemiyoruz. İcrayı adalete 
bir mübaderet, bir mukaddime istiyoruz. Ati için - arz 
ettiğim gibi - ümit istiyoruz. Bu seksenbeşbin kuruş 
ile ne olur? Yalnız, bir gayret, bir arzu izhar edilir. 
Bunun izharını bendeniz temenni ediyorum. 

Bendeniz diyorum ki, Defteri Hakani Nâzın, ka-
vanini mevcude dairesinde, dikkat buyurulsun, kava-
nini mevcudenin haricinde bize lütfedin, bize ihsan 
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eyleyin demiyorum. Bize şu kadar gadrettiniz, kava-
nini mevcude dairesinde şu muamelatı tetkik ediniz 
ve bunu tashih eyleyiniz diye temennide bulunuyo
rum ve zannederim ki bilcümle arkadaşlarım benimle 
hemfikir olacak ve kendi reylerini de benim fikrime 
zammederek bu takriri kabul edeceklerdir. 

ZİHNİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Beşinci fas
lın ikinci maddesinde Senedi Hakani ücreti tahririye-
ye ve ücreti kaydiyesi namıyla ikiyüzbin kuruş konul
muş, bu para kimlere veriliyor? Bunlar memurini mu
vazzaf adan mı, yoksa hariçten mi adam getiriliyor? 
Bunları anlamak isterim. Bu epey bir paradır. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defteri Hakani Na
zır:) — Bendeniz Zöhrap Efendi Hazretlerinin buyur
dukları bu seksenbeşbin kuruşun nasıl sarf edileceğini 
anlayamadım. Bu parayı ne yapacağız? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Arz 
edeyim efendim. 

MAFIMUT ESAT EFENDİ (Devamla) — Evve
la bütçeden tenzil edilmiş olan seksenbeşbin kuruşun 
affı nedir? Bunu arz edeyim de onun üzerine beyan 
buyursunlar. Geçen sene Kosova'da tahrir icra edildi 
fakat bu tahriri biz yapmadık. Bize terettüp eden va
zife, tahrir icra olunduktan sonra defterler bize 
devredilecek, biz de eshabı arazi yedinde yeniden se
net verecek idik. Bizim için birçok senet tabettirmeye 
ihtiyaç var idi. O senetleri tabettirmek için seksenbeş
bin kuruş para istedik. 

İşte bundan ibaret. Yani, bizim aldığımız seksen
beşbin kuruş Kosova'da verilen senetlerin tabiyye pa
rasıdır, tahrir parası değildir. Zira tahriri bizim ida
remiz yapmadı. Maliye Nezareti yaptı. Bu seksenbeş
bin kuruş o vilayette de böyle senet vermek için sarf 
edilecek ise, evvela tahrir olunması lazım gelir. Tahrir 
icra edilmeli ki, senet vermeye ihtiyaç messeyîesin. 
O vakit bu para verilmeli. Binaenaleyh, böyle mi ya
pacağız? Yeniden tahrir yaparak, eshabı araziye senet 
mi vereceğiz? öyleyse, beyan buyursunlar. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Bir 
kere, bu seksenbeşbin kuruşun Kosova Vilayetine ve
yahut diğer bir cihete sarf olunup olunmadığının bu 
bahse aidiyeti yok. Bunu zikredişimden maksat, şu 
ciheti muhterem arkadaşlarıma anlatmak içindir ki, 
bu seksenbeşbin kuruşun bütçeye zammını talep et-
mekl hükümet tarafından teklif olunan yekûnu kabart
mış olmuyorum. 

Maksadım bu ciheti arkadaşlarıma izhar içindir. 
Bir fikir vardır ki, bütçenin yekûnunu artırmamaktır. 
Bu sebeple, bir başka cihetten tasarruf vuku bulmuş 

olduğunu ve o tasarruf olunan meblağın şu cihete 
sarfı mümkün olduğunu arz ettim. 

Şimdi ciheti sarfını arz edelim. Bizce mültezem 
olan şey, mahiul denilerek şu tefviz edilen şeylerin 
tahkikiyle, bu muamelatın tashihidir. Eğer Defteri 
Hakani Nazırı bize vesaiti mevcude ile bu tahkikatı, 
«muamelatı adiyeme halel vermeden yapabilirim» der
se, bu kendi bileceği bir şeydir. Buna bir şey diyemem 
ve o vakit bir şey talep etmem. Ben, bilhassa Defteri 
Hakani umuru ile iştigal etmemiş olmak hasebiyle, 
kendilerine arz edeceğim ki, bunun memirini mevcude 
ile yapılacağına kanaatim yoktur. 

Eğer yapmak zaruretinde bulunacak olursa, pek 
uzun müddete taliki maslahat etmekle yapacaktır ki, 
bu da doğru değildir. Bendeniz diyorum ki, hem hak
kı muhafaza etmek ve hem de o memlekette biraz 
da levazımı siyaseti düşünmek noktai nazarından bun
da bir seri muameleye iptidar lazımdır. Bu hususta 
oraya ayrı memurlar tayini ile olabilir znanediyorum. 

Bendeniz memuriyet icra etmedim, Kuvvei İcraiye-
de bulunmadım. Eğer hakipayi aliniz ben vesaiki mev-
cudemle, hiçbir para sarfetmeksizin süratle yaparım 
derseniz ona hiçbir diyeceğimyok. Kâfi ki, onu taah
hüt buyurup ifa edesiniz. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defteri Hakani Na
zırı) — Şimdi anlaşıldı efendim, bir yerde, her nere
de olursa olsun, eshabı araziden bir şahsa, ister yer
li ,ister ecnebi, kim olursa olsun, bir arazi sahibine 
bir haksızlık yapılmış olsa o^haksızlığın izalesi derecat 
üzere bütün memurların ve nezaretin vazifesidir. Bir 
şahıs, gelir, o haksızlığı izaleye çalışırız. 

Eğer muhakemeye mütevakkıf olursa, onu muha
kemeye sevkederiz ve bu, her vakit bir vazifedir. La
kin umumiyetle bir vilayette yapılacak tahkikat, an
cak Tahriri Umumi Kanununun tatbik sırasında hal-
lolunabilecek bir meseledir. 

Zira oraya heyet gidecek, o heyet araziyi tahrir 
ederken bilcümle deaviyi de tahkik edecek, istima 
edecek, onları halledecek. Böyle umumiyet üzere ya
pılabilecek bir iş için ancak Tahriri Umumi Kanunu
nun tatbiki sırasında olabilir. 

Yoksa Tahriri Umumî Kanunu çıkmadıkça ve 
mevki-i tatbika vaz'olunmadıkça siz bana seksenbeş 
bin kuruşluk değil, sekizyüzelli bin kuruşluk tahsi
sat verseniz bu vazifeyi deruhte edemem. Çünkü 
nasıl yapacağım? Elimde bir kanun olmayınca na
sıl muktedir olacağım? O kanunun tatbiki sırasında 
bu iş elbette hallolunur. 

Şimdi siz evvela Tahrir-i Umumî Kanununu ba
na veriniz ve ewelâ Musul'dan veyahut Van'dan 
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başla deyiniz. O vakit bilcümle ihtilâafatın halli sı
rasında o mahlulat meselesi de hallolunur. 

Sonra ikinci bir mesele var. Zihni Efendi bir şey 
sual buyurdular. Taşrada ne kadar muamelat icra 
edilirse, onların kâffesi buraya gelir, biz de kuyu-
dun esası, ta iptidasından beri mevcuttur. 

Şimdi yeniden muamelat vuku buldukça defter
ler buraya tevarüd eder. Biz asıllarında münakalat 
icra ettiririz, o münakalatı muvazzaf memurlara icra 
ettirmek bizim işimize gelmez. 

Çünkü o vakit işin sahibi bulunmaz. Biz, bun
ları, muayyen ücret mukabilinde yaptırırız. Her in
tikal muamelesini on paraya yaptırırız. Ne kadar ça
lışırsa o kadar para alır. Evveli senedat da İstanbul'da 
tanzim ettirirdir. 

Yani Taşrada ne kadar muamelat-] intikaliyye 
vuku buldukça, onların kâffesi için muvakkat il
mühaber verilirdi ve İstanbul'a gelirdi, burada ya
zılırdı. 

Bunun için de beşyüz bin kuruş tahsisat vardır. 
Bunu biz düşündük, Vilayata, senedatın oradan ya
zılıp gitmesi çok vakte muhtaç oluyor, ve senedat 
eshabına vasıl olmuyor. Onlar lüzumsuz kalıyor. 
Say bifaide oluyor. Onun için mahallerine terk et
tik. Şimdi senedat mahallerinde veriliyor, lâkin bu
radaki defatir-i esasiyyede münakalat icra edilmek 
lâzımdır. 

Münakalat icra edilmeyince bizim de kuyudu as-
liyyemiz muamelat-ı ruz-u merreye tevafuk etmez, 
muhtel olur. İşte bu 2.00 bin kuruşu onu icra ede
cek olan Keteb-i Muvakkateye veriyoruz. Ketebe-i 
Muvakkate tabirini kullanıyoruz. Zira onlar mu
vazzaf değildir. Muvazzaf olması çok kere teklif edil
di, fakat bizim işimize gelmiyor. Zira o vakit bu 
para ile oişleri gördüremeyiz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) - Ben
deniz son söz olmak üzere bir iki söz söyleyeceğim. 
Zaten uzun söylemeye niyetim yok. Uzun söyle de
seniz de söylemek istemem. Bendeniz diyeceğim ki, 
Hükümet lisanından işittiğim sözlerden dolayı son 
derece müteessirim. Zira görüyorum ki, bir Hükü
met ki, her icraatta mesaili en ufak noktada muha
keme ediyor. 

Hiçbir vakitte meselenin ne büyüklüğünü ve ne 
şümulünü ve ne de netayicini muhakeme etmiyor. Za
ten etrafımızda gördüğümüz muamelat-ı müessife Hü
kümetin ahvali bu suretle muhakeme ettiğine delil
dir. 

Efendiler, bendeniz mukaddime-i maruzatım
da pek elim bir maziden bahsettim ve sonra o elim 
mazinin tevlid ettiği mesele-i mühimme-i hazıra ol
mak üzere Hükümete karşı bizim öteden beri derme-
yan ettiğimiz ve son defa. Sadrazam Paşa Hazret
lerine arz ettiğimiz birtakım istirhamattan bir tane
sine ait olan şu teklifi verdim. 

Bendeniz öyle zannediyorum ki, böyle emval-i 
umumiyyemize pek şiddetle taalluku olan vezaiften 
Defteri Hakani Nazırı Beyefendi haberdardır ve öyle 
zannediyorum ki Defter-i Hakani Nazırı Beyefendi 
Ermenilerle meskûn olan memalikte icra edilen me
zalimden haberdardır. Hiç değilse Defter-i Hakani 
Nazırı sıfatıyla değil, bir Osmanlı olmak sıfatıyla 
haberdardır zannediyorum. 

Efendiler, Defter-i Hakani Nazırı sizden kanun 
istiyor. Bu işi hangi kanunla yapacağım diyor. Beye
fendi, bendeniz size kanunu gösterdim. Kocaman bir 
Düsturu elimde tutarak buraya çıktım. Arazi Ka
nununun 72 nci maddesi mucibince yapacaksınız de
dim. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defter-i Hakani Na
zırı) — Onun cevabını söyledim. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Şim
di müracaata gelince: Enva-i şekilde müracaatlar vu
ku bulduğunu ben burada arz ediyorum. Mücerret 
Defter-i Hakani Nazırına müracaat etmeye lüzum 
yok. Sadrazam Paşa Hazretlerine birçok defalar mü
racaatlar vuku bulmuştur. Buna bütün Mebus arka
daşlarımı işhad ederim. Bu ademi müracaat nasıl 
olur, nasıl denir ki müracaat yoktur. 

Hükümet yazdı, Hükümet bilir, hatta birtakım 
muhaberat oldu, hatta bunun için bir kanun-u mah
sus tertip olundu. Bir, iki tanesi buraya teklif ve 
sevk olundu ve zatıâliniz, Defter-i Hakani Nazın 
Bey! Nasıl olur da adem-i malûmat ve adem-i mü
racaattan bahs edebilirsiniz? Adem-i müracaat sözü
nü, kanun yoktur sözünü kaldıralım. 

Çünkü kanun var. Kocaman bir Arazi Kanunu 
var. Sizden istediğimiz başka bir şey değil. Maha-
kime sevk etmeli diyorsunuz. Ben size diyeceğim ki, 
beyefendi, mahakime sevk etmek, ifa-yı vazife etme
mek demektir. Mahlûl ettiğiniz vakit, mahakimden, 
mahlûl olduğuna dair bir hüküm mü aldınız? İndi 
ve keyfî ve haksız surette mahlûliyyet ettiniz. 

İşte ne suretle idarî bir tedbirle siz o adamları 
haklarından iskat ettinizse, gene aynı suretle o hak
larını iade ediniz, diyorum. Tabiî eğer doğru ise, böy
le, yapacaksınız. Doğru değilse, hiçbir şey yâpma-
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ymız. Siz bir adamın hakkını selb etmek için ne ta
rik ihtiyar ettiniz ise, gene aynı tarikle - ki bundan 
ağır teklif tahmil edemezsiniz, zira haksızlık etmiş 
olursunuz. 

Eğer bir hakkı varsa, ona iade edin. Hangi fikri 
Hukuk, hangi kuvvetli vicdan buna muhalefet 
eder? Demek müracaat var. Ötede ne kalır? Bu bir 
tane, iki tane, üç tane değil. Bu bir siyaset olmak 
üzere takip olunmuş bir muameledir. Şimdilik, siz
den bir Vilayet için istiyoruz. 

Bendeniz Defter-i Hakani Nazırı olsam, - ki müs-
tehak değilim - diyeceğim ki, şu bir Vilayette yir
mi, otuz karyenin mahlûliyyetini tetkik gibi bir meş
galeye benim mevcut heyetlerim kifayet eder mi, 
etmez mi, bunu takdir edeceğim. 

Eğer ederse, diyeceğim ki, siz İstanbul Mebusu, 
Taşranın ahvalini bilmiyorsunuz. Benim mevcut he
yetim, bu tahkikatı ifaye kâfidir. On para istemem. 
Etmezse, diyeceğim ki, bu seksen bin kuruşla yahut 
otuz bin kuruşla yapacağım, yahut yüze!!i bin ku
ruşla yaparım, her halde bir şey söylerim. Bütün 
Ermenileri dilhûn eden bir meselede, onları mah
rum edecek bir tarzda idare-i kelâm etmem. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defteri Hakani 
Nazırı) — Cevap vermeye bendeniz mecburum. Çün
kü yanlış telâkki edildi. Benim nasıl insaf sahibi ol
duğumu, Mebus-u muhterem, tâ çocukluğundan be
ri bilir. Bunu kemal-i mefharetle ve tahdis-i nimet 
makamında arz ederim. Bendeni/., müracaatı nasıl 
anlıyorum. İhtimal ki, yanlıştır. 

Mağdur olan bir adam, bir arzuhal verir. O ar
zuhali mahallinde bulunan memur, nazarı itibara 
alır, icra eder. Eğer o yapmazsa, derecat üzere ma
kama Nezarete kadar gelir. Kim ihkak-ı haktan is-
tinkâf etmiş ise, tahkikat icra edilir ve o mazlumun 
da hakkı ihkak olunur. 

Ben öyle' zannediyorum. Bu yolda vuku bulan 
müracaatlar, o kadar tecessür etmeli ki, orada bu
lunan memurin, bunu ifaya kâfi mi, değil mi, fazla 
memur lâzım mı, değil mi, düşünelim. Öyle bir mü
racaat vuku bulmadı. Yahut ben vakıf değilim. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Sa
darete, Dahiliyeye ne kadar müracaat vuku bulmuş
tur, Dahiliye Nezaretinden de yazılmıştır. 

DEFTER-İ HAKANİ NAZIRI (Devamla) — Siz 
söylerken bendeniz dinledim, benim kelâmımı da siz 
kesmeyiniz. Gazetede yazılan şeyler ve Sadarete tak
dim olunan maruzat ve Dahiliye Nezaretine yazılan 
şeyler bunlar benim malûmum değildir. Böyle şey
leri bilemem. 

Sonra mahkemeye ne vakit müracaat edilir, ne 
vakte kadar bizim vazifemizdir? Bir arazi mahlûl 
olursa, mahlûliyyeti ihbar edilirse, biz onu müzayede
ye çıkarırız. Kanun dairesinde müzayede hitam bu
luncaya kadar müracaat vaki olursa, siz mahlûl di
yorsunuz ama, bu mahlûl değildir. 

Benimdir diyen birisi müracaat ederse, biz onu 
elbette nazar-ı itibara alırız. Mahlûliyyeti tahakkuk 
ederse, biz ona cevab-ı red veririz. O isterse mahke
meye gitsin. Eğer mahkûmiyeti tahakkuk etmezse, 
doğru ise, bittabi biz de mahlûl iddiasından vazge
çeriz. Ama mahlûl olduğu sabit olup da, bizim na
zarımızda da tahakkuk edip de, ledelmüzayede bir 
adama^ satılır ve senet verilirse, ona gayrin hakkı taal
lûk eder. 

Rica ederim efendiler, ben birisinin parasını al
mış, Sandığa vermişim; yine İdare memuru sıfatiyle 
o adamın senedini iptal edebilir miyim? Eğer ben 
böye bir senedi iptal edersem, siz ne yaparsınız? 

ŞAHİN BEY (Çamlık) — Mesul ederiz. 
DEFTER-İ HAKANİ NAZTRİ (Devamla) — 

Bundan sonra ne lâzım gelir? Mahkemeye gidip, iptal 
ettirmek lâzım gelmez mi? Eğer yolsuz ise, ben, sö
zümü geri alırım. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Senet yok, senet 
yok! 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ne 
müzayede var, ne senet var. Keyfî muamelattan bah
sediyoruz. Siyasî bir zulümden bahsediyoruz. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Devamla) Bu 
halde, gayr-i kanunî muameleler varmış. O gayri ka
nunî muamelelerden dolayı bize müracaat etsinler. 
Vuku bulan müracaatı nazar-ı itibara almaya, vic
danen, kanunen mecbur ve mesulüm. Eğer böyle bir 
müracaat vuku bulur da nazar-ı itibara almazsam, o 
vakit söz söylemeye hakkı vardır. Fakat müracaat 
vuku bulmadan, ben Kuvve-i Kudsiyye sahibi deği
lim ki, ne olduğunu bileceğim. Müracaat etsinler. O 
vakit icabına bakmazsam, ne yapmak lâzım gelirse 
yapsınlar. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Nazır-ı âlinin 
geçen sene de nazar-ı dikkatini celb ettik. Buna dair 
binlerce arzuhal verilmiştir. Bu o kadar malûmdur 
ki, bunlar tasdik olunmamış. Yalnız, bir kayıt yap
ma bir mahlûliyyet iledir. Onun için takip edilsin. 
Suiistimale uğrayan kayıtlar, tasdik edilsin. Bu Def-
ter'i Hakani Nezaretinin vazifesidir. Hatta geçen 
gün yalınayak Bitlis Vilayetinden buraya kadar ge
len Ermeni ahalisi vardır. Gerek kendileri ve gerek 
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arkadaşları, o kayıt yüzünden mutazarrır olarak bu
raya vekâletler göndermişlerdir. 

Gelen arzuhalları sual buyursunlar ki, kaç tane
dir? Bu, o kadar malûm bir meseledir ki, bendeniz 
Nazır değilim. Şimdiye kadar şahsen müracaat edilme
di dediğine taaccüp ediyorum. Şahsen de, umumen de 
müracaat vardır. Hattâ bendeniz de birkaç defa mü
racaatta bulundum. Bizim istediğimiz büyük bir şey 
değildir. Orada binlerce fukara her bir şeyden mahrum 
olarak, açlıktan geberİyor. Biz, tahkikat icra olunsun 
da bunlar tashih edilsin diyoruz. Başkalarına Mühtâ-
cîn tertibinden yüz binlerce Lira verilirken, bunlara on 
para verilmiş midir? İşte istediğimiz budur.Adalet, 
hakkaniyyet talep ediyoruz. Eğer onların malı ise, ver
sinler, değil ise, cevâb-ı red versinler, bu mesele bit
sin. Her gün kan ağlıyorlar. Bizim müracaatımız onun 
içindir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bu
rada bir seksen beş bin kuruş isteniliyor. Bunu altında 
birçok suiistimalâttan bahs olunacak zaman mıdır? 
Bilmiyorum. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Bu mesele Defter-i Hâ
kanî Nâzın Beyefendinin halledeceği bir mesele değil
dir. Zaten bu mesele Hükümetçe nazar-ı dikkate alın
mıştır. Bunda nizâmât-ı mahsûsası ve kavânîn-i mah
susa lâyihaları da derdest-i tetkiktir ve buraya gönde
rilmek üzeredir. Zöhrap Efendi biraderimiz de bun
ları bdir. Böyle seksen beş bin kuruş, bütçeye zammet
mekle, bu, halîonuilur mesele değildir. Bu meselenin 
hakikaten ehemmiyeti vardır. Zöhrap Efendinin ifâ-
dâtı, o halde, Hükümetçe nazar-ı dikkate alınmakta 
olduğu da şüphesizdir. Ve zaten biz de bu meselenin 
bir ân evvel hailini arzu ediyoruz. Hükümet bunu na
zar-ı dikkate alır. Suret-i mabsusada bu mesâile mahsus 
olmak üzere bir nizamname tanzim eder. Ve bu mese
le, bu suretle hallettirilir. Yoksa, seksen beş bin ku
ruş şimdi zammederek kabul etsek, ben bundan bir 
fayda görmüyorum. Zaten Nazır Beyefendinin dediği 
gibi, bu seksen beş bin kuruşu nereye sarf edeceğini 
ve ne suretle istimal eyleyeceğini bilmeyecek. Onun ] 

için bunu sûret-i mahsûsada nazar-ı dikkate alarak 
Hükümete müracaat eylemek lâzım gelir. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Edildi. 
SEYYİT BEY (Devamla) — Siz de bilirsiniz ki, 

sîzin müracaatınız üzerine bu mesele nazar-ı dikkate 
alınmış ve bunun için kavânîn-i mahsusa da tanzim 
edilmiştir. Binaenaleyh bu mesele az bir zaman zar
fında halledilecektir zannederim. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Dört senedir böy
ledir: Gelen kanunları atarsınız. 

REİS — Efendim, şimdi bu fasla seksen beş bin 
kuruş zam teklif ediliyor. Defter-i Hâkanî Nâzın da 
diyor ki, tahrir muamelesi yapabilmek için kanun çık
malı ve kanunen hâiz olduğumuz salâhiyet dairesinde 
muhakemeye taallûk etmeyen derecelerde bu tahrir 
esası üzerine yapabiliriz. İşte her iki' taraf da esbabını 
izah etmiştir. Binaenaleyh takriri nazar-ı dikkate alıp 
almayacağınıza dair reye koyacağım. 

MAHMUT ESAT EFENDİ (Defter-i Hâkanî Nâ
zın) — Tahrir Kanunu yapılacak olursa, hususî mah
kemeler teşekkül edecektir.. Bu suretle deâvî halledi
lecektir. 

SEYYİT. BEY (İzmir) — O başka bahis. Mesele, 
Hükümetçe nazar-ı dikkate alınmıştır. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, ona şüphe 
yok. 

SEYYİT BEY (İzmir) — O halde Zöhrap Efendi, 
takririnizi geri alınız. 

K iRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Se
yit Beyefendi tarafından verilen te'minat-ı cedîde üze
rine bu takriri, geri alıyoruz. 

REİS — Efendim, beşinci faslı kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Kabul olundu 
efendim. Defter-i Hâkanî Bütçesinin müzakeresi bitti. 

Şimdi Sadâret Bütçesine geçiyoruz. («Teneffüs» 
sedaları) Arkadaşlarımızdan bazıları teneffüs teklif 
ediyorlar. Ve ekseriyeti de muhafaza etmek kabil ol
muyor. Onun için yirmi dakika teneffüs. 

(Saat dörtte Birinci Celseye nihayet verildi.) 
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İKİNCİ CELSE 
Saat : 4.45 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Feyzi Bey (Diyarbekir) 

REİS — Ekseriyetimiz hâsıl oldu, 
2. — 1328 senesi Sadaret bütçesi. 
REİS — Sadaret Bütçesinin müzakeresine ibtidar 

ediyoruz. 
Buyurun Paşa Hazretleri. 
ESAT PAŞA ı(Draç) — Efendiler, Sadaret bütçesi

nin müzakere-i umumiyyesinden bilistifade, birkaç 
söz söylemek isterim ve nazar-ı dikkatinizi celbe ça
lışacağım. 

Efendiler, geçirmekte olduğumuz buhranı hiçbiri
niz inkâr etmez ve umumiyyetle tasvip eylersiniz ümi
dindeyim. 

REİS — Eğer Sadaret bütçesi vesilesiyle gerek da
hilî ve gerek haricî siyaset-i umumiyye hakkında mü
zakere edilmek arzu ediliyorsa, Sadrazam Paşa Haz
retleri burada hazır bulunmak lazım gelir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Vekili buradadır efendim. 
(«Elvekil-ü kel'asîl.) 

ADİL BEY (Sadaret Müsteşarı) — Bendeniz siya
seti umumiye hakkında izahat vermeye gelmedim. Büt
çeyi müdafaaya geldim. Zât-ı âlilerinin istedikleri iza
hat. Devletin siyaseti dahiliyyesine taalluk ediyorsa 
dahiliye bütçesi üzerinde, yok, Devletin siyaset-i ha-
riciyyesine müteallik ise, hariciye bütçesinde müzake
re edilir, o vakit izahat talep buyurursunuz. 

ESAT PAŞA (Draç) — Fakat efendim, malum-u 
âliniz, bu, Kanun-u Esasinin bahşetmiş olduğu bir 
haktır. Bu bütçenin hey'et-i umumiyyesinde söz söy
lemek hakkımızdır. Bu hakkı ıskat edecekseniz başka. 

ADİL BEY (Sadaret Müsteşarı) — Hayır efendim. 
ESAT PAŞA (Devamla) — O halde, efendim, şim

di başka bir bütçeyi müzakere edelim. Yarın Sadra
zam Paşa Hazretleri teşrif ederler, ona dair müzakere 
açılır. 

ADİL BEY (Sadaret Müsteşarı) — Paşa hazretleri, 
hakk-ı âlinizi inkâr eden yok. Bir kere müzakere-i 
umumiyye cereyan etti, Sadrazam Paşa Hazretleri de 
burada bulundu. O vakit talep olunabilirdi. Ne ise, o 
vakit geçmiş; fakat Dahiliye Nezaretinin bütçesi mü
zakere olunacak; o vakit, arz ettiğim gibi, izahat, si
yaset-i dahiliyyeye taalluk ediyorsa izahat talep bu-
yıırulabilir. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Biraz mevkiimizi an
lamak lazımdır. Tabiî efendim, siyaset-i dahiliyye ve 
hariciyeden bahsedeceğim. Nereye gidiyoruz, ne olu
yoruz, birçok cereyanlar var, dedikodular var. 

ADİL BEY (Sadaret Müsteşarı) — Eğer siyaset-i 
hariciyyeye dair müzakere olunacaksa, Hariciye büt
çesinde müzakere edilecek; maksadınız hâsıldır. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Bendeniz siyaset-i da
hiliyye ve hariciyyeden bahsedeceğim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Efendim, 
Sadrazam Paşa Hazretlerinin siyaset-i dahiliyye ve ha-
riciyyede hiçbir mevkiî yok mu? 

ESAT PAŞA (Devamla) — Hatta efendim, cüm
lenizin malumudur, kendilerinin vaadi vardır, şayet 
ben bulunacak olursam, gelir, size siyaseti dahiliye 
ve hariciye hakkında izahat veririm. Ben bulunma-
sam bile, bir kırmızı kitap neşredeceğim dedi. Fakat 
ne bunu yaptı, ne de iki üç ay oluyor. Hiçbir gün ge
lip siyaset hakkında, gelip hiçbir söz söylemediler, 
çünkü biz milletvekili olmak itibariyle anlamak iste
riz. Çünkü ne için oturuyoruz? Yok, yalnız birtakım 
kâğıtlar üzerine bir tasdikten ibaret ise beyhude yere 
milleti ızrar etmeyelim, bu kadar tahsisat alıyoruz. 
Eğer müsaade buyurursanız devam edeceğim. 

REİS — Efendim, söyleyeceğiniz şeye tabiî cevap 
verecek bir hükümet bulunmalı. Müsteşar Bey diyor
lar ki, benim selahiyetim mahduttur. 

ŞAHİN BEY (Çamlık) — Sadrazam Paşa gelme
liydi. 

REİS — Müsaade buyurun, şimdi bu ciheti mü
zakere edersiniz, Sadrazam Paşanın huzuru ile bu büt
çenin müzakeresine karar verirseniz o surette mua
mele olunur. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Ona Kanunu Esasi karar 
vermiştir efendim. 

REİS — Bugün, nuzzar ya kendisi gelir veya rüe-
sayı memurinden birini tevkil ederler. Kanunu Esasi
de sarahat vardır, rüesayı memurinden birini tevkil 
ettikleri vakit ona bir selahiyet verebilirler. Binaen
aleyh Sadrazam Paşaya vekâleten burada bütçeyi mü-
dafaaten bulunan Müsteşar Beyefendi siyaseti dahili-
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ye ve hariciye hakkında vuku bulan şeylere ben ce
vap vermek üzere Sadrazam Paşa tarafından selahi-
yettar değilim diyorlar. 

Diğer taraftan bu babda biraz malumatımı da arz 
edeyim. Hariciye Nazırı, zannederim Hariciye bütçe
sinde ve Dahiliye Nazırı da Dahiliye bütçesinde Dev
letin siyaseti dahiliye ve hariciyesine dair izahat ver
mek üzere bütçelerini de biraz tehir ettiler. Zannede
rim biraz vesaik filan da topluyorlar. Bendenizin gay
ri resmî malumatım bundan ibarettir. 

Mutlaka siyaseti umumiye hakkında izahat veril
mek üzere Sadrazam Paşanın huzuru ile bütçe müza
kere edilsin diye Heyeti Aliyeniz arzu ederse, o vakit 
o suretle bir karar ittihaz edersiniz. Bütçenin müza
keresini tehir edersiniz. Sadrazam Paşa Hazretleri de 
burada bulunurlar; yoksa, Azayı Kiram, Devletin si
yaseti umumiyesi hakkında beyanı mütalaa edecek te 
selahiyeti mahdude ile gelen Müsteşar Beyefendi ce
vap vermeyecek ise o müzakereden maksud olan ne
tice hâsıl olmaz. 

ESAT PAŞA (Dıraç) —- Şu halde efendim Sada
ret bütçesinin müzakeresini vakti ahara talik edelim. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efen
dim, şimdi Esat Paşa Hazretlerinin söyleyeceği söz 
malum değil. Sözünü söylemeliydi, sonra memur efen
di cevap vermeliydi. Şimdi bunların ne diyecekleri an
laşılmalı ki ondan sonra düşünelim. Esat Paşanın ne 
söyleyeceğini ve suali nereye taalluk edeceğini bilmi
yoruz. Belki cevap verilebilecek bir şeydir. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Müste
şar Bey siyasî memur değildir ve bize karşı mesul de
ğildir. 

REİS — Bendeniz hatipten istizahı keyfiyet et
tim. İstizah neticesinde, kendileri, siyaseti umumiye 
hakkında mütalaatta bulunacaklarını bildirdiler. Bi
naenaleyh bahsin mevzuu taayyün etmiştir. Şimdi He
yeti Aliyeniz nasıl arzu buyurursa öyle yaparız. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Reis 
Bey, bir bütçenin heyeti umumiyesi var. Bir de daire
lerin bütçesinin heyeti umumiyesi var. Bütçenin he
yeti umumiyesinde Reisi Nuzzar olan Sadrazam Paşa 
lazım gelen izahatı verdi. Bütçenin heyeti umumiye
sinde idarenin heyeti umumiyesinden mesul olan zat 
o idi. 

Şimdi bir de daire bütçeleri var, daire bütçesinde 
memleketin ahvali umumiyesinden sual olunamaz. 
İdareye ait olan bir bütçede bir tasarruf varsa, ondan 
sual edilebilir. Eğer ahvali umumiyeden, dahilî ve ha
ricî ahvalden bahsetmek, sual etmek lazım gelirse re

fiki muhteremimiz bir istizah takriri yapar ve biz de 
kabul ederiz. (Gürültü) 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Efendim, bendenizin sö
züm var. Bir hatip kürsüye çıktığı vakit usulü müza
kere hakkında söz olur mu ve böyle saatlerce devam 
olunur mu? 

REİS — Evet, usulü müzakere hakkında olur ve 
takdim edilir. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Bu bahsi ben nabemahal görüyorum. Her bütçenin 
umumî müzakeresinde heyeti umumiyesinden başla
nıyordu. Halbuki hükümetin dahilî ve haricî siyaseti 
için de her bir nezaretin kendi bütçesi geldiği vakit 
onunla meşgul olmak teamül olmuş ve zannederim 
ki Reis Beyin dediği gibi, mantıkî de budur. 

Şimdi geçen senelerde Sadaret bütçesinde aynı 
Reis Beyin dediği gibi, asla umumî şeyle meşgul ol
masın. Hariciye ve Dahiliye bütçeleri geldiği vakit 
bu işle meşgul olunurdu. Eğer Meclis, bu sene eski 
kanunu tensip ederse, devam edebiliriz, Hariciye ve 
Dahiliye bütçelerinde umumî müzakereyi yapmak 
bence daha mantıkidir. 

Çünkü böylece iş taksim olunmuş olur, Hariciye 
bütçesinin müzakeresinde mesaili hariciye ile meşgul 
oluruz ve Dahiliye bütçesinde dahilî şeylerle meşgul 
oluruz. Ve böylece işlerimizi teshil etmiş oluruz. 

Şimdi Sadaretin bütçesinde bu meselenin mevzuu-
bahs olmamasını teklif ediyorum. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bendeniz 
Varteks Efendinin fikrine iştirak edemiyorum. Sada
ret, devairi saireye makis olamaz, her dairenin mesu
liyeti başka. Sadaret ise, hepsi ile beraber mesuldür. 
Binaberin bilcümle muamelatı Devletin mercii me
suldür. Sadaret bütçesi mevzuubahs olurken, hem 
muamelatı dahiliyeden ve hem muamelatı hariciye
den bahsolunabilir ve bahsedilmelidir. Fakat buyuru-
luyor ki Sadrazam Paşa, Müsteşar Beyi göndermiş ve 
Müsteşar Beyin dahi selahiyeti mahduttur. 

O halde bir nezaret, muamelatı siyasiyei Devlet 
hakkında izahat vermek istemezse, daima müsteşarı
nı mahdut bir selahiyetle gönderir ve o vakit istizah 
takriri verilmeye mecbur olunur ki, bu doğru değil
dir. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Bende
niz bu müzakereyi anlayamıyorum. Siyaseti umumi
ye Meclisi Mebusanda iki defa mı müzakere edilir, 
yoksa bir defa mı, ben bunu anlamıyorum. Bütçe 
tevzi olunduğu ve müzakereye başlanıldığı vakit, 
Maliye Nazırı ve Sadrazam geldiler, burada bulun-
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dular ve o zaman Devletin siyaseti umumiyesinden 
bahsolundu. 

Eğer Sadaret bütçesi Sadrazamın tekmil muame
latı umumiyei Devletten mesul olması dolayısıyla tek
rar müzakere edilecekse, siyaseti umumiye bir defa 
daha müzakere edilmiş olur. 

Şimdi bahsedilecek mesele alelıtlak siyaseti umu
mi yeye a it ise, bu, bütçenin bidayeti müzakeresinde 
yapılmak lazım gelirdi. Yok, eğer yalnız Dahiliyeye 
ait veyahut yalnız siyaseti hariciyeye ait ise, o halde 
o bütçelerde yapılmak lazım gelir. Burada siyaseti 
umumiyeden bahis zaittir. Binaenaleyh, reye konula
rak bunu bir neticeye iktiran ettirilmesini teklif ede
rim. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Kuvvetiniz elinizdedir, 
reye koyabilirsiniz fakat kanunî bir iş yapılmamış 
olur. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efen
dim, şimdi Sadaret bütçesinde siyaseti umumiyeden 
bahsolunmaz demek zannederim pek abes bir şeydir. 

AHMET HAKKI EFENDİ (Canik) — Canım 
bahsolunsa ne fayda olacak? 

ZEYNELABIDIN EFENDİ (Konya) — Dahili
ye Nazırı ile Hariciye Nazırının cevap veremeyeceği 
bir mesele tahaddüs etmeyecek mi acaba? Sadrazam
dan bir mesele sorulmak lazım gelirse Dahiliye büt
çesinde olabilir mi? Eğer Dahiliye bütçesinde olur
sa. Dahiliye Nazın cevap veremez ve bütçe müza
kere olunurken her noktasında Vükela hazır olmalı
dır. Burada siyaseti umumiyeden bahis lazımdır. Zait 
addolunamaz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Sadrazam Paşa Hazretlerinin kendisine umum neza
retler merbut olduğu vakit, kendisinin hususi bir işi 
yok. Dahilî ve haricî siyaseti nazırlar ıvasıtası ile 
görüyor. 

Onun için hiçbir mesele yoktur ki. ait olduğu 
nezaret bilmeyerek, Sadrazam Paşa bilsin. Eğer bu 
dahilî ve haricî siyasî meselelerde nezaretlerin bütçe
leri geldiği vakitte o müzakerelerde bu meseleler zu
hur ederse, o vakit Sadrazam Paşa ve nazırlar, gelip 
bize izahat verebilir. Onun için bendeniz, yine bizim 
işimizin suhuleti için, yani işi taksim etmek için ev
velki gibi teklif ediyorum. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Biz, arızai 
cevabiyenin müzakeresi esnasında onu mevzuubahs 
etmiştik. O vakit dediler ki, ya Sadaret bütçesinde, 
yahut Dahiliye bütçesinde mevzuubahs edilecektir. 
(«Yok» sadaları) İspat ederim, Takvimi Vakayide 
bunlar vardır. 

ESAT PAŞA (Draç) — Efendim, esasa girişmez -
den evvel, usulü müzakere hakkında bendeniz birkaç 
söz söyleyeceğim. 

Dört seneden beri burada teamül hükmüne girdi
ği ve kanunla dahi mesağ verildiği gibi, umumiyetle 
nezaretlerin bütçelerinin heyeti umumiyelerinin mü
zakeresi esnasında her mebus, şu kürsüye çıkıp mem
leketin bilcümle ahvalinden, Devletin siyaseti umu
miyesinden ahvali dahiliye ve hariciyesinden bahset
mişti. Geçen sene de Hariciye Nezaretinin müzakerei 
umumiyesi esnasında yirmi otuz kadar mebus söz al
mıştı ve her biri ayrı ayrı tenkidatta bulunarak mü-
zakerat cereyan etmişti. 

Şimdi bugün böyle bir kapı açılıyor. Bendenizi 
Sadaret bütçesi münasebetiyle siyaseti umumiye hak
kında söz söylemekten men ediyorsunuz. Bu, bir hak
sızlıktır. Reis Bey de, hakkınız var diyor; o hakkı iti
raf ediyor. 

Fakat, Müsteşar Beyin vekâleti yoktur, bunun için 
söz söyleyemez, diyor; yoksa, sizin hakkınız yoktur 
demiyor. Gönderilen vekile böyle bir hak bahsedil
memiştir. Bugün soramazsınız, Sadrazam Paşa gel
sin, o vakit sorarsınız diyorlar. Böyle değil mi Reis 
Beyefendi? 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Heyeti 
Umumiye kabul ederse, demek istiyorlar. 

ESAT PAŞA (Devamla) — İttihat ve Terakki Fır
kası, beni söylettirmez. Fakat biliniz ki, kanunî bir 
hareket etmemiş oluyorsunuz. Çünkü bugün bana, 
yarın sana. Sizin Kanunu Esasiyi tamamiyle muhafa
za etmeniz lazım gelir. 

REİS — Paşa Hazretleri, bir kere bendeniz, Ma
kamı Riyasetten böyle bir karar tebliğ etmedim. Çün
kü elimde Heyeti Aliyenin bir kararı yoktu. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Fikrinizi beyan etti
niz. 

REİS — Yalnız siyaseti umumiye hakkında mü
zakere olunacaksa, vekil olan beyefendinin bu mese
lede salahiyettar olup olmadığını, o meseleyi ifnam 
etmek için söz söyledim. Vekil Bey de, bu hususta 
söz söylemeye selahiyettar olmadığını söyledi. Bilaha
re, usulü müzakere hakkında müzakere açılmıştı; ben 
de bu babda bir rey verdim. Yalnız, müzakerata 
hüsnü cereyan vermek, Makamı Riyasetin vazifesidir. 
O cereyanı temin için bu surette izahatta bulundum. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Nezaretler 
bütçesinde söyleseler olmaz mı? Dahiliye ve Hariciye 
bütçeleri esnasında söylerler. 
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biz de istiyoruz ki, bilhassa siyaseti hariciye hakkında 
bizi hakkıyla tenvir etsinler. 

Zatı alinizin söyletümemesi demek değildir, gelip 
gelmemiş demektir. Bugünkü bütçe, Sadaret bütçesi; 
Babıali'nin bir şubei aklanımı teşkil eden memurinin 
maaşı vesairesine ait olan... («Yok» sadaları) Bir ci
het için Sadrazam Paşa Hazretlerini tutup, hangi ci
hetleri tenkit edeceksiniz? Bir kere, böyle olmasa bi
le, Hariciye bütçesi var; en ziyade siyaseti hariciyeye 
meraklı olduğunuz malumdur. Biz de onu istiyoruz. 
Hariciye bütçesinde sizinle beraber biz de burada iş
tirak edeceğiz. Yalnız bizi işgal etmeyin, vakit geçi
yor. Yeri geldiği vakit beraber dinleyelim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Talât Bey-
efendi, yeri gelmiştir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Ben de fikrinize kısmen 
iştirak ediyorum. Benim maksadım, Sadareti iskat et
tirmek değil, onun sözlerinden istifade etmektir ve 
ahvali anlamak istiyorum. 

Bil i r iz , zaten otuzbeşinci maddeyi kabul edince 
bunlar olmaz, katiyyen olmaz. 

REİS — Paşa Hazretleri, müsaade buyurun efen
dim. Zannederim ki mesele kâfi derecede tenevvür 
etmiştir. Yalnız bendeniz, meselenin iki cihetini hüla
sa edeyim. 

Arkadaşlarımızdan bazıları diyorlar ki, siyaseti 
umumiye hakkmda Sadaret bütçesinde müzakere edil
mek lazımdır. Bir kısmı da o fikirde ki, bütçenin he
yeti umumiyesi müzakere edilirken, siyaseti umumi
ye hakkında bir müzakere açılır. Sonra her nezaretin 
bütçesi müzakere edilirken, o nuzz.ar hakkında mah
dut olmak üzere bir müzakerei umumiye yapılır. 

Nitekim, şimdiye kadar her nezaretin bütçesi mü
zakere olunurken, o nezaret hakkında bir müzakerei 
umumiye yaptıktan sonra fasıllara geçtik: binaenaleyh, 
Sadaret bütçesinde siyaseti umumiyeye dair müzake
re etmek, bütçenin heyeti umumiyesini iki defa mü
zakereye tabi tutmaktır. 

Binaenaleyh, Dahiliye bütçesi mevzuubahs oldu
ğu vakitte siyaseti dahiliye hakkında ve Hariciye büt
çesinin müzakeresi esnasında siyaseti hariciyeye dair 
izahatı umumiye talep etmek için her azanın hakkı 
vardır; bunu kimse inkâr etmiyor. 

Binaenaleyh, Sadaret bütçesinin siyaseti dahiliye
ye ait olan kısmı, Dahiliye bütçesine ve siyaseti ha
riciyeye ait olan kısemı da Hariciye bütçesine tehir 
ederek, Sadaret bütçesinde siyaseti umumiye hakkın
da müzakere edilmeksizin fasıllara geçilmesi isteniyor. 
Bu iki fikir kâfi derecede tenevvür etmiştir. Arkadaş-

ESAT PAŞA (Devamla) — Şimdi esasa girmek 
istiyorum. 

REİS — Usulü müzakere hakkındaki mesele bit
sin, ondan sonra söylersiniz. 

HASAN FERHAT BEY (Karesi) — Efendim, 
İttihat ve Terakki Fırkasının, Esat Paşayı söyletme1 

mek hakkında bir kararı olamaz. Binaenaleyh, kendi
lerinin kanunsuz hareket ediyorsunuz, fikrim hilafın
da karar verirseniz, kararınız kanuna muvafık olmaz 
tabirini bendeniz pek samimi telakki edemeyeceğim. 

Yalnız, kendilerinin de beyan buyurdukları veçhile, 
bizim siyaseti umumiye bahsinde Sadrazam Sait Pa
şadan izahat istemek, istizahta bulunmak bahsindeki 
talepleri, gerek bütçenin heyeti umumiyesi müzakere
sinde ve gerekse nezaretler bütçesinde serdolunmadı-
ğı için kabul ediyoruz. İstirham ediyoruz ki, arzu 
edilen izahatı bugün Sadrazam Paşa Elazretlerinden 
umuru dahiliyeye ait ise, Dâhiliye bütçesinin müza
keresi sırasında siyasiyatı hariciyeye ait ise Elariciye 
bütçesinin müzakeresi sırasında isteyebilirsiniz. 

Bahusus Dahiliye bütçesi, mevzuubahs o l d u ğ u za 

man, eğer siz Dahiliye Nazırının siyaseti dahiliye 
hakkında vereceği izahata kanaat etmezseniz; dersi
niz ki, ben Sadrazam Paşa Hazretlerinden Dahiliye 
bütçesinin müzakeresi zamanında, siyaseti umumiyei 
dahiliye hakkında izahat isterim. Sadrazam Sait Paşa 
yine buraya gelir ve size siyaseti umumiye hakkında 
izahatta bulunur. Yani bu hak mahdut değildir. Sad
razam, her meseleden bilistifade, siyaseti umumiye 
hakkında beyanatta bulunabilir. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Yani bu 
hak. Mecliste mahfuz bulunuyor, dernek istiyorsunuz? 

ESAT PAŞA (Draç) — Bendeniz, bu Sadaret büt
çesi müzakeresi esnasında söz söylemeyi hakkı ka
nunim zannediyorum. Sadaret bütçesinde söz söyle
meye benim bir hakkı kanunim vardır. Artık, Mec
lisi Ali bilir, bir karar verir, beni bu karar tabi kılar; 
ona karşı semina ve atena! 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Efendim, 
Esat Paşa Hazretleri, bir hakkı kanuniden bahsediyor
lar ve kendisini söyletmemek hususunda Meclisten, 
âdeta tazalîümkârane ifadatta bulunuyorlar. Paşa 
Hazretleri emin olmalı ki, Sadrazam Paşanın siyaseti 
umumiye hakkında ve siyaseti hariciyeye dair bizi ten
vir etmesini sizin kadar biz de arzu ederiz. Sadrazam 
Paşa Hazretlerinin verdikleri cevapta, Bütçe Kanunu
nun heyeti umumiyesi siyaseti umumiyei Devletin ay
nası olduğundan bahsederek, bu kadarla iktifa etti
ler. Fakat biz bu kadarla iktifa etmiş değiliz. Elbette 
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Sarımızdan birisi, şimdi bir takrir veriyor, onu oku
yalım. Heyeti Aliyeniz bu takriri kabul ederse, kabul 
eder, etmezse ikinci surette müzakeresine devam ede
riz. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Müsaade bu
yurur musunuz? Reis Beyefendi, zatıalinizin söyledi
ğiniz efkârdan mada üçüncü bir fikir daha olabilir. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Bendeniz, 
hatiplerin sözlerini hülasa ediyorum. İhtimal, üçün
cü bir fikir daha olabilir; tabiidir ki, Riyaset, söz 
söylemeyen azanın efkârını keşfedemez. Ve bu da ka
bil değildir zannederim. Riyaset, yalnız söz söyleyen 
hutebanm efkârını hülasa eder;, icra edilen müzakere
de iki cereyan gördüm, üçüncü bir cereyanı tabiî ben 
keşfedernem. 

Riyaseti Celileye 
Sadaret bütçesinde siyaseti dahiliye ve hariciyeden 

bahsedilmesi zait olacağından, Dahiliye ve Hariciye 
bütçelerinin müzakeresi sırasında siyaseti dahiliye ve 
hariciyeden bahsedilmek üzere bütçe müzakeresine 
deva medilmesini teklif ederim. 

Ankara Mebusu 
Mustafa 

REİS — Bendeniz, iki fikri hülasa ederek reye 
koyayım. 

Siyaseti hariciye ve dahiliye hakkında icap eden 
mü/akcıatın Dahiliye ve Hariciye Nezaretleri bütçe
lerine tthiriyle Sadaret bütçesinin müzakeresine de
vam etmek; birinci fikir budur. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — O hal
de, Sadareti lağvedelim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Siyaseti da
hiliye ve hariciye hakkındaki müzakerenin, Dahiliye 
ve Hariciye Nezaretleri bütçesine tehiriyle Sadaret 
bütçesinin müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Meclis, isterse, Sa
daretten, siyaseti umumiye hakkında izahat isteyebi
lir. Bu, Meclisin hakkıdır. Bu suretle tehirini kabul 
ederiz. 

REİS — Efendim, Ferhat Bey tarafından bir tak
rir daha var, okuyorum efendim. 

Riyaseti Celileye 
Sadaret bütçesinde de siyaseti umumiye hakkın

da izahat istenilebilirse de, bu istizahatın Dahiliye ve 
Hariciye bütçeleri müzakeresine talikiyle, bütçe mü
zakeresine geçilmesini teklif ederim. 

Karesi Mebusu 
Ferhat 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kakar) 

İSMAİL CANBOLAT BEY (izmit) — Efendim, 
anlaşılmadı. Yani, siyaseti umumi yeden iki defa bahs-
oiunmayıp bir defa bahsedilmesi, umuru dahiliye hak
kında Dahilice ve umuru hariciye hakkında Hariciye 
bütçelerinin esnayı müzakeresinde müzakerat cere
yanı ile, şimdi müfredata geçilmesini talep ettim. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Efen
dim, Sadrazam, Kabinenin Reisidir, evvela ondan so
racağız. 

REİS — Efendim, takriri reye koyuj^orum, lütfen 
dikkat ediniz, tekrar okuyorum. 

(Reis tekrar Ferhat Beyin takririni okur) 
REİS — Bu takriri kabul edenler ellerini kaldır

sın. (Eller kalkar) Tereddüt hâsıl oldu efendim. Bu 
takriri kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. (Ayağa 
kalkarlar )Efendim, bu takriri kabul etmeyenler lüt
fen ayağa kalksınlar. (Ayağa kalkarlar )Takrir kabul 
edilmedi efendim. 

ADİL BEY (Sadaret Müsteşarı) — Reis Beyefen
di, müsaade buyurulur mu? Efendim, zannederim ki, 
Heyeti Ceîile bir sui tefehhüm hâsıl oldu. Sadaret 
bütçesi münasebetiyle Riyaseti Vükeladan, zannede
rim ki, izahat talep olunmaz diyen yok. Heyeti Ce-
1 i rede bu fikirde bulunmuyor. 

Fakat bendeniz diyorum ki, Sadrazam Paşa Haz
retleri tarafından buraya bir vekâleti mukayyede ile 
geldim. O da yalnız bütçe müzakeresidir. Vekâletim 
ona maksurdur. Bunu müteakip gerek Dahiliye Ne
zareti, gerek Hariciye Nezareti bütçeleri müzakere 
olunacaktır. Bu fırsat fevt olunmuş değildir. Karıben 
yine böyle bir fırsat ele geçecek. 

O halde talep buyrulan izahat o vakit talep buyru- ^ 
labilir. 

Şimdi bizim bütçemizin müzakeresini tehir etme
mek için, rica ederim, müzakereye devam edelim. 
Bir - iki gün zarfında Dahiliye ve Hariciye bütçeleri 
müzakere edilecektir. O vakit arzu buyrulan izahat ta
lep buyrulabilir efendim. 

REİS — Efendim, diğer bir takrir var. 
SERVET BEY (Trabzon) — Müsteşar Beyin bu

yurdukları Meclis pek âlâ anlamıştır. Yani vekâleti 
mukayyede ile buraya geldiklerini anlamıştı. Yalnız 
verilen takririn reye konmasıyla neticesinden de an
laşıldı ki, Sadaret bütçesinin müzakeresi esnasında 
siyaseti umumiye hakkında Sadrazam Paşanın izahat 
vermesine Meclis mütemayildir. 

REİS — Efendim, rica ederim, dikkatle dinleyi
niz. Bir takrir daha var, reye koyacağım. 
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ESAT PAŞA (Draç) — Ta ki maksat hâsıl olun
caya kadar, değil mi? 

REİS — Efendim, verilen takrirleri reye koymak, 
Reisin vazifesidir. Binaenaleyh, bu sözünüzü redde
derim. Sezai Beyin takririni okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Siyaseti dahiliye ve hariciye hakkında talep olu

nacak her türlü izahatı Nazırı mesulleri ve Sadrazam 
Paşa tarafından verilmek üzere, Sadaret bütçesinin 
müzakeresine geçilmesini teklif ederim. 

Sezai 
REİS — Bunu nazarı dikkate alanlar ellerini kal

dırsın. («Bütçenin tehiri» sadalan) . O halde, demek 
oluyor ki, Sadaret bütçesinin Sadrazam Paşanın hu-
zuriyle müzakere olunması ve bu hususta siyaseti 
umumiye hakkında izahat verilmesi arzu olunuyor. 
Binaenaleyh, bu suretle de Sadaret bütçesinin bugün
lük tehirini kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Kabul olundu. O halde tehir ediyoruz. 

Ruznamemizde bundan başka Adliye bütçesi var
dır. Adliye Nazırı da burada mevcut değillerdir. O 
halde pazartesi günü o maddei kanuniye ile... 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Pazartesi 
günü sabah celsesi yapalım efendim. 

PvEİS — Müsaade buyurunuz, yerlerinize oturu
nuz efendiler. İki takrir var, ruzname hakkındadır, 
reye koyacağım efendim. Bazı arkadaşlarımız tarafın
dan sabah celselerinin de yapılması için teklif var. Bir 
takrirde de cumartesi, pazartesi günleri sabah celse
leri yapılması teklif olunuyor ve diğer bir takrirde 
de her gün sabah celseleri yapılması teklif ediliyor. 
Takriri okuyalım. 

Riyaseti Aliyeye 
Birtakım içtimai fevkalade hükmünde addedilen 

Meclisin devrei hazırı icabı hal ve zamana ve va-
zaifi teşriiyemizin kesretine göre fevkalade mesaiye 
muhtaç olduğu halde, müzakeratı umumiyeye mahsus 
zaman dört - beş saati geçemeyerek pek mahdut ve 
kasir bir zamana münhasır olmuştur. 

Bugün elde muhtacı tetkik ve müzakere birçok 
kavanin mevcut olduğu gibi, müzakeresi hayli vakfe 
tevakkuf eden bütçe müzakeresinin de henüz meba-
disinde bulunuyoruz. Vazaifimizin şu kesret ve ehem
miyeti nazarı dikkat ve imana alınınca gündüzleri de
ğil, hatta geceleri bile Meclise devam ederek iş çıkar
mak azmü gayretini fiilan izhar etmediğimizin vücu-
bu tezahür eder. 

Müstacelen rüyet ve tetkiki menafii vataniye ikti
zasından olan işleri bir gün akdem ifa ve itmam et-
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î mek için her gün saat İO'da başlanılmak ve 6'ya ka-
1 dar devam etmek üzere iki celse aktedilmesini teklif 

ederiz. 
Fi 24 Haziran, sene 1328 

Yozgat Mebusu Karesi Mebusu 
Ahmet Münir Ali Galip 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Yalnız bir celse ile çıkarılacak işlerin çıkarılması 

kaabil olamayacağı gibi, her gün ikişer celse akdi, en-
cümenîerdeki mesaiyi ihlal edeceğinden haftanın yal
nız cumartesi ve pazartesi günlerinde sabah - akşam 
olarak ikişer celse akdini teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
Mustafa Hakkı 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Müzakeratın tarz ve sureti cereyanına nazaran 

bütçenin itmamı tasdiki daha birçok günlere muhtaç 
olacağı istidlal olunduğundan ve Ramazanı Şerifin ta-
karrüp ettiği şöyle dursun, böyle sıcak günierde tem
didi ikamet muvafık olamayacağından müzakeratın 
tesri ve intacı için Meclisin günde iki defa içtimaa 
davet olunmasının tahtı karara alınmasını teklif ede
riz. 

Şam Mebusu Şam Mebusu 
Emin Abdülmuhsin 

Şam Mebusu Asir Mebusu 
Abdurrahman H. Hüseyin 

Kerek Mebusu 
Mehmet Emin 

REİS — Söz isteyenler var efendim. («Reye» sa
dalan) Karara raptolunacak bir takrir hakkında söz 
verilmez olur mu? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Efendiler, 
bizim tetkik edeceğimiz, kanundur. Kanun, bir mil
letin hukukuna ve memleketine taalluk eder. insan 
bir mektubu bile bir - iki defa okumak icap eder ki, 
onun mealini anlayabilsin. Bize kanunu akşam veri
yorlar, sabah da celse olursa, ne vakit biz bunu tet
kik edebiliriz? 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Cuma ve 
pazar günleri. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Cuma ve 
pazar günleri tetkik edilebilir mi? Ha, olabilir; cu
martesi ve pazartesi günleri iki celse yapalım. Fakat 
bu da fazladır ya. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — İki celse olur
sa dimağlar yorulur efendim. 
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MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Evet, di
mağlar da yorulur. Hiç olmazsa tetkik etmeye vak
timiz olsun. Çünkü o vakit sabah akşam gelirsek biz 
bir şey yapamayız. Yalnız el kaldırıp indireceğiz; ya 
kabul ya reddedeceğiz. Onun için bu doğru değildir. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, hakikaten hepimizin maksadı iş görüp ça
lışmaktır. 

Fakat işler çıkarılmasının da iyisiyle fenası var. 
Mutlaka iş çıkaralım diye sabahtan akşama kadar 
kanun çıkarmayalım. Böyle dimağ ile olan işlerde 
onu o kadar incitmeye gelmez, yormaya gelmez. Eğer 
maksat iş görmek ise, geceleri de çalışalım. Fakat iyi 
iş görmek için, lâzımdır ki, fikir, zihin biraz rahat 
olsun ve havadan ve başka şeyden de tazyik görül
mesin. Şükür Allaha ki, şimdi havalar serindir. Fa
kat yarın Temmuz ayı geliyor ve Temmuz ayındaki 
sıcaklar, en dehşetli sıcaklardır ve bir insan, bir şey 
okuyamaz, bir şey ile meşgul olamaz. O da, sabah
tan akşama kadar Mecliste böyle mühim kanunlarla 
iştigal eylemek ne kadar akla muvafık olduğunun 
takdirini arz ediyorum. Onun için arkadaşlar iş gör
mek isliyorlarsa devam etsinler. Saat l'den 6'ya 
kadar çalışsak çok i ş g ö r e b i l i r i z . Devam etsek ve 
bir de Meclisin müzakeresini uzatmamak için bey
hude söz söylenmesine çok iş görülür. (Alkışlar) İşte 
bu iki sözü kabul edecek olursak zannederim bir 
celse bile kâfidir. 

V ORG AK İ AR TAS EFENDİ (İstanbul) — Ben
den izce bir celse kifayet etmez ve bahusus öğleden 
sonra saat l'den 6'ya kadar beş saat mütemadiyen 
böyle sıcaklarda iş görmek bendenizce kaabil ola
maz. («Ne için olamaz» sadaalrı) Ne için olmaz, söy
leyeceğim. Fikrime göre sabahleyin iki sat ve öğle
den sonra dört saat müzakere edelim. Eğer celseyi 
ikiye taksim etmezsek hem vakit dardır, iş göreme
yeceğiz ve hem de 'beş - altı saat mütemadiyen göre
ceğimiz iş, iş değildir. Şu hale göre celseyi ikiye 
taksim edelim. Sabahleyin kanun müzakere edelim, 
öğleden sonra bütçeyi müzakere edelim. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Hiçbi
risini çıkarmayalım. 

YORGAKİ ARTAS EFENDİ (Devamla) — Ri
ca ederim, bâzı mühim kanunlar var; şimdiye kadar 
müzakere ettiğimiz şeyler, vergi gibi ahaliye yük ola
cak şeylerdi. Ahalinin de istifade edeceği bir kanun 
müzakere etmedik. Önümüzde Düyûn-u Gayr-i Mun-
tazama Kanunu var, Emvâl-i Gayr-i Menkule Ka
nunu var ki, bunlardan memleket dahi istifade ede

cek. Şu hale göre celseyi ikiye taksim ederek öğle
den evvel kanun, öğleden sonra saat 5'ten sonra 
olmamak üzere bütçe müzakere edelim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Artas Efen
di, Hükkâmın bile hükmetmesi için fikrinin açık 
ve serbest olması lâzımdır. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bendeniz de sa
bah celselerinin yapılmasını münasip görüyorum. Şim
di önümüzde bir Temmuz ayı var. Ağustosun iptida
sında Ramazan başlıyor, biz de devam edemeyiz. Bu 
hadd-i fasıl, hadd-i tabiîdir. Ramazana kadar işti
gal edeceğiz, ondan sonra iştigal edemeyeceğiz. Hal
buki bugün yirmi kadar bütçe var. 

Bütçeleri alırsak yirmibeşe varır. Halbuki tem
muz ayıyla, bir gün sarf etsek yirmi gün eder ki, 
bu hesapça, Temmuzun nihayeti demektir. Binaen
aleyh, belki bütçeyi bile yetiştirip çıkaramayacağız. 
Tabiî bütçe bizden gittikten sonra Âyânın da beş-
altı gün iştigal edip bütçeyi çıkarması icap eder. 
Binaenaleyh, biz bu kanunlardan sarf-ı nazar, yal
nız bütçeyi çıkarmak için yine sabah celsesi yapmak-
lığımız lâzım gelir. Tabiî herkes arzu eder ki, ken
di istirâhât-ı fikriyyesini, istirâhât-ı viicûdiyesini 
temin etsin, bendeniz de arzu ederim. Fakat bugün 
fiilen mümtenîdir. Vaktin kifayetsizliği, bizi, tabiî, 
sabahları da çalışmaya icbar edecektir. Ne yapalım? 
biraz fedakârlık edelim. Haftada iki gün hem sabah, 
hem de akşam gelelim. Her hafta yalnız iki gün iki 
celse yapsak sekiz gün eder. Onun için bendeniz 
de Cumartesi, Pazartesi günleri içtima etmeyi mü
nasip görüp teklif ediyorum. 

(İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Müza
kere kâfi, takrirler reye oknsun. 

REİS — Zannederim bu mesele hakkında söz 
isteyen arkadaşlarımız sözlerinden vazgeçerlerse tak
rirleri reye koyalım. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Tekrar ise kabul etmez
siniz efendim. 

REİS — Peki ama, sizden evvel söz isteyenler 
var. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Dört 
senedir böyle yapıyoruz, tahammülümüz vardır. Saat 
10'da olsun. 

REİS — Efendim, takrirleri reye koyacağım. Tak
rirleri okuyunuz. Her sabah, öğle celsesi yapalım diye 
iki takrir verilmiş. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Âzânın vezâif-i 
zâtiyyeleri vardır. Onlar vazifelerini ne zaman göre
cekler? Mesalih-i zâtiyyeleri vardır, bunları ne vakit 
görebilirler? 
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Efendim, ruznameyi tebliğ edeceğim, müsaade 
buyurun. Bugünkü ruznamede bir erzak ve tarîk 
müteahhitlerinin vergisiyle mükellefiyeti hakkında 
madde-i kanuniyye vardı. Nezâret namına gelen zât, 
bu madde üzerindeki tadilâtta kırk elli bin liralık bir 
fark hâsıl olduğundan, Maliye Nâzın ile görüşüp, 
bu babda bir fikir almayınca, ben bunun müzakere
sinde bulunamam dediler. Maliye Nâzın Bey de, 
Heyet-i Vükelâda olduğundan, görüşemediklerinden 
bu madde Pazartesi ruznamesine kaiıyor. Başına ko
yuyorum, sonra Adliye, Nafıa bütçeleri var. 

ESAT PAŞA (Draç) — Sadâret Bütçesi ne vakit? 
REİS — Sadâret Bütçesi için Sadrâzam ile görü

şürüz. İzâhât-ı umûmiyye istiyorsunuz, ne vakte ye
tişirse o vakit. Binaenaleyh, Pazartesi saat 10.00'da 
içtima edeceğiz. İnşallah Pazartesi günü hepiniz bu
rada hazır bulunursunuz. 

Meclise nihayet veriyorum efendim. 

Hitam-ı İnikad 
Saat : 5.30 

REİS — Pekâlâ efendim. Heyet-i Aliyye bu ci- ! 
beti nazar-ı dikkate alır, müsaade buyurun. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Üç takrir var, 
ikisinin meali bir. Aynı mealde olan takrirler her 
gün sabah ve akşam iki celse akdini teklif ediyor
lar. Diğer takrir, İsparta Mebûs-u Muhtereminin j 
takriri ki, yalnız Cumartesi ve Pazartesi günleri iki i 
celse olsun diyor. («Muvafık» sesleri.) 

REİS — Efendim, şimdi her gün sabah ve öğle 
celsesi yapılmasını teklif eden takriri kabul edenler 
elini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olunmadı efen
dim. 

Cumartesi ve Pazartesi günleri de sabah celsesi 
yapmak teklif ediyorlar. Zannederim ki bu teklifi 
yapan arkadaşlarımızın esbâb-ı rnûcibeleri, o gün
lerden evvel tatil olmasıdır. Cumartesi ve Pazartesi 
günleri iki celse yapılması kabul edildi. Binaena
leyh, Pazartesi günü saat 10.00'da müzakere yapa
cağız. | 
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