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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 1,50 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Hakkı Bey (Van) 

REtS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı Hulâsası okunacak : 

Ellidördüncü İçtima 

12 Şubat 1341 Perşembe 

| Birinci Celse 
[Kâzım Paşanın; Tahtı Riyasetlerinde inikat ederek 

Zaptı Sabık Hulâsası kıraat ve aynen kabul ve Evrakı 
Varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

[Bitlis Mebusluğuna intihap edilen Muhittin Na-
miİBey hakkında ikinci şube mazbatası kıraat ve ka
bul) edildi. 

Müteakiben gerek Muhittin Nami Bey ve gerek 
Kırklareli Mebusu Şevket Beyin; tahlifleri icra olun
du 

gırie 

Badehu, muhassesatı zatiye bütçesinin müzakere
sine başlandı ve ledel müzakere fasıllardan birisi ta-
dilen, diğeri aynen kabul edildi ve badehu düyunu 
umumiye bütçesinin müzakeresine iptidar edildi. Ce
reyan eden müzakere neticesinde bütün fasıllar aynen 
kabul ve tenefüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek rüsumat 

bütçesi müzakere ve 102 nci fasıl ile 104 ncü fasıl ay
nen ve 103 ncü fasıl tadilen kabul edildi. Badehu cu
martesi günü içtima edilmek üzere celse tatil olun
du. 

REİS — Efendimi Zaptı sabık hulâsasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
\1. — Ardahan Mebusu Halit Paşanın; vefat etti-

dair Makamı Riyasetin tebliği. 
i REİS — Arkadaşlar! Ardahan Mebusu Halit Pa-

şarjın; vefatını kemali teessürle Meclisi Âliye arz edi
yorum. (Allah rahmet eylesin sesleri). Bu maruzatta 

bulunurken Azayı Kiramın da aynı veçhile mütees
sir olduğunu biliyorum. Merhumun ruhuna fatiha it
haf ederken hürmeten Meclisi beş dakika tatil edi
yorum. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Çok muvafık efen
dim. (Çok muvafık sesleri). 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 1,55 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Beş dakika tatil müddeti hitam bulmuş- tur. Celseyi açıyorum efendim. 

2. — EVRAKI VARİDE 

/. 
Lâyihalar 

1340 senesi Darüleytamlar bütçesinin beşin
ci faslından üçbin liranın dördüncü faslın birinci mad
desine nakli hakkında kanun lâyihası. (11609), 

392 -
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REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 8 Teş

rinisani 1339 tarihli ve etıbbanın hizmeti mecbur esi 
hakkındaki kanunun tefsirine dair (4/206) numaralı 
takriri ve tefsire mahal olmadığı hakkında Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

8 Teşrinisani 1339 tarihli etibbanın hizmeti mec-
buresi hakkındaki kanunun ikinci maddesinde mün-
deriç (deruhte olunur) tabirinin tefsirine dair Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beyin, Heyeti Umumiye-
den muhavvel, takriri encümenimizce mütalâa ve tet
kik edildi. Mezkûr ikinci maddenin metni (elyevm 
tahsilde bulunan ve 1339 senesinden itibaren Tıp Fa
kültesine duhul edecek olan talebeden hükümetin lü
zum göstereceği mahallerde üç sene hizmet edecek
lerini taahhüt edenlerin meccani ve leyli ikmali tah
silleri masrafı hükümetçe deruhte olunur) şeklinde
dir. 

Binaenaleyh üç sene hizmet edeceklerini deruhte 
edenlerin mektep masrafları hükümetçe deruhte olun
ması icap eder ise de Encümen bu sureti ifadede her
hangi. bir leyli ve meccani mektebe talebe kabulü için 
öteden beri (müttehaz esasattan) ve muktazi şerait 
ve evsaftan miktarı ihtiyaç, bütçe, ahlâk, derecei tah
sil, hali sıhhi gibi kuyudatın ref edilmiş olduğu ma
nâsını tazammun edemeyeceği cihetle vekâletçe ber-
veçhi balâ şerait dahilindeki evsafı camî talebe leyli 
ve mecani olarak kabul edileceğinin tabiî olduğuna ve 
ibarenin muhtacı tefsir olmadığına encümenimizce 
müttefikan karar verilmekle Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdim kılındı. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
timaiye Encümeni Reisi 

Kırklareli Mebusu 
Doktor Fuat 

Kâtip 
Kayseri Doktor 

Hal it Mazhar 

Mazbata Muharriri 
Çorum 

Doktor Mustafa 

Aza. 
Kastamonu 

Halit 

REİS — Efendimi Encümenin mazbatasını reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Tezkereler 
/. — Müterakim evrakın tetkikatı ikmal edildiği 

cihetle badema encümen azalarının mezun addedilme
lerine ihtiyaç kalmadığı hakkında Memurini Muhake-
mat Encümeni Riyasetinden mevrut tezkere. 

REİS — Okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müterakim Evrakın ikmali tetkikatı için Encü

menimiz Heyeti Celile Kararı ile 3 Kânunuevvel 1340 
tarihinden itibaren mezun addedilmişti. O zamandan 
beri (i454) takım evrakın tetkikatı ikmal edilmiş 
olup, ahiren vürut edenlerden mütebaki yüz takım 
evrakın sabahları vaki olacak alelade içtimalarla in
tacına çalışılacağına nazaran badema encümenimizin 
mezun addedilmesine ihtiyaç kalmadığı arz olunur 
efendim. 

Memurin Muhakemat 
Encümeni Reisi 
Giresun Mebusu 
Hacim Muhittin 

REİS — Meclisi Âlice ıttıla hâsıl olmuştur. 
HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Teşekkür 

ederiz. 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Şurayı 

Devletin, senede yirmi otuz bin lira bir masrafla ida
re edeceği bir vazifeyi, encümen az bir zamanda in
taç ettiğinden dolayı teşekkür ederiz. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efen
dim! Encümen, vazifesini ifa etmiştir. Teşekküre mu
kabil, teşekkür ederim. Fakat teşekküre gene ihtiyaç 
yoktur. 

• Takrirler ' 
1. — Van Mebusu Hakkı ve Münüp Beylerin, İs

tiklâl Harbinde orduya hizmeti olan Van'lı Bayram-
zade Şükrü Efendinin istiklâl madalyası ile taltifi te-
menniyatına dair takriri. (4/156) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanun 
Lâyihası ve Muvazenei Maliye .Encümeni mazba
tası: (1/506), 

REİS — Efendim! Bütçeler tabı sırasıyle ruzna-
meye yazılacaktı. Yazılmamış arz edeyim. Rüsumat, 
Tapu, Dahiliye Bütçeleri müzakere edilecektir. Bu 
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şekilde tab edilmemiştir. Rüsumat bütçesinin müza
keresine geçiyoruz. 

4 — RÜSUMAT MÜDÜRİYETİ UMU M İYESİ 
BÜTÇESİ 

Fasıl Lira 

105 Vüâyet Maaşatı 801 372 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ge-
çeı(ıki celsede Maliye Vekili Muhteremi Beyefendi
den bir kaç noktanın tenvir ve izahını rica etmiştim. 
Ticareti dahiliyenin serbestisini kanun ile temin el-
tiğ^mizi ilân etmiştik. Yegâne vasıtai nakliyesi ka
yıktan ibaret bulunan sahil ahalisi tarafından bir 
köyden diğer köye, bir kasabadan diğer kasabaya, ̂ bir 
biri buçuk mil mesafeye küçük bir kayık ile nakil olu-
nap kömür, patates, un, fasulye gibi şeylerden rüsu
mat idareleri beyanname talep ediyor. Haikın, bu 
beyannamenin istihsali için, onbeş yirmi kuruş elin
den para çıkarıyor. Diyorumki, Hükümet hangi ka
nun. ile böyle bir araba odunu, kayığa'yükleyen köy
lüden beyanname nam ve unvanı ile bir vergi istiy-
fa ediyor? Halbuki Teşkilâtı Esasiyenin maddei mah-
susasmda (kanunen tarh edilmiyen bir vergi hiç bir 
suretle istiyfa edilemez) diyor. Halk cebinden çıkanı 
bilir, Beyefendi! Beyanname istenmek suretiyle, pul 
ilsakı suretiyle halktan para alınırsa buna vergi demi-
ye^ek miyiz Beyefendi? Yani arzuhallere ilsak etti-
ğirhiz pullar vergi değil midir? Bir kanun ile istiyfa 
ed|lrniyor mu? Ve bugün tekerrür etmektedir. Halk 
bizar ediliyor. 

Sonra Maliye Vekili Muhteremi Beyefendi, za-
rm.im icra kılınan yalnız muayene memurları ile 
muhafaza teşkilâtındadır, buyurmuşlardı. Rica edi-
yo'iım bütçe elimizdedir. 1340 senesi maaşatı ile 
1341 senesi için teklif edilen maaşatın erkamı gözü
müzün önündedir. 

Malûmu âiliniz sahil ahalisinin yegâne vasıtası 
kayıktır. Hatta bir köy ormandan odununu dahi bir 
ço|c yerlerde sahilde kayık vasıtasıyle nakil eder. Biz 
bunu gayri kanımı görüyoruz. Her ne nam ile olursa 
olsun halktan çıkan parayı biz görüyoruz ve onu 
gayrı kanuni buluyoruz. Binaenaleyh bu hususta da
ha esaslı surette izahat verilmesini tekrar rica edi
yorum ve zannediyorumki artık bendenize o derece 
aidiyeti yoktur. O gaz meselesi de lâyıkıyîe tenvir 
ve izah edilmiş değildir. Hem beyefendi, Rüsumat 
mamurlarının miktarına nazaran az bir zaman için
de yüz bu kadar memurun tahtızan ve şüpheye alın

masını, zannediyorumki, arkadaşlarımızın izhar et
tiği endişe, yerine ve mahalline masraf olduğunu 
göstermektedir Sonra buyüruluyorki, mafevk memur
lar asıl derecesinde maaş almamaları için başka nam 
ile olursa olsun, isterse üç namıyle, isterse beş na-
mıyle ver ay başjnda ne oluyor, gene mafevki dere
cesinde maaş almış oluyor. Binaenaleyh gene diyo
rumki, diğer memurlarımızın derecesiyle mütenasip 
değildir. Dün de arz ettiğim gibi rüsumatta bulunan 
memurlarımız dahi bir diğer devairde bulunan me
murlarımız kadar iffeikârdırlar. Binaenaleyh diğer 
memurlardan farklı bir şey yapılmamasını temenni 
ederim. Bilhassa şu beyanname meselesi ki, halk bu 
ciheti bir kaç defa Maliye Vekâletine müracaat ede
rek anlatmış olduklarını söylediler. Teşkilâtı Esasi
yenin bilmem hangi maddesinde «eshabı mesaîihten 
her hangi bir müstediye her hangi bir makam tahri
ren cevap vermiye mecburdur.» bu cihetin de na
zarı itibare alınmasını bilhassa arz etmek isterim. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Maliye Vekâletine mülhak olarak düyunu umumiye 
bütçesini tetkik ettik. Şimdi rüsumatı tetkik ediyo
ruz. Bundan sonra da bir tapu gelecektir. Malûmu 
Âliniz rüsumat olsun, düyunu umumiye olsun bun
lar vaktiyle birer nezaret idi. 

Maliye ile sıkı alâkası olduğu için, rüsumatta 
aşağı yukarı düyunu umumiyenin vazifesi gibi bir 
vazife yaptıkları için, yani, vergi cibayet ettikleri için 
bu, tebeddülatı idariye üzerinde bunlar da Maliye 
Vekâletine raptedildi. Fakat merkezde Maliye Vekâ
letine tabi kaldıkları halde, mülhakatta zannediyo
rumki, düyunu umumiye olsun, esas maliye olsun, 
rüsumat olsun ve bundan sonra gelecek olan tapu 
olsun, bunların hiçbir rabıtaları yoktur, hepsi yekdi
ğerine yabancı dairelerdir. Malûmu Âliniz, bunun 
maddî manevî zararı vardır. Malûmu Âliniz, dirayet
li adam bulmak herhangi bir yer için biraz müşkül
dür. Faraza muktedir bir defterdar bulunsa, o adamın 
maliyeye fer'an tabi olan* düyunu umumiye, rüsu
mat ve tapoda bir hakkı nezareti olsa zannediyorum
ki, işler daha iyi yürümüş olur. Yani vazifenin ta
hammülü derecesinde muaveneti mütekabile yapılsa, 
meselâ rüsumatın fazla işi olduğu zaman maliyeden 
veyahut tapudan fazla memurlar tarafından oraya 
muavenet edilir ve bunların vazifeleri onlar tarafın
dan temin edilir ve bilmukabele maliyenin işleri faz
la olduğu zaman da, gene maliyenin işini görmekte 
olan ve şu mülhak bütçelerle idare olunmakta olan 
müdüriyeti umumiyeler de onlara muavenet eder. Ma-
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lûmu Âliniz faraza vilâyetlerde muhtelif vekâletle
rin şubeleri vardır. Sıhhiye Müdüriyeti var, Nafıa 
Başmüdüriyeti var. Hikmeti idare, bunların da müs
takil kalmasını ve bunların başlı başına kalmasını 
tecviz etmemiştir. Ve resen Dahiliye Vekâletini tem
sil eden Vali ve Kaymakama da diğer vekâletlerin de 
mümessilliğini vermiş ve aynı zamanda bu birbirine 
benzemeyen daireleri bir noktada cem etmiştir. Bi
naenaleyh aynı kaide bilhassa bu hususta daha mü
essir ve daha lüzumlu bir şekilde zannediyorumki, dü
yunu umumiye, rüsumat ve tapu hakkında da kabi
li tatbik olur. Düyunu umumiyenin lâzım olup olma
dığını pek bilmiyorum, zamanında sorarım. Yal
nız arz ettiğim noktalar hakkında Maliye Vekili 
Beyefendinin tenvir buyurmalarını rica ederim. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim! 
Dün bir mesele arz etmiştim. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşahane) — Dün 
Cuma idi. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Maliye Ve
kili Beyefendi cevap verdiler ve dedilerki, bu gaz ma
zot meselesinin tahkikatı devam etmektedir. Netice
sini alır ve Heyeti Celilenize arz ederim. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHÂLÎK 
BEY (Kângırı) — Telgrafla sordum efendim. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim! 
Bu mesele hadis olalı birbuçuk iki sene var. İki sene 
zarfında yüzotuz bin liralık bir meselenin tahkika
tının uzaması, bilmem ne derecelere kadar doğru
dur? 

Sonra buyurdularki müfettişler tesir altında kalı
yorlar. Eğer tesir altında kalıyorlarsa söylesinler, biz 
de cevabını verelim. Hatırlarlar efendiler, Antalya 
Mebusu arkadaşlar da bilirler. Bundan 3 - 4 sene ev
vel Antalya gümrüğünde büyük bir suiistimalât mey
dana gelmiş ve onun teftişi için de Burhanettin Bey 
namında bir müfettiş Antalya'ya gönderilmişti. Bur
hanettin Bey birbuçuk ay kadar tahkikat yaptı. Tah
kikatın intacına az zaman kalmıştı ki, o zaman An
kara'da bulunan Müdüriyeti Umumiyeden «evrakı 
tahkiyeyi Ankara'ya gönderiniz, kendiniz Taşucu'na 
hareket ediniz» diye emir almıştı. Müfettiş diyorki: 
Tahkikatım ilerlemektedir. En mühim esaslar ve ip 
uçları üzerindeyim, Taşucu'na başkası gitsin, ben ev
rakı tamamlıyayım. Buna rağmen ikinci günü şedit bir 
emir alıyor; natamam olan evrakı Müdüriyeti Umu-
miyeye gönderiniz ve Taşucu'na hareket ediniz diyor. 
Burhanettin Bey bu gaz ve mazot meseleleriyle iştigal 
etmek için İzmir'e gitmişti. Bu zat tahkikatını ilerlet

ti ve gene aynı esas üzerinde yürümeye başladı. Ta* 
mamiyle evvelkinin aynı olarak; derhal çantanı, pi
liyi pırtıyı topla, İstanbul'a gel diye emir aldı. Ben o 
vakit bu meseleye vakıf olduğum için ve eski mace
rayı bildiğim için yazdım ve dedim ki: Bu, meseleye 
vaziyet etmitşir. Fakat çok tahmin ediyorum, Bur
hanettin Bey ve hatta kuvvetli ifade ediyorum ki, bu 
zat tahkikatı ikmal etmeden geri çağırılacaktır. Filha
kika bir hafta sonra Burhanettin Beye bir kulp takıl
dı o da tahkikat evrakını yüklendi ve İstanbul'a gitti. 
Bir müfettişi bir tahkikata gönderdikten sonra, o ta
mamen neticei tahkikatı iktitaf etmelidir ki matlup 
olan semere hâsıl olsun. 

Sonra İzmir gümrüğü ambarlarından bahis et
miştim. Beyefendi bunun bir dalgıç meselesi ile alâ
kadar olduğunu ve Divanı Muhasebatla vaki olan 
ihtilâftan dolayı bu işin biraz teahhur ettiğini söyle
di. İzmir'in gümrük meselesi, bu günün, bu ayın, bu 
senenin meselesi değildir. Beş altı senelik bir mesele
dir. Biraz deniz kabardımı, gümrük depolarını tama
men su istilâ ediyor. Tüccarın, halkın ipekli kumaş
ları, malları vesairesi zarar ve ziyan içerisinde kalıyor. 
Divanı Muhasebatın bir de dalgıç ihtilâfı dolayısıyle 
bir kaç bin liranın içerisinde yapılması lâzım gelen 
bir şeyin böyle senelerce teahhur etmesi de her halde 
anlaşılmayan bir şeydir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Hasan Fehmi Efendi 
Hazretleri Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif olan 
halka rüsumatın ve Maliye Vekâletinin beyanname 
vermekte olduğunu söylediler. Eğer vergi ve rüsumat 
kanununu açacak olurlarsa, tamamen görürler ki be
yanname bugün kıymetli evraktandır. Hiç bir vakit te 
bir Maliye Vekili veya bir Rüsumat Müdürü Umu
misi gayri kanuni bir kâğıdı veremez ve böyle para 
alamaz. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Böy
le oduna da para verilecek mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Zatı Âliniz söylerken bendeniz 
hiç bir şey söylemedim, yalnız dinledim. Zatı âliniz 
de müsaade buyurun da ikna edemezsem o zaman çı
kar söylersiniz. Bir iskeleden diğer iskeleye kayıkla 
giderken hiç dokunmamalıdır, yani bir kimse bir is
keleden binsin ve diğer bir iskeleye çıksın, bunu rü
sumat hiç aramasın. 

Efendiler! Bir taraftan kaçakçılıktan şikâyet edi
yorsunuz, bir taraftan kontrol yapmayın diyorsunuz. 
Acaba onun başka eşya alıp almayacağı ne malûm? 
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Kontrol zaruridir ve mecburidir. Bilâkis kontrolümü
zü tezyit etmeye medbııruz. Eğer bunun için suubet 
varsa kolaylaştırmak için ne yapmak lâzım ise yapa
rız. Onu teshil etmeyi, maalmemnuniye icra etmeye 
hazırız. Hayır, beyanname almasın ve istediği gibi 
bir iskeleden çıktığı vakit - iskele yakın imiş, uzak 
irhiş hepsi birdir o iskeleden çıktığı zaman - yolda 
başka ıbir yelkenli ile temas edip kaçak eşya almaya
cağını kim temin edebilir? 

HASAN FEHMİ EFENDİ; (Kastamonu) — Sa
hilde muhafaza memurlarınız vardır? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Canım ne ile isbat 
edeceksiniz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Sonra maaştan bahis buyurdular. 
Bendeniz dedim ki, diğer devaire nispeten bunlara 
biraz zam edilmiştir. Taşrada göze çarpan yalnız mu
ayene memurlarının maaşlarıdır. Diğer memurlar 
için de diğer devairin memurlarından farksızdır, de
dim. Diğer devairin mümeyyiz ve kâtiplerinin maaş
larını Okudum. Tuttuğumuz prensip dairesinde kâtip
lere 10-12 ve 15 lira veriliyor dedim. Maaşlar bu 
miktardan fazla değildir. Muayene memurlarının ma
aşları âmirlerinin maaşını gene bu suretle geçecektir 
dediler. Bendeniz bilâkis dedim ki, muhassesatı zati
ye meselesinde tekaüdiye meselesini nazarı itibare al
mak medburiyetindeyiz. Maaş meselesini tezyit ettiği
mizde, ayrıca onun tekaüt maaşına da bir tesiri ol
masını nazarı itibare almak lâzım gelir. Maaşını tez
yit edecek olursak, o kadar bir miktarı da nazarı 
itibare almak medburiyetindeyiz. Tekaüdî zam etme
mek için ve öteki 'bütçelere tesir etmemek için tahsi
satı maktua halinde vermek istedim. 

Rıfkı Beyefendi başka bir meseleden bahis bu
yurdular. Bugün mevkii tatbikte bulunan İdarei Vilâ-
yat Kanununu açıp da bakacak olurlarsa, orada han
gi memurlar doğrudan doğruya valinin maiyetinde 
'bulunduklarını ve hangilerinin bulunmadıklarını ta
mamen görürler. Binaenaleyh Îdarei Umumiye Ka
nunu değişmedikçe bu suretle rüsumat müdürü vesa-
ir, vesair vilâyetin emri altında bulunacaktır, deme
ye imkân yoktur. Rüsumat memurlarının, defterdarın 
bulunduğu yerde, onun emri altında bulunmasını/' 
söylediler. Malûmuâliniz bir çok yerlerde rüsumat 
müdürü bulunmaz. Meselâ her vilâyet merkezinde 
rüsumat müdürü yoktur. Teşkilâtı mülkiyeye tabi de
ğildir. Meselâ bir kaza merkezinde rüsumat müdürü 
bulunabilir. Orada Maliyenin bir mal müdürü bu
lunur. Halbuki rüsumat müdürü onun iki derece fev-

kindedir. Muamelâtı çoktur ve bütün bütün ayrılır. 
Bir tacir muamelesini yapmak için deniz kenarından 
kalkıp hükümet konağına gidip, parasını yatırıp son
ra tekrar mı gelsin? Çünkü efendiler! Bütün tacirlere 
suhulet göstermeye ve orada malının yanı başında 
parasını teslim eder etmez malını alıp serbest bırak
maya mecburuz. 

Düyunu Umumiye meselesine gelince : Bu mesele 
hallolacaktır. Belki düyunu umumiyenin kabzetmek-
te olduğu varidatı, kendi memurlarımızla istifa ede
ceğiz. Bu ayrıca halledilecektir. Bütün mesele bittiği 
zamanda arz edeceğim. 

Haydar Rüştü Beyefendiye de arz edeyim ki, 
gaz ve mazot meselesi için perşerribe günü akşam 
üzeri İzmir'e telgraf verdim, bu meseleyi sordum. He
nüz cevabını almadım. Cevabını aldığım vakit, gerek 
kendilerine, gerekse Süleyman Sırrı Beyefendinin iki 
sualleri vardır, onların her ikisinin de cevaplarını ve
receğim. Yalnız mazot hakkında bir şey- hatırlamıyo
rum. Bir renkli gaz diye bir şey vardır. Böyle bir şey 
biraz da benim hatırımda. Böyle bir muamele hatı
rıma geliyor. O vakit bendeniz İzmir'de bulunuyor
dum. İsti'hlâkât resmine tabi olan gaz nedir? Lamba
larda yanan yağ mıdır, yoksa değil midir? Zannede
rim buyurdukları mesele böyle bir ihtilâf meselesi 
olacaktır ve merkeze sorulmuştur. Merkezde tetkik 
edilmiştir. O suretle rüsumata belki bir cevap gel
miş olacaktır. Çünkü Balye - Kafaaydın şirketinin bir 
gaz meselesi de olacaktır. İyi bilmediğim için katı bir 
cevap vermedim. Rüsumattan gelecek cevap üzerine 
herhalde suallerine cevap vereceğim. 

Sonra Burhanettin Beyin meselesinden bahis bu
yurdular. Burhanettin Beyin bu sene İzmir'den ayrıl
masına sebep, vukubulan nabeca birtakım hallerdir 
ki, bunun müsdbbipleri ve müdürleri tecziye edilmiş
lerdir ve kendileri de pekâlâ bilirler. Tahkikatı yap
masın diye tahkiratta bulundular, işkâl ettiler, onla
rın hepsi tecziye edilmiştir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Hatta bir 
müfettişi de dövdüler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Bunları yapanların cümlesinin tec
ziye edildiğini herhalde kendileri de bilirler. 

İzmir gümrük meselesi eski bir meseledir. Bunun 
geçen sene tamirine teşebbüs ettik. Zaten Heyeti Ce
hle bize gümrük binaları ve antrepolar için bir bu
çuk milyon lira vermiş idi. En evvelâ keşfini yaptığı
mız ve antrepo yapmak istediğimiz yerlerden biri İz
mir'dir. Hem binayı ıslâh edeceğiz. 

— 396 — 



İ : 55 14 . 2 . 1341 C : 2 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Eğer bendenizin ifademden rüsumat dairelerinin def
terdarlıklara, muhasebeciliklere raptını anladılarsa 
yanlıştır. Bendeniz umumi olarak söyledim. Aşağı 
yukan aynı vazifeleri yapan devair arasında bir iş
tiraki mesai, bir rabıta tesisi muvafık değil midir? 
Ta'biî her yerde kabil olmayabilir. Fakat umumi olarak 
bu daireler arasında bir teşriki mesaiyi, yani kavice bir 
rabıta teminini, yani bugünkü anarşi şeklinden kurtu
larak muntazam bir hale konulmasını rica ediyorum. 
Aynı olan muamelâtı böyle ayrı ayrı idare etmekten 
fayda nedir. Bunu sual ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Bendeniz bugün bir anarşi görmü
yorum ve onu kabul edemeyeceğim. Gerek mal me
murlarının ve gerek rüsumat memurlarının vazaifi ni
zamnameleriyle, kanunlarıyle ayrılmıştır, tayin edil
miştir. Binaenaleyh bir anarşi görmüyorum. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) ~ Anarşi sözü
nü geri aldım. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — O buyurduğunuz mesele, umumî 
teşkilâtta nazarı itibare alınacak bir meseledir. Eğer 
rüsumatı başka bir hale kor ve rüsumat merkezlerini 
ona göre tespit edersek, bu da nazarı itibare alınarak 
ona göre de hareket edilebilir. Bunu tespit etmek 
imkânı vardır. Hangilerinde kabili tatbiktir, hangi
lerinde kabili tatbik değildir. Onu zamana göre na
zarı itibare alabileceğiz. Bugün Cenup hududunda, 
hat boyunda hiçbir merkezi vilâyet yoktur. Fakat 
orada rüsumat dairesi bulundurmak mecburiyetinde
yiz. Binaenaleyh malmemuru yoktur, fakat rüsumat 
memuru vardır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Mütehasısıs 
getirmiyecek misiniz beyefendi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Onu geçen de arz ettim, getirile
cektir. İki tane getirtmek üzereyiz. 

BESÎM ATALAY BEY (Aksaray) — Bütçede 
yoktur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Vardır, Maliye bütçesindedir. Hat
tâ onu zapta geçirirken mütehassıs maaşının; rüsu
mat, tapu ve muhassesatı zatiyeye de ait olduğunu 
arz etmiştim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Sabık Güm
rük Müdürü Muhittin Bey hakkında İstanbul matbu
atı birçok şeyler yazdı. Bu meselede yalnız işten el 
çektirilmekle mi kâfi görülüyor? Vaktiyle Mersin 

gazeteleri ve Konya gazeteleri bunun hakkında bar 
bar bağırdıkları halde bu adam Müdüriyeti Umumi-
yeye getirildi. Bu adam hakkında ne yapıldı, gerek 
eski ve gerek yeni tahkikatın neticesini soruyorum? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Muhittin Bey isminde bir Rüsumat 
Müdürü tanımıyorum. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bundan ev
velki Rüsumat Müdürü... (Kemalettin Bey sesleri.) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Kemalettin Beye işten el çektiril-
memiştir. Borsa Komseri olmuştur. Suiistimal yaptı
ğına veyahut vazifesini fena ifa ettiğine dair bir şey 
bilmiyorum. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Gazeteler 
yazmıştı efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Zatıâliniz üç sene evvelden bahse
diyorsunuz. O vakit gazeteler yazdı. Onun üzerine 
tahkikat da yapılmıştı. Hiçbir şey bulunmamıştır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Pekâlâ!.. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Dfcnizli) — Maliye Ve

kili Beyefendi, izmir'de Burhanettin Beyin tahkikatı 
işkâl edildi ve hattâ mütecasirleri ceza görmüştür, bu
yurdular. Bir müfettişin tahkikatı maiyeti tarafından 
işkâl edilirse yapılacak muamele oradan müfettişi kal
dırmak mıdır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Hayır efendim! Tahkikata hem 
rüsumat müfettişleri hem de Maliye müfettişleri vazı-
yed etmiştir. Yani yalnız Rüsumat müfettişleri değil, 
Maliye müfettişlerinden bir tanesi de vazıyed etti. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim! Rüsumat is
kelelerinde her kayığın kaptanından alınan beyanna
melerden, onar kuruş masraf olduğunu bir refikimiz 
beyan buyurdular. Buna cevaben de Maliye Vekili
miz Beyefendi bu beyannamenin kaçakçılığı men et
mek için kontrol mahiyetinde olduğunu ve bunun da 
kanuni olduğunu beyan buyurdularki, pek doğrudur. 
Görülüyorki bu sırf Hükümetin varidatını muhafaza 
etmek ve kaçakçılığın önünü alabilmek maksadıyle ya
pılıyor. Fakat bu beyannamelerin beherini Hükümet 
maktu olarak sefain kaptanlarına nihayet onar kuruşa 
veriyor. Bu matbu olduğu halde kâğıdıyle beraber 
kırk paraya mal olduğuna göre, bundan dokuz ku
ruş fazla vergi alınmış oluyor. Bundan maksat Hükü
mete bir vergi çıkarmak olmadığı halde, Hükümete 
kırk paraya mal olan bu beyannamenin on kuruşa 
verilmesindeki sebep nedir? Üzerindeki pullar tabiî 
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kanunîdir. Kanuni tab olunan pullara onar kuruşluk j 
bir pul ilsak ediliyor ve Hükümet dokuz kuruşluk bir i 
vergi alıyor demektir ki, bu doğru değildir. Bu bir... J 

İkincisi: Haydar Rüştü Bey arkadaşımız Antalya 
meselesilni izah buyurdukları sırada, Müfettiş Burlıa-
nettin Beyin, tahkikatını ikmal etmek ve suiistimal er
babını pençei kanuna teslim etmek için serrişteler elde 
etmek üzere bulunduğu bir zamanda, vukubulan mü
kerrer işarına rağmen Rüsumat Müdüriyeti Umumiye-
si tarafından, ki elyevm kendisinin bir sui ahvali gö
rülmediğinden borsa komserliğine tayin edildiğini be
yan buyurdukları Kemalettin Bey zamanında, bir 
emir verilerek bu ihtilas meselesi tahkikatı kuvveti ka-
ribeye gelmiş iken noksan bıraktırılarak adeta sarikler 
himaye edilmiştir ve o vakit müfettiş kaldırılmıştır 
ve iki sene sonra Maliye Vekili Beyefendi hâlâ diyor-
ki: Mahalline telgraf çektim. Henüz cevabını almadı
ğımdan dolayı size cevap vermiyeceğim... Fakat o va
kit Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin merkezi An
kara'da bulunuyordu. Binaenaleyh Rüsumat Müdüri
yeti Umumiyesine taallûk edecek muamelâtı burada 
takip eyliyecek merkezi bir idare de vardı. Ve böyle 
bir yer varken bu işi uzatmakta ne gibi bir mazeret 
dermeyan ederler? Sonra mazot meselesi... 

REİS — Tahsin Bey size söz vereyim daha iyi. 
Uzun söylersiniz. (Handeler) 

TAHSİN BEY (Devamla) — Sonra Müfettiş Bur-
hanettin Bey oradan kalıdırlmıştır. Vakıa Burhanet
tin Bey hakkında birtakım müfteriyat vukubulmuş ve 
birtakım muamelât hadis olmuş, vazifesi işkâl edil
miş, bundan dolayı Burhanettin Bey kaldırılmış. Bu
nu yapanların tecziye edildiklerini ifade buyurdular. 
Fakat tahkikat ne oldu? Bunu söylemiyorlar. Tahki
kat ikmal edilirken ve müfettiş ben bunun serviştele-
rini buldum ve bu adamları pençei kanuna teslim 
edeceğim derken, Rüsumat Müdürü Umumisi «sen 
tahkikatı yarım bırak gel» diyor. Tabiîdir ki, burada 
Rüsumat Müdüriyeti Umumiyeseinin adeta sârikleri 
ve telisleri himaye etmek için bir kastı vardır. Buna 
rağmen Maliye Vekili Beyefendi o vakit Rüsumat 
Müdürü Umumisi Kemalettin Beyin hiçbir kusuru ol
madığından Borsa Komiserliğinde istihdam edilmek
te olduğunu beyan buyuruyorlar. Ben bunu kabili 
hüsnütefsir bir söz olarak bulmadım. Bunu izah bu
yurun. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Bu beyanname beş ku
ruştur, on kuruş değildir. 

Antalya meselesinden bahis buyuruyorlar. Antalya 
meselesi zannederim bizim taarruzumuzdan ve İz
mir'e girdiğimizden evveldir. Rüsumat Müfettişinin 
ne suretle celbedildiğini iyice bilmiyorum. Fakat zan
nederim o zaman Rüsumat Müdürü Umumisi Kema
lettin Bey değil idi. Çünkü o zaman Kemalettin Bey 
Mersin'de bulunuyordu. Benim Konya'da bulundu
ğum zaman Rüsumat Başmüdürü Mersin'de idi, öyle 
zannediyorum, tamamen emin değilim. Fakat o za
man burada Rüsumat Müdürü Umumisi başka bir zat 
olmalıydı. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İhsan Bey 
idi. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Burhanettin Bey teftişat yapıyor
du, tahkikat yapıyordu. Bu esnada bir mesele hadis 
olmuştur. Onun üzerine bu iftirada bulunanlardan 
muhafaza memurları ve daha birçokları tecziye edil
di. Onu arz etmiştim. Bilâhare bu meseleye Maliye 
müfettişleri vazıyed etti. Burhanettin Bey teftiş et
mekte olduğu, muhafazaya ait bir meseledir. Muha
faza müdür ve memurlarından birkaçı iftirada bulun
dular ve onların hepsini çıkararak tecziye ettik, mah
kemeye sevk ettik, yapacağımız bu idi. 

FERİT BEY (Çorum) — Reis Paşa Hazretleri, ri
ca ederim fasla ait sorsunlar, bunlar Heyeti Umumi-
yeye ait mesaildendir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Müsaade bu
yurun; 

REİS — Buyurun! 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) Malûmu Âlileri 

haysiyet ve şerefi her hangi bir suretle duçar teca
vüz olan bir adam kendisini vesaiti kanuniye ile mü-
dafa eder, yani mahkemeye müracaat eder. Kema
lettin Beyin hakkındaki isnadat doğru değil ise aca
ba mumaileyh mahkemeye müracaat eyledi mi? Ve 
bu suretle efkârı umumiye nazarında tebri etti mi? 
Çünkü aksi takdirde isnadat zımnen kabul edilmiş 
demektir, öyle telakki olunur. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Orta da Kemalettin Bey meselesi 
yoktur. Yalnız Mersin'de iken şöyle olmuş diye bir 
şikâyet olmuştur. Fakat o zaman müfettişler teftiş 
ettiler, bir şey bulamadılar. Maruzatım bundan iba
rettir. 

BESİM ATALAY BEY '(Aksaray) — Kemalet
tin Bey beş aydan beri mezundur. Yerine vekil istih
dam ediyorsunuz; nerededir? 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Mezun değil, İstanbul'da Borsa 
komseridir ve borsa kosmeri de Rüsumat Müdürü 
Umumiliğine tayin edilmiştir. Bu yeni değil, ta teş
rinlerden beri oraya nakledilmiştir. 

REİS — Efendim! Fasıl hakkında başka söz is
teyen yoktur. 105 nci faslın yekûnu olan (801 372) 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

106 Levazım 114 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka

bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

107 Masarifi mütenevvia 367 650 
REİS — Bu fasıl hakkında bir takrir vardır. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Burada ben

denizin iki nokta nazarı dikkatimi celbetti. 

Birisi kemafıssabık harcırah meselesi ki bunda 
% 110 kadar bir fazlalık vardır. Bunun sabıkı veç
hile (60) bin olarak ipkasını rica edeceğim ki, me
murlar yerlerinden oynamasınlar. 

İkinci; Tarife Komisyonu diye burada bir madde 
vardır. Bendeniz Vekil Beyefendiden rica ediyorum. 
Yusuf Kemal Beyefendinin işaret ettikleri intikal dev
resindeki hazırlığı bu komisyon yapsın ve yaparken 
de yalnız kendileri memur sıfatıyle maliyecilik ve 
siyaseti maliye noktasından değil; ticaret, ziraat, sa
nayi noktasından da düşünülmek üzere ve bu hususta 
ticaret evlerinin de mütalâasını dinlemek şıklarını 
tercih etsinler. Taki, salim ve selim bir karar ittihaz 
edebilsinler. Bendeniz onun için bir teklif verdim. 
Dördüncü maddeyi de «tarife ve tetkik komisyonu» 
diye kabul edelim ve bu komisyon tabii bir kaç sene 
devam edecektir. Onlar devam ettikçe, her devletle 
aktedeceğimiz ticaret muahedesinde ne gibi esaslar 
takip edeceğimizi şimdiden bize hazırlasın ve kendi 
noktai nazarını tespit etsin. Yani yapacağımız mua-
hedatta mütekabil fedakârlıkların ne olabileceğini 
tayin etsin. Taki o zaman böyle bir boşluk karşısın
da bulunmıyalım. Binaenaleyh bu komisyonunun ta
rife ve tetkik komisyonu olmasını ve bu vazaifin de 
bunlara tahmilini teklif ediyorum. 

REİS -r- Efendim! fasıl hakkındaki takrir oku
nacaktır. 

Riyaseti Celileye. 
107 nci fasıldaki dördüncü madde unvanının 

(Tarife ve Tetkik Komisyonu ücreti) olarak kabulünü 
teklif ederim. 

Karesi Mebusu 
Vehbi 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ŞEKİR BEY (Çatalca) — 
Kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Harcırah hakkındaki takriri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
107 nci fasıldaki harcırah maddesinin 1340 senesi 

(60) bin olarak kabulünü teklif ederim. 
Karesi 
Vehbi 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Ona 
iştirak etmiyoruz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Geçen seneki miktar eski Harcı
rah Kanununa göre konmuştu, o değişti. % 40 zam-
edildi. Şimdi bu miktara baliğ olmaktadır. Vehbi 
Beyefendi memurlar yerinden oynamasın diyor. Bir 
memurun fena hareketini, suiistimalini gördüğümüz 
zaman o memuru kaldırıp yerine başka bir memur 
göndermiyeüm mi? Sonra ailesine de harcırah vermek 
mecburiyetindeyiz. Kanun geçen sene kabul edilmiş
tir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurursanız 
buradan arz edeyim: Düyunu Umumiye İdaresi - ki 
inşallah gelecek sene vücudunu görmüyeceğiz - üç 
sene zarfında ancak 2 - 3 memur tebdil etmiş, ihraç 
etmiştir. Bizim dairede filân ve filânı filân yerden 
filân yere kaldıralım, biraz ceza yapalım. Filân ve 
filân yere kaldıralım, biraz terfi yapalım diye indî ve 
keyfi tahviller oluyor. Bu parayı da lüzumlu yere 
sarf edenler ve lüzumsuz yere fazla para bulamıya-
cakları için bu bi lüzum tahviller de olmaz. (Reye 
sesleri) 

REİS — Efendim! Evvelâ takriri reyi âlinize vaz 
edeceğim. 

(Takrir tekrar okundu) 
Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. 

Nazarı dikkate almıyanlar lütfen el kaldırsın.. Na
zarı dikkate alınmıştır. Encümen tashihini yapsın 
efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Yapıyoruz efendim. 
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REİS—Ne kadardır? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Faslın yekûnu 332 650 liradır. 
REİS — Efendim! Nazarı dikkate alınan takrir

den sonra ufak bir tashihat yapılmıştır. Faslın ye
kûnunu 332 650 lira olarak kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

103 Müteferrika 28 500 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

109 Reddiyat 23 750 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka

bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

11 Merakip ve muhafaza! bahriye 1 000 500 
ve vesaiti takibiyei berriye ile 
tamirhane masrafı. 

RElS — Efendim! Yüz onbirinci faslın yekûnunu 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

112 Tahsisatı fevkalâde 1 828 602 
REİS — Efendim! 112 nci faslın yekûnunu ka

bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

112/A Tahsisatı maktua 157 510 

VHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Maaşata zam 
yaptık. Nizamnamelerinde kanunlarında ikramiye 
varsa onları da kabul ediyoruz. 

Fakat bunlar yoksa, Meclisi Âliniz kabul ettiği fık-
rai hükmiye, ki diğer vekaletlerce kabul ve tatbik edil
mektedir. O da şudur : 

«Muvazenei Umumiyeden maaş alan memurin ve 
müstahdemine saati mesai haricinde çalıştıklarından 
dolayı ücret verilemez.» Buna, ister tahsisatı maktua 

deyiniz, bir de gayrı maktuası varmış gibi bir şey. Üc
ret dememek için bu ismi vermişler, bu, alelıtlak bir 
ücret, yahut ikramiye ya ne ise... 

Kanuna müstenit olması için ayrıca karar verdik. 
«Memurine ikramiye itası kanuna müstenit olmak 
lâzımdır.» Binaenaleyh bu tahsisat burada yolsuzdur. 
Bendeniz bunun tayyını teklif ediyorum. Meclisi Âli
nin kararı, böyledir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Meclisi Âlinin kararı saati mesai 
haricindedir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Bazı rüfeka umum rüsumat memurlarına zamaim vu
kuundan ve Maliye Vekili Beyefendi de muhassesatı 
zatiye bütçesine tesiri olmamak için yalnız muhafa
za memurları ile tahakkuk ve varidat memurine, tah
sisatı munzamma unvanı ile bir zamdan bahis buyur
dular. Halbuki bu fasla ait esbabı mucibe mazbata
sında ise, tamamen bu iki fikrin hilafını görüyorum. 
Çünkü, esbabı mucibede «varidatı rüsumuyenin ciiba-
yeti vazifesiyle mükellef olan Gümrük İdare Memur
larının mesaisini teshil için maaşlarına zammettik» di
yor ve gene biraz aşağıda diyorki «tahakkuk ve tezyi
di varidat memurlarına da mafevklerinden fazla ol
mamak için tahsisatı maktua verdik.» Gene biraz 
aşağıda da diyorki «Müdürü Umuminin maaşı - ki 
bazı rüfeka bahis buyurdular. Geçen sene teadül için 
Muvazenei Maliye Encümeni bir karar yapmıştı. Rü
sumat Müdürü Umumisinin maaşı, müstesna olarak, 
birinci sınıf müsteşarlar maaşına çıkmıştıki şimdi ar
tık buna bir daha zamma imkân yok. Ey şimdi ne ya
palım? Şimdi de binyüzkırk yahut binyüzelli lira ka
dar birpara maktuan verelim» buyurdular. 

Beyefendiler! Kadroyu tetkik buyuracak olursa
nız görürsünüz ki, hakikaten bir dairde küçük me
murlara zam vaki değildir. Yalnız Her dairenin mü
dürleriyle müdür muavinlerinin maaşı aslilerine zam 
vardır. (Bravo sesleri.) Demek ki muhassesatı zatiye 
bütçesine tesiri vardır. Çünkü yalnız müdür ve mü
dür muavinlerinin maaşına zam yapılmaktadır. Hal
buki Beyefendiler! Rüsumat Müdürü Umumisine, ken
disine ücret mi denecek, ne denecekse tahsisatı mak
tua mı nedir bilmiyoruz, yani işitiyoruz, bir ücret ver
mek isteniyor, ne için? Gene Muhterem Maliye Ve
kili Beyefendinin demin de buyurdukları gibi, bu 
Müdürü Umumi, kırk milyon varidatın üzerinde bu
lunan bir müdürü umumidir. Bunun için tahsisatı 
maktua vermek lâzımdır buyurdular. Çok güzel, bu-
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nu kabul ediyorum. Fakat Rüsumat Müdürü Umu
misinin ve devairi müdüranının işte muvaffak olma
ları için yalnız onların maaşına yapılan zamaim kâfi 
değildir. 

Beyefendiler! Kadroda görüyorsunuz. Meselâ : 
En mühim devairden biri olan kontrol dairesinde, 
Müdürün maaşı altmış lira iken yetmişbeş lira yapı
yoruz. Niçin? İşte muvaffak olmak için. Pek âlâ ka
bul ediyorum. Sonra yeniden bir muavin teklif edi
liyor. Yeniden bir muamelâtı nakdiye ve muamelâtı 
ayniye mümeyyizi ilâve ediliyor. Fakat öte tarafta ma
sa memurları aynı maaşta ipka ediliyor. Birinci sı
nıf kâtip : Onbeş tane, maaşları gene onbeşer lira
dır. İkinci sınıf kâtip : Yirmi tane, onikişer liradan 
imiş. Miktarlarını onbeşe indiriyorlar. Fakat gene on
ikişer lira veriyorlar. 

Demek ki Beyefendiler! Vekil Beyefendinin beya
natına- muhalif olarak yalnız devair müdüranının 
muhassesatı zatiye bütçesine tesir yapmak üzere maa
şı aslilerine zam edilmiştir. Fakat küçük memurlara 
zam yoktur. Bendeniz öyle zannediyorumki, bir daire 
müdürü; kendi muvaffakiyetini arzu ediyorsa kendi 
memurlarına zam yapılmadıkça, maaşına zam yapıl
masını kabul etmez. 

Zira, bira müdürün maaşına zam etmekle, o dai
renin muamelâtının yoluna gireceğine kani değilim. 
Bir Müdür istediği kadar çalışsın, fakat o dairenin 
masa memurları, zavallı ketebesi eski maaşlarında ip
ka edilecek olursa zannetmem ki müdür muvaffak ol
sun. Ve hiç şüphe etmiyorum ki, eshabı vicdandan ve 
muktedir memurinden olan müdürler, yalnız kendi
lerine yapılan zammı kabul etsinler. 

Beyefendiler! Şunu da teessüfle arz edeyimki bizde 
eski bir bidat mıdır, anane midir ne diyeyim, daima 
büyüklere zammederiz. Zavallı küçüklere zam etme
yiz. İşte bendenizin bütçenin heyeti umumiyesinde, 
bütçede lâubalilik görüyorum dememe mukabil, Muh
terem Maliye Vekili Beyefendi, bütçenin neresinde 
lâubalilik vardır buyurdular. 

Efendiler! İşte lâubalilik budur. Yalnız Müdüre 
zammetmek ve kırk milyon varidat getiren rüsumat 
muamlâtını yalnız yoluna koyacak diye ayrıca ola
rak behemahal seneden bin beşyüz lira da tahsisatı 
maktua vermek ve küçük memurları mağdur etmek, 
zannederimki, bu doğru değildir. Ben Müdürü Umu
mi olsam, şahsıma yapılan bu zammı kabul etmem ve 
Müdürü Umumi pek Muhterem bir zattır, şahsına 
hürmetim vardır, hiç şüphesizle:, feryat edecektir ve 

küçük maaşlı memurların maaşına zam yapmıyorsu-
auz yalnız bizim maaşlarımıza zammediyorsunuz, bu 
iş ileri gitmez diye müracaat ve feryat edecektir. Çün
kü kendisi ashabı vicdandandır. Binaenaleyh bende
niz bu tahsisatı maktuanın, encümenin de esbabı 
mucibesinde zikrettiği veçhile bütçede bir bidat ola
rak zuhur den bu tahsisatı maktuanın ne olduğunu 
anlayamadım. 

Efendiler! Size yalnız şunu söylüyeyimki, bütçe
mize dünyanın hiç bir bütçesinde olmayan bir şey 
zammediyoruz ve yeni bir fasıl ilâve ediyoruz. Çok 
korkarım ki ilerde bu fasıl mühim yekûnleri ihtiva 
edecektir. Binaenaleyh böyle fazta ücret vermek, tah
sisatı maktua vermek taraftarı olmadığım için tay 
hakkında bir teklifim vardır. (Kâfi sesleri.) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ARDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Vehbi Beyefendi mesaii leyliye-
den bahis buyurdular ve saati mesai haricinde ça
lışanlara, evvelce kabul edilen fıkra mucibince verile
mez buyurdular. Halbuki, burada böyle bir şey yok
tur. Burada, resmî rüsumat memurininin gece şimen
diferde beklemesi için konulmuş jolan bir ara vardır. 
Bir de muayene memurları, saati mesai haricinde ça
lışmak mecburiyetindedirler. Çünkü, şimendifer gece 
gelecektir ve orada beklemeye mecburdurlar. Onun 
için maaşlarının rub'u nispetinde bir tahsisat kon
muştur. Bu, başka şey için değildir. 

Mazhar Müfit Beyefendi, küçük memurlardan 
bahis buyurdular. Eğer müfredatın biraz daha aşa
ğılarını okumuş olsalardı, küçük memurların kâffe-
sinin maaşatı asliyelerine zam yapıldığını görürler
di. Yalnız idarei merkeziyede, demin arz ettim, kâtip
lerin maaşı azami onbeş liradır, mümeyyizlerin aza
mi otuz liradır. Bu prensip olarak kabul edilmiştir. 
Bundan fazla yapmak mkânı yoktur. Fazla yapmış 
olsa idik bu prensibi bozmuş olurduk ve mütemadi
yen böyle gidecektü. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Müdürler 
hakkında bu prensibi niye tatbik etmediniz? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Müdürler hakkında geçen sene 
Muvazene Encümeninde kabul edilen sizin ve bizim 
hepimizin yaptığımız prensip dahilinde harket ettik. 
Yetmişbeş liradan fazla Müdürü Umumi yoktur. El
li altmış liradan fazla maaşlı müdür yoktur. Tetkik 
buyurunuz. İdarei Merkeziyedeki diğer memurlara 
zam var mıdır, yok mudur? Arz ettiğim gibi kâtip
ler oriiki, onbeş liradır. Bundan fazla yapamazdık. 
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Fazla yaptığımız takdirde mütemadiyen yürüyecektik. 
Aşağı tarafta memurların müfredatı vardır. Taşra me
murlarını görebilirsiniz. Orada her küçük memurun 
maaşına zam yapıldığını görürsünüz. 

MAZHAR MÜFlT BEY (Denizli) — Yalnız mer
kez müstesna! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Evet efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Vekil Beyin 
izahatına nazaran memurlar vazife görürken maaş 
alacaklardır. Bu memurların maaşlarını kadroya kor
ken memurinin göreceği vazifeye karşı maaş koyma
mışlar mıdır? Ve maaşı göreceği vazifeye göre tak
dir buyurmamışlar mıdır? Bunu soruyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Arz ettiğim gibi rüsumat 
memurları gündüz iş görürler. Eğer saati mesai hari
cinde iş görürlerse kanunî ikramiyeleri vardır. Bun
daki maksadımız o değildir. Gece şimendifer, vapur 
geldiği zaman bekliyecek memur vardır. Gördüğünüz 
saati mesai haricinde gece gelecek şimendifer ve .va
purları bekliyecek gümrük idareleri memurini için de 
gümrük kanununda ikramiye faslı vardır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendenizin an
ladığım doğru ise vekil beyin beyanatı iki şekildedir. 
Birisi saati mesai dahilinde, diğeri değil. Saati mesai 
dahilinde olmayanlara kanunen bir ücret verilmesi 
lâzım geliyormuş. Aklımın ermediği nokta budur. Me
murinin maaşı asli ve tahsisatı fevkalâdesi var. Ona 
ilâveten rüsumat müdürlerine has olarak bu sene bir 
bid'at icat ettik. Bendeniz diyorumki, eğer o memur 
hakikaten fazla fedakârlık ihtiyar ediyorsa - Vekil 
Beyefendinin söylediğinden öyle anlıyorum - maaşı 
aslisi niçin tezyit edilmiyor da fazla para veriyorsu
nuz? Bu mantıksızlık yolunu açtıktan sonra saati me
sai haricinde göreceği hizmet için fazla para verece
ğiz. Bu ne demektir? Maaş var, tahsisatı fevkalâde 
var, bir de tahsisatı maktua. Rica ederim bu yolu aç
mayın, yüzellibin lirayı da bu suretle heder etmiye-
lim. 

REİS — Efendim! Vehbi Beyin bir takriri vardır. 
Okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Abone 112 tahsisatı maktua faslı meclisi âlinin 

ücreti maktua verilmemesine dair olan kararına mu
halif olduğundan ve bir kanuna müstenit bulunmadı
ğından tayymı teklif eylerim 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Bir daha var. 

Riyaseti Celileye 
A/112 faslının birini maddesindeki Rüsumat Mü-

dürüyeti Umumiyesine ait 1 140 lira tahsisatı maktua-
nm şifahen esbabını arz eylediğim veçhile bütçeden 
tay edilmesini teklif ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfit 

REİS — Vehbi Beyin takriri doğrudan doğruya 
tay mahiyetinde olduğundan evvelâ bunu reye arz 
ediyorum. Tayyı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... 

TALÂT BEY (Ardahan) — Sonra bir buçuk mil
yon çaldırırız. 

REİS — Efendim! Müsavat var galiba. Tayyı ka
bul edenler lütfen ayağa kalksın... Kabul etmeyenler 
ayağa kalksın... Tay teklifi kabul edilmemiştir efen
dim. 

Mazhar Müfit Beyin takririni reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Bu takrire göre 
encümence yapılan tashihat okunuyor : 

Fasıl Lira 

A/112 Tahsisatı maktua 156 370 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak

sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

113 Memurini mazule maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi 31 000 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

113/A Telgraf Ücuratı 22 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi

ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

113/B Rüsumat tatbikat mektebi 2 850 
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REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
B) TAPU MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ BÜTÇESİ 

REİS — Tapu bütçesinin müzakeresine bağlıyo
ruz. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Memleketin 
en eski ve müzmin dertlerinden birisi de bu tapu der
didir. Tapu deyivermekle bunun manâ ve mefhumun
da mündemiç felâketleri, müşkülâtı herkese anlatmak 
kâfi gelir zannederim. Onun için bendeniz bundan 
bahis edecek değilim. Biz memleketimizin esasatında, 
teşkilâtı esasiye kanunumuzda hakkı tasarrufu kabul 
edenlerdeniz. Binaenaleyh temenni ederizki hüküme
timiz bu hakkı temin etsin. Maatteessüf bugünkü vazi
yette bu hak temin edilmemektedir. Malûmu Âliniz 
tapu idaresi eski bir şekilde devam ediyor. Ne za
man bunun tamirine kalkışırsak, öbür tarafı yıkılı
yor. Bendenizce bunu cezrî bir surette halletmeli ve 
tapu idaresi namıyle bir idare kalmamalıdır. Maliye 
Vekili Bey tahrir yaptırıyor ve yarın yaptırdığı tah
rir üzerinden Hasan veya Hüseyin'den vergi istiyecek. 
Fakat o adam o mülkün sahibi değildir. Ne diye ben
den para istiyorsun deyince, benim heyetim onu yaz
mıştır der. Tapu İdaresine gidersiniz, orası o adamı 
mal sahibi tanımaz. Binaenaleyh bendenizce yapıla
cak şey, tahriri, tapu idaresiyle beraber yapmalıdır. 
Yani Maliye Dairesinde vergi isteyecek daire, mal sa
hibini tanımalıdır. Mal sahibini tanımıyorsa vergi is-
tememelidir. Şekilsiz bir tahrir yaptırmak doğru de
ğildir. Muntazam ve esaslı, gerek arazi, gerek emlâk 
tahriri yaptırmalıdır. 

Hepiniz dairei intihabiyenizde gezerken işitmişsi-
nizdir ve müracaat karşısında kalmışsınızdır. Halk, 
kamilen arazinin yeniden muntazam tahririni talep 
ediyor. Masrafı da halktan çıkacağına göre, yirmi vi
lâyette emlâk tahririne adam bulan Maliye Vekâleti, 
yirmi vilâyette arazi tahririne de adam bulabilir. Ben
denizce emlâk tahriri araziye nisbeten daha müşkül
dür. Arazi tahririnde daha ziyade kolaylık vardır. 
Alelade mesaha etmek, kuvvei imbatiyeyi tespit ede
bilecek bir memur bulundurmak, kıymeti takdir ede
cek iki muhamnrn bulundurmak, hulâsa tahrir heye
ti yanında emlâkm mutasarrıfı bulunduğuna hüküm 
edecek bir naip. bulundurmak ve bu itibarla komis
yon tarafından sağlam bir hüküm verilmek lâzımdır. 
Böyle bir tahrir olmadıkça bu memlekette hakkı ta
sarrufun temini imkânı yoktur. Bendeniz Maliye Ve
kili Beyden çok rica ediyorum. Hiç olmazsa bu hu
susta bir lâyiha getirsin. 

[ MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Hazırdır. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Eğer hazırsa niçin 
I bir'an evvel getirmiyorlar? Memleketin zabıtasını, 

meclisi idarelerini mütemadiyen meşgul eden ve hal-
I ki bir birine düşüren bu tasarruf meselesini kökün-
I den kâl etsinler. Memleketin en büyük derdinden bi-
I risi de, efradın bu tasarruf hakkındaki emniyetsizliği-
I dir. Bugün hiç kimsenin hakkı tasarrufu müemmen 
I değildir. Çünkü yarın başka birisinin herhangi bir il-
I muhaberle onun üzerine senet almasına imkân vardır. 
I Binaenaleyh esasları tespit edip bir şekle soksun. Bu 
I şekilde bir lâyihayı bize getirsin. Temennim budur. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Muva-
I zenei Maliye Encümeninin bu tapu idaresi bütçesine 
I ait mütalâatını okuduğum zaman, hakikaten memle-
I ketin hastalığını ve yarasını teşrih etmiş olduğunu 
I gördüm. Mütalâaları hakikaten varittir. Pek alâ bili-
I yorsunuzki, ahalinin hukuku tasarrufiyesi temin edil-
I mediği için, yekdiğeriyle daima münazaada bulunduk-
I lanndan, ciheti adliyeyi, zabıtayı işkâl ediyorlar ve 
I bu yüzden pek çok nüfus telef oluyor. Bu bütçe mü-
I nasebetiyle bendenizin istirham edeceğim nokta, Av-
I rupa'dan sırf bunun için mütehassıs celp etmektir. 

I Diğer hususat hakkında az çok mütehassılarımız, 
I âlimlerimiz, mektepten yetişmiş münevverlerimiz var-
I dır. Bu tapu dairesi her nasılsa pek ihmal edilmiş ve 
I tapu idaresinin kuyudatı pek fenadır. Sebebini arz 
I edeyim : 
I 1319'da ve daha sonra bazı mahallerde tahrir icra 
I edildi. Sahibinin üzerinde kaydı var. Tapu dairesine 
I varıp yokladığımız zaman belki 5 - 6 yüz sene evvel 
I bir kimsenin üzerinde bulunduğunu görürsünüz. 
I Sonra tapu bütçesinde bendeniz bir mektep gör-
I düm. Messah Mektebi. Zannedersem bu sene, bir mes-
I lek mektebi modası çıktı. Bütün bütçelerde bunu gö-
I rüyoruz. Rüsumatta var, tapu da var, maliye de var, 
I adliye de var, yalnız Diyanet İşlerinde yok. Oraya 
I da bir tatbikat mektebi açmak için tahsisat vaz edil-
I meşini şimdiden rica edeceğim, maruzatım bundan 
I ibarettir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim! Çok 
I esaslı olduğu kadar çok mühmel kalan tapu idareleri 
I hakkında ne söyleseler hepsi yerinde. Şimdiye kadar 
I yerinde olarak bu dairede yapılmış hiç bir şey yok-
I tur. Herhangi kaza ve vilâyet tapu idarelerinde arazi 
I kaydını buldurmak için o dairede kıdemli bir memur 
I bulabilirseniz, bulursunuz. Yoksa bulunmanın imkânı 
I yoktur. 87 yoklaması, 93 yoklaması, 304 yoklaması, 
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307 yoklaması namıyle vaktiyle bir kaç kayıt yapıl
mış. Bunlar da aynen aşar mültezimlerinin tozlu def
terleri gibidir. Eskimiş ve bir çok yerlerinde yaprak
ları yırtılmış, rutubetli dolaplarda dura dura yenmiş, 
okumanın imkânı olmayan karalanmış kâğıtlardan 
başka bir şey değil. Bunlar da bir kaza numara iti
bariyle yazılmıştır. Mahalle, karye ve emlâk ve ara
zinin nev'i üzerine yazılmamıştır. Onun için kayıt 
bulmanın imkân ve ihtimali yoktur. 

Şimdi Maliye Vekili Beyefendi, emlâk ve arazi 
üzerine tahrir icrası hakkında bir lâyiha hazırlanmış 
olduğunu söylediler. Bu lâyiha hazırlanırken Meclisi 
Âlinin nazarı itibare ve nazarı dikkate alacağı bir 
mesele daha vardır ki, o da arazi kanununun tadili
dir. Tahrire başlamazdan evvel bu mevadın tadili za
ruridir. 

Gene eski arazi kanununun esasatı dahilinde tah
rir yapılacak olursa, bir çok arkadaşlarımın benden 
evvel mevzuubahis ettikleri kıtallerin önünü gene ala
mayacağız. Malûmu Âliniz şimdiki Arazi Kanunu
muzun, arazi hakkında esas ittihaz ettiği bir nokta 
vardırki, o da miktarı tespit ederken hududu nazarı 
itibare alır. Hudut ki «Mânezzellallahe biha min sul
tan» kabilinden kabul edilmiş bir şeydir. Bilmem ne 
deresi, bilmsm ne ağacı namıyle senelere geçen hu
dutlar. Bilâhare derenin yeri değişiyor, ağacın yeri 
değişiyor, bu değişmek yüzünden 30 - 40 dönümden 
ibaret olan, miktar itibariyle 30 - 40 dönüm olarak 
kaydedilen senedin itibarı aslisi, itibarı esasisi, hudu
da olduğu için belki üçbin, belki otuzbin dönüm 
olup, beşbin dönümlük bir senet bazı yerlerde yüzbin 
dönümlük yerleri işgal etmiştir ve bu yüzden bir çok 
köyler otuz dönüm arazi dahiline kayıt olunmuştur. 
Hududun arz ettiğim gibi sabit olmayan yerlere, nam
lara izafe edilmesi yüzünden bir çok köyler, hattâ 
kasabalar, bir senedin hududu dahiline girmiştir. O 
köyler çiftlik ve müstemleke halini almıştır. Onun 
için arazi kanununda bu esasa taallûk eden maddele
rin tadili zarureti vardır, tşe başlarken bir çok mas
raflar yapıp da gene tahrir yapmak mecburiyetinde 
kalmamamız için, biran evvel arazi kanununda ya
pılması lâzım gelen tadilin yapılması zaruridir kanaa
tindeyim. 

EMfN BEY (Eskişehir) — Efendim! Tapu ve ver
gi defterlerinin ayrı ayrı olması, bir çok noktai na
zardan mahzurludur. Bir kere vergi kayıdından tapu
nun haberi olmuyor. Tapu kaydından da verginin ha
beri olmuyor. Bizde hazinei hassaya ait çiftlikler var. 
Onlarda bir defter var. Hem tapu, hem vergi mua

melâtı aynı defterdedir. Bir tarafta emlâkin kaydı, 
hududu, kıymeti, nev'i yazılıdır. Öbür tarafta arazi
nin tadilât sütunları var. Gayet basit, ve gayet mü
kemmel. Yani bendeniz şöyle görüyorum ki, tapu dai
resi bilâ lüzum bir külfet oluyor ve meselede karışık
lığı mucip oluyor. 

Aynı zamanda da devlete bir milyona baliğ olu
yor. Sayfanın bir tarafında Şarken filân Garben fi
lân tarla, hududu kıymeti, göreceği tadilât sütunu 
bir şahsın esamisi teselsül ediyor. Aynı muamele, 
vergisiyle, hududuyle nakil ediliyor. Gayet basit def
terlerdir. Bu defterler çok suhuleti mucip olacaktır. 
Çok rica ederim - Heyeti muhteremelerinden ve bil
hassa alâkadar olan vekil beyefendiden, bu usule 
ehemmiyet versinler. Mesele basittir, bendeniz de 
arzu buyururlarsa izahat verebilirim ve bunun için 
numune olarak bu defterleri alalım ve iki daireyi 
tevhit edelim, millete bir milyon lira kazandıralım 
ve muamelemizi gayet basit bir hale getirerek ıslâh 
etmiş olacağız. Bendeniz şimdiye kadar tapu daire
sinde bir menfaat de görmüyorum, lüzumsuz bir 
kalabalık görüyorum. Bunun tevhidini istirham ede
rim. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Mazbatada ka
dastro usulünün tatbiki hakkında müzakereye giri
şilmiş olduğundan bahis ediliyor ve bu şayanı şük
randır. Bu nokta hakkında bir şey söylenmediği için 
bendeniz nazarı dikkati celbetmek isterim. Memle
ketin kadastrosu yapılırsa hakikaten çok iyidir. Fa
kat bu kadastro için çok zaman beklemek lâzımdır 
ve nüfus lâzımdır. Bunu otuz kırk senede yapama
yız öyle zannederim. Bir defa bunu yapacak mun
tazam Topoğraf heyetleri ve taksimi araziye vakıf 
mütefennin adamlar lâzımdır. Bunlar biz de var mı? 
Bizim bir Harita Dairemiz var, Müdafaaiye Milliye 
elindedir. Bu kadastro şeylerini ancak o yapabilir. 
Öyle zannediyorumki, memleketin kadastrosunu ya
pacak heyeti bulmak için, mektepler açmalı ve bu su
retle yetiştirmeyiliz, bu ise zamana mütevakkıftır. 
Eğer biz otuz sene, kırk sene memleketin kadastrosu
nu yapacak diye memleketin tahririni tehir edersek, 
zannederim iyi bir şey olmaz. Onun için Maliye Ve
kâleti gene takip ededursun, ihzaratını yapadursun. 
Fakat buna uzun zaman intizar edemeyiz, hakikaten 
tapu idarelerinden çok şikâyetler var. Arkadaşlar da 
izah ettiler. Bendeniz Taşköprü'ye gittiğim zaman 
tapu dairesine gittim. Bir köylü ağlıyor. Zavallı. 
Efendim diyor, bir davamız var kaydını arattırıyo
rum, tapu memurunun eli böğründe bulamıyor, diye 
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şikâyet ediyor. Sonra bütün kazalar da aynı zaman
da müddei umumilerden bir ceraim istatistikî iste
dim. Bunların en mühimi, birinci derecesi âdi darp, 
cerh davalarını ihtiva ediyor. Esbabını müddei
umumilerden sordum, nedir dedim bu? Hep hudut 
davası, yani arazi meselesi, dedi. Binaenaleyh biz 
otuz sene kadastroyu bekleyemeyiz. Bir taraftan bu
nu yapmalı, bir taraftan tahriri basite başlamalıdır. 
Hoca Rasih Efendinin söyledikleri çok doğrudur. 
Bilhassa o tahriri basiti yaparken bazı mevadın de
ğişmesi lâzım geliyorsa müstacelen Meclise sevkedil-
meli ve tercihan değiştirilmelidir. Bu noktayı nazarı 
dikkatinize arz ediyorum. 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Ta
pu denince çocukluğumda duyduğum bir hikâyeyi 
arz edeceğim. Biz de eski avukatlardan Şarkışlalı ib
rahim Efendi isminde bir adam vardı, (işitmiyoruz 
sesleri.) Sivas'da Şarkışlalı ibrahim Efendi isminde bir 
Davavekili vardı. Bendeniz yetiştiğim zaman bu zat 
70 - 75 yaşında idi. Tapu kayıt muameleleri ve mua
meleleri ve muamelei intikaliye vesaire mevzubahis 
olduğu zaman o der idi ki; bunun bir çarei halli var
dır. O da tapu dairelerindeki bütün kuyudatı, defterle
ri toplamak, memurlarını da onun başına toplayıp 
yakmaktır. 

Hakikaten efendiler! Çocukluğumda duymuş ol
duğum bu meseleyi, fiiliyat da maatteessüf aynı şe
kilde gösterdi. 1342 senesinde malûmu âlileri olan 
meşrutiyet ilân edildi. Her dairei devlette aşağı yu
karı bir fark husule geldi. Fakat halkın en ziyade 
alâkadar olduğu kısım, eski müzmin şekilde kaldı ve 
halk meşrutiyet denilen şeyden bir şey anlamadı. Ara
ya malûm olan vakayı girdi, harbi umumi vesaire, 
Cumhuriyet ilân edildi. 

Efendiler! Heyeti Âliyeniz; Cumhuriyetin manayı 
hakikisini ve millete bahşedeceği her hangi bir fayda
yı halka anlatmak istiyorsanız, tapu dairelerinde ya
pılacak ıslâhat ve şimdiye kadar takip edilmesi lâ
zım gelen, fennen, ilmen tahakkuk etmiş olan usuller 
için para esirgemeyin. Esirgenirse hiç bir zaman tasar
ruf edilmiş olmaz. Bilâkis onun tevlit edeceği muhte
lif mazarratın mukabilinde milyonlarca lira sarf et
mek zarureti karşısında kalırız. 

Mazbatamızda bu meseleye ufakça temas ettik. 
Tekrar tasdik etmek istemem. Köylüler arasında 
tahaddüs eden ceraimi adliye, hapishaneleri, Türkiye 
Devletinde mevcut inzibat kuvvetlerini işgal eden me-
sail, bütün bu tapu dairesindeki matlup şekilde devam 
edemeyen muamelelerin neticesidir. Başka hiç bir 

I şey değildir. Bu sene Heyeti Âliyenize tapu dairesinin 
ve Muvazenei Maliye Encümeninin arz ve istirham 
ettiği tahsisat ve teşkilât, mümkün olduğu kadar bu 

I dertleri kökünden değilse bile, esas itibariyle tadil 
I edebilecek mahiyettedir. Tapu için ne kadar masraf 
I kabul etsek ve bu hususa ne kadar atfı ehemmiyet ey-

lesek menfaatimiz o kadar tezayüt eder. Bu husus 
Heyeti Âliyenizin malûmu olduğundan malûmu ilâm 
kabilinden beyhude yere vaktinizi izae etmek istemem. 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — Bu pa
rayı müfettişlere, mütehassıslara verseniz daha iyi 
olur. 

HALlS TURGUT BEY (Sivas) — Müsaadenizle 
I o müfettişlerin faydasını arz edeyim. 
I 1340 senesine kadar tapu idarelerine zannederim 

hiç bir müfettiş gitmemişti. 1340 senesinde merkez
de kabul edilen sistem vilâyetlerde kabul edilmediği
ne bilhassa ben dairei intihabiyemde muttali oldum. 

I Orada bulunan müdür, en eski bir müdür olduğu hal-
I de, merkezin kabul ettiği sistemi bilmiyordu ve haberi 
I yoktu ve Müdürü Umumi Bey buradadır. Memleket-
I te müfettiş olmasa, merkezin esas itibariyle kabul et: 

I miş olduğu sistemler dairesinde hareket ediliyor mu, 
I tetkikat yapılıyor mu, yapılmıyor mu, bu itibarla 
I memleket için tatbik edilen usul fayda mı veriyor, 

zarar mı veriyor? Bunlar anlaşılmaz ve emin olunuz 
I hiç bir şey çıkmaz. Müfettişlerden hiç bir zaman kork-
I mayın. Müfettişleri ne kadar tezyit ederseniz, o kadar 
I muameleyi tesri ve takviye edersiniz. Bununla de

mek istemiyorumki, mütehassıs gelmesin. Haşa, bil-
I hassa bu şubede, fakat bunun da ayrıca yeri vardır. 
I Müfettişlerin ayrı yeri vardır. Maliye Vekâletiyle 
I müzakere cereyan etmiştir, itilâf hasıl olmuştur ve 
I bu sene Mayısından itibaren kadastro usulü tatbik 
I edilmeye başlanacaktı. 

I Vehbi Beyefendi hukuku tasarrufiyenin katiyen 
I temini hususundan bahis buyurdular. Encümeniniz 
I ve Heyeti Âliyeniz tabiî bu hususa tamamen iştirak 
I eder. Fakat bu temenniler malûmu âliniz bir maksat 
I temin etmez. Bunun için, bu tasarrufu temin etmek 
I için kadastroyu tatbik etmekten başka bugünkü şeklin 

İslahına imkân yoktur. Kadastroyu tatbik edeceğiz 
I ve ondan sonra da hukuku tasarrufiye denilen mef-
I hum ve mana meydana çıkacaktır. Bu.hususu varidatı 

umumiye mazbatasında ve bu mazbatamızda arz et
tik. 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — Mek
tepten bahis olunuyor? 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Moda... 
I HALlS TURGUT BEY (Devamla) — Hayır mo-
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Rasih Efendi Hazretleri, bilhassa arazi kanununun 
bazı mevadının tadili lüzumundan bahis buyurdular. 
Hakikaten arazi kanununun bazı mevadında muhtacı 
tadil pek çok noktalar vardır. Devairi aidesi bu hu
susu nazarı itibare almıştır ve gelecek sene inşallah 
bu husus için bir lâyihai kanuniye takdim etmeye ha
zır olduklarını da arz ederim. 

Tapu kısmında esas itibariyle muteber olan hu
dutlardır. Fakat hudutlar buyurdukları gibi memleke
tin şarkını, diğeri garbını, öbür tarafı bilmem neyi iş
kâl eder. Fakat içinde dönüm vardır. Hududa bakar
sanız bir vilâyet kadar arazi işgal eder. Dönüm saha
sına bakarsınız üç dönüm görürsünüz. Tabiî bu şekil
ler doğru değildir. Fakat vaktiyle de bu şekilden gay
ri bir şekil tatbik edilirmi idi, edilmez mi idi? O ayrı 
bir meseledir. Binaenaleyh bu nokta varittir ve muh
tacı tadildi. 

Emin Beyefendi tapu ve vergi kayıtlarının ayrı 
ayrı olmasında birtakım mahazir serdedriyorlar. Bu
gün için lüzum vardır. Fakat bu mahzur da vardır. 
Bu mahzuru telâfi etmek için kadastro usulünü tatbik 
etmek lâzımdır. Hangi kayda itibar ederek vergiyi 
oraya verebilirsiniz? Bazı vilâyetlerde vergi tahriri ya
pılmıştır. Onda arazinin vergisi, dönümü vesairesi 
başkadır. Fakat aynı arazi, tapu dairesine gittiğiniz 
vakitte hududu başkadır, Şarkı ve Garbı başkadır, 
kıymeti başkadır. Vergiyi esas ittihaz etmiş olsanız, 
yeniden birtakım hukuklar meydana çıkmıştır. Suveri 
muhtelife ile hini tahrirde bazıları icrayı tegallüp et
miş v£ başkasının yerini kendi namına kayıt ettirmiş
tir. Orada bulunmayan bazı zevatın emlâkini, arazi
sini kendi namına kayıt ettirmiştir. Halbuki tapuda 
kayıt, sahibi hakikinin üzerindedir. Binaenaleyh bun
ları tevhit ederek, bunların birisini esas ittihaz ederek 
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diğerini tayyetmek imkânı mevcuttur ve bu suretle 
bir yekûnu tasarruf vücuda gelir ve gelmesi mümkün
dür ve bu da ancak kadastronun tatbikinden sonra 
mümkün olabilir. Halit Beyefendi kadastro zaman 
meselesidir buyurdular. Hakikaten zaman meselesidir. 
On onbeş senede yapılacak bir mesele değildir. 

HALtT BEY (Kastamonu) — 30-40 senede. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Lâakal yir
mi senede.. 

HALtT BEY (Kastamonu) — Fransızlar elli sene
de bitirmiştir. 

HALlS TURGUT BEY (Devamla) — Fakat ak
dedilen itilâfnamede bu müddeti biraz taksir etmek 
imkânı vardır. Mütehassıslar bazı teshilât irae etmiş
ler ve bazı vasaiti fenniyeden istifade edeceklerini söy
lemişlerdir. 

O da geniş arazide tayyareden istifade ederek kuş 
bakışı vaziyette fotografilerini almak, şehir dahilinde, 
tayyare ile tabi bu mümkün olmadığı için, mesaha su
retiyle yapılacak ve bu suretle biraz kısalacaktır. On
dan başka varidatı umumiye mazbatasında da mevzui-
bahis olduğu üzere, tapu müdüriyeti umumiyesince 
takip edilen esasa göre bu maksadı temin edecek bir 
şekil tatbik edilmektedir. O da muamelei intikaliye 
ve refağiyelerin intikali esnasında, mevcut arazi ve 
emlâkin haritasını çıkarmak, Şarkını Şimalini vesai-
. resini tayin ve tespit ettirmek mümkündür ve yapıl
maktadır. Fakat bu mecbiri değildir. Sonra mazba-
tai umumiyemizde bir hususa daha Tapu Müdüriye
ti Umumiyesinin nazarı dikkatini celbetmiştik. O da 
böyle muamelelerde beyanname talep etmek, bu be
yannamede gene arz edilen şekilde arazinin, emlâkin 
vaziyetini, hudutlarını, kıymetlerini vesairesini, şu
nu bunu koymak ve intikal ve ferağ muamelelerine 
bunu rapdetmek. Bu cihetler tapu idarelerinde bu 
esasa göre kadastroya- varabilecek bir başlangıçtır 
ve bu esasa mümkün olabildiği kadar riayet etmek,. 
Halit Beyefendinin istedikleri kadastroyu yapmak, 
müddetini mümkün olabildiği kadar ' taksir edebilir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Efendim! Daha iki zat söz almıştır. İki 
de takrir vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Bir sual soracağım. 

REİS — Buyurunuz efendim! 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Efendim bir beldede bir şahsın tahtı tasarrufunda muh
telif emlâk ve arazi vardır. Bunları bir deftere top
lamak ve kaydetmek için tahsisat kabul edilmişti ve 

da değil, bilhassa o noktai nazarı izah etmek için bu
raya kaydettim. Meşrutiyeti müteakip kadastro mekte
bi vardı ve bundan maksat da kadastroyu tatbik et
mek için talebe yetiştirmekti. Efendiler! Kadastro de
mek kolay bir şey değildir. Nafıada bir işe başlıyor
sunuz, dört tane mühendis yoktur. Bugün Türkiye'deki 
bütün arazinin tahdit ve tahririni ne ile ve nasıl yapa
caksınız? İstediğiniz kadar para verin. Bu, tahsisat 
meselesi değildir. Milyonları koyun; gene kabil değil
dir. Böyle bir mektep açmağa mecburiyet vardır ve 
böyle bir mektepde bu gibi anasırı yetiştirmeye lüzum 
vardır. Buradaki mesaha ve tapu mektebei tarzı ahara 
tebdil edilmiş ve tapu memurlarına da bu usûl daire-
sind muameleyi göstermek için açılmış olan bir mek-
tepdir. 
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bir defter tutuyorlar. Çünkü bir şahsın muhtelif def
terlerde tahtı tasarrufunda olan emlâk ve arazisi var
dır. Bir muamele dolayısıyle aramak icap ediyor. 
Bir defterde bulunması itibariyle mazbutiyeti mu
cip olurdu. Bunun için bir karşılık vardı. Bu, bütçede 
böyle bir şey var mıdır ve devam ediliyor mu yoksa 
kale alınmıyor mu? 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Bu
yurduğunuz fiş usulüdür. Vaktiyle Defterhane Müdür
lerinden veyahut Nazırlarından Mahmut Esat Efendi 
zamanında bilhassa İstanbul'da tatbik edilmiştir. Bun
lar esami suretiyle tasnif edilmiş, esaminin ilk harfini 
almak suretiyle, meselâ Ahmet'in elifini, Mehmet'in 
mimini almak vesaire suretiyle tasnif edilmiş, herke
sin emlâki tespit edilmiştir. Bundaki maksat tabiî 
suhulettir ki, aranıldığı zaman derhal bulunsun. Fa
kat maatteessüf bu usûl faide temin edememiş; büt
çede göreceksiniz, fiş masası memurları diye İstan
bul'da elyevm memurlar vardır. Esaminin ilk harfle
rini almak maksadı temin edememiştir. Bu bir çok 
paranın sarfını ve bir çok külfeti iltizam etmiştir. Ah
met bin Mehmet, Bin tane ahmet bin mehmet vardır, 
hangisidir? İlk harfini almış, fakat maksadı temin 
edememiş ve binaenaleyh bu usul bilâhare terkedilmiş
tir. Elyevm bir fişin neticesi olarak bir kaç memurun 
istihdamı zaruretinde kalmışızdır. Çünkü kuyudat ona 
göre tasnif edilmiş, yerli yerine iade etmek ve ricat 
ettirmenin imkânı da kalmamış Bilmecburiye İstan
bul'da yapılan bu sistemin muhafazası için onlarla 
alâkadar olan memurlara el'an tahsisat vermekteyiz. 
Bu usul başka yerlerde tatbik olunmamıştır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bu 
mektebin müddeti tahsili ne kadardır? Talebesi hariç
ten midir, memurinden midir? 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Mek
tebin müddeti tahsjliyesi bir senedir. Talebesi hariç
ten değildir memurindendir. Bilhassa Tapu İdarelerin
de bulunan memurları, merkezden ve civarından, lâ
zım gelen noktalardan Müdüriyeti Umumiye tabiî bir 
esas dahilinde mektebe sevk ediyor. Tahsilini ikmal 
ettkiten sonra vazifesine avdet eder. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bir sene 
zarjfında o memurun vazifesi ne oluyor, kim yapacak
tır? 

HALİS TURGU TBEY (Sivas) — Vazaifi müş
tereke ashabındandır. Tapu memurları ve refiki var
dır. İkinci sınıf memur vardır- Birinci tapu memurları 
ve refikleri vardır. İkinci kâtipler ki, bunlar da esasen 
tapu idarelerinden yetişir, ayrı bir kâtip değildir. Tapu 

memurlarından ve tapu muamelâtına ait vazaiften
dir. Binaenaleyh vazaifi müştereke eshabından olduk
ları için herhangi bir zat mektebe giderse refiki o va
zifeyi ifa eder. 

REİS — Kifayet takrirleri var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, fasıllara geçilmesini arz ve tek

lif eylerim. 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Tapu Bütçesinin Heyeti Umumiyesi hakkında mü

zakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif ederim. 
Denizli 

Mazhar Müfit 

REİS — Efendim! Bu iki takrir müzakerenin ki-
fayetiyle fasıllara geçilmesini teklif ediyorlar. Mü
zakerenin kifayetiyle fasıllara geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Fasılara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

1.14 İdarei merkeziye maaşatı 52 560 
REİS — 114 ncü fasıl yekûnunu kabul edenler 

el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

115 İdarei Merkeziye Levazımı 4 185 
REİS — 115 nci faslı kabul edenler el kaldırsın.. 

Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

116 İdarei Merkeziye müteferrikası 950 
REİS — 116 ncı faslı kabul edenler el kaldırsın.. 

Etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

117 Vilâyet maaşatı 162 264 
REİS — 117 nci faslı kabul edenler el kaldırsın.. 

Etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

118 Vilâyet masarifi 13 300 
REİS — 118 nci faslın yekûnunu kabul denler 

lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

119 Masarifi müştereke 56 050 
RElS — 119 ncu faslın yekûnu olan 56 050 lirayı 

kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

120 Mülhakat müteferrikası 2 375 
REİS — 120 nci faslın yekûnu olan 2 375 lirayı 

kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

121 Konya tahdit ve tahriri heyeti maaşatı 7 380 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Reis 
Paşa! Bunun mahiyeti hakkında biraz malûmat ver
sinler! Anlıyalım. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Konya'da Sulama İda
resi teşekkül ettikten sonra, 1339 senesinde Çumra'da 
sulanacak sahanın tahrir ve tahdidi tahtı karara alın
mıştır ve o zamanda bu tahdit ve tahrire başlanmıştır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Yal
nız Çumra ovasında mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Çumra ovası ile Konya ovasına 
doğru gelmektedir. İska sahası yalnız Çumra köyü 
değildir. İska sahası daha büyüktür, Ve Çumra köyü 
de bu sahaya dahildir. O iska sahasının içinde bir 
köyden ibarettir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Yani 
bu, kadastro mahiyetinde midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Hayır hayır, arazi tespit ediyorlar. 
Haritasıyle beraber veriyorlar ve harita üzerinde her
kesin malı tespit ediliyor ve davalar orada naip ta
rafından hallediliyor ve herkesin hakkı veriliyor. 

REİS — Efendim! Bu faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

122 Tahrir Heyeti Masarifi 190 000 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efen
dim! Memleketimiizn vus'atına nisbeten vasaitimizin 
mefkudiyetinden dolayı kadastronun öyle müddeti 

kalile zarfında yapılamıyacağına bendeniz kaniim. Za
ten Fransa tam bir asırda kadastrosunu yapabilmiştir. 
Vasait bir parça teceddüt etti, mükemmelleşti. Belki 
bir parça daha çabuk yapılır. Belki de 20 - 30 senede 
yapılır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Memleketin niren
gisi yok. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Gene bizim memle
ketimizin vüsatine nazaran 20 - 30 seneden evvel mü
kemmel kadastro yapılamayacağı muhakkaktır. Lâkin 
vaziyeti hazıra da artık gayri kabili tahammül bir 
hale gelmiştir. Onun için bendeniz bu tahrir heyetleri 
masarifinin daha fazla konmasını isterdim. 

Çünkü bunlar tahdit edecekler ve tapuda ne kadar 
mukayyet arazi mevcut olduğunu değil, arazinin ne 
kadar olduğunu tespit etmek imkânı hâsıl olacaktır. 
Tapu da başka, hakikisin de başka şekil irae eden bu 
halin umuru nafıaya da büyük mazarratı vardır. Umu
ru nafiaya da bunun suitesiri oluyor. Göller ve batak
lıkların ıslahı için yapılan teşebbüsler, tapunun bu va
ziyeti müşevveşesinden dolayı tatbik edilememiştir. 
Size bir misal arz edeyim: Adapazarı'civarındaki bir 
gölün kurutulup arazisinden istifade etmek için, biri bir 
imtiyaz almıştı. Gölün mecrasını açıp kurutmaya baş
ladı. Küçüldükçe gölün kenarlarındaki eshabı emlâk 
ilerledi. Çünkü onların tapusunda, hududun bir ta
rafı göl denilmiştir. Göl azaldıkça arazi büyüdü. Öyle 
bir hal hâsıl olduki, hükümet müşkülâtta kaldı. Ona 
bir arazi verecek ki göle müntehi olacaktır. Göl yok, 
bir birinin üzerine tedahül vaki olmuş. Bu, merhum 
Sultan Hamit zamanında olmuş bir vakadır. Niha
yet yirmibin lira altun para verilerek o adam oradan 
çıkarılmış ve mesele hallounmuştur. Bunun başka tür
lü halline imkân yoktu. Başlanmış olan akıntı da 
maatteessüf kapanmış ve gene göl haline gelmiştir. 
Yoksa gölü buluncaya kadar da Marmaraya gide
ceğiz diye ahali iddia edecekti. Onun için bu vaziyet ga
yet müşkil ve memleketin idaresini iğlâk ediyor. Çok 
istirham ederim, bu tahrir heyetlerinin mesaisini Mü-
dürüyeti Umumiye tezyit etsin de, mümkün mertebe 
bu hal zail olsun. Kadastro için kontratımızı yaptık. 
Bir Mayısta profosör (Hegle) gelip işe başlayacaktır. 
Burada iki ay kadar tetkikatta bulunmak suretiyle 
dolaştı gitti. Kanunu takdim ediyoruz, Heyeti Celile-
ce kabul edildikten sonra onun tatbikine başlıyacağız. 

Buraya konan para içinde bu dahil değildir. Ayrı
dır bu şimdiki halde devam ettiğimiz usul içindir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Geçen se
ne, elviyei selâse ile, Kulp ve İğdır Kazalarına mah-
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sus bir kanun çıkarmıştık ve o kanunu tatbik etmek 
için tahrir heyetleri gönderildi. İşittiğime göre Arda
han'da altı ay ve daha ziyade zamandan beri ifayı 
vazife eden bu tahrir heyeti, merkez kazasının ancak 
bir iki kilometre mesafesi dahilinde çalışmaktadır. 
Merkezle beraber beş kazadan ibaret olan, yalnız Ar
dahan'da bu tahrir muamelesi üçyüzelli senede hitam 
bulacaktır. Halbuki elviyei selâsenin İzmir, Konya vi
lâyetleri gibi yalnız tahriri bozuk değildir. Ruslar büs
bütün alt üst etmişlerdir. Bu tahrir alarus bir tarz
dadır. Halk orada hali muhacerette olduğu ve arazisi 
tespit olunmadığı için, bir köy halkı bugün bir yerde 
bulunuyorsa, diğer sene başka bir köyde bulunuyor. 
Binaenaleyh ahali yerleşemiyor. Bu, devletin siyaseti 
içinde muvafık bir şey değildir; Ahaliye muvakkat 
nazariyle bakıyor. Hükümet bu tahririn ne vakte kadar 
ikmal edileceğini sureti katiyede temin etsin.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Tahrir ve tahdit Heyetleri beraber 
hareket ettikleri zaman, işler gayet yavaş gidiyor. Hat
tâ geçen sene bunların işi tevhit edilmişken bu sene 
ayırmak mecburiyetinde kaldık. Vergi daha çabuk işi 
bitirsin ve arkasından tapu işini ikmal etsin. Buyur
dukları gibi Ardahan'da veyahut Konya'da altı se
neden beri yalnız muayyen bir mıntıka dahilinde 
yapılabiliyor. Eğer bu iş kolay olsaydı, diğer hükü
metler bütün vasaitleri mevcut olduğu halde kadastro 
için yüz sene çalışmazlardı. Bir veya iki senede tahrir 
işini yapmak imkânı vardır. Fakat tahrirle beraber 
tahdidin öyle bir veya iki senede imkânı yoktur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Şu halde ora ahalisi 
arazi sahibi oiamıyacaktır. O kanundan ne maksat 
hâsıl oldu? 

BESİM BEY (Mersin) — Yüzyirmi ikinci faslın 
esbabı mucibesinde Maliye Vekâleti tarafından yir
mi vilâyette yapılacak müsakkafat tahririne, tapu 
daireleri de iştirak ederek tahrir yapılacağı gösterili
yor. Acaba bu vilâyetler tespit edilmiş midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Geçen gün okudum. Efendim! Ma
liye Bütçesinde tahriri emlâk masrafını arz ederken 
Kastamonu Mebusu Muhteremi Halit Beye cevap ola
rak hangi vilâyetlere ait olduğunu okumuştum. O 
vilâyetlerin tapusu da beraberdir. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! Bu 
heyetler ile ve bu kaplumbağa yürüyüşü ile bu işin 
görülemiyeceğini, bu koca memleketin devir edilemi-
yeceğini gerek Konya Ovasında Çumra'da yapılan ve 
gerek Artvin Mebuslarının buyurdukları gibi oralarda 

yapılan tecrübeler kâfi derecede göstermiştir. Bina
enaleyh bu usullerden sarfınazar etmek lâzımdır. Ya
kında komşularımız Romanya ve Bulgaristan vardır. 
Bu hükümetler ne tahrir yapmışlardır ne de bugünkü 
günde tapu vaziyetleri bizimki gibi müşevveştir. Bi
naenaleyh bunları tetkik etmek ve onların kabul et
tikleri şekilde iş yapmak lâzımdır. Bu gibi masraflar 
maalesef fuzulidir. Bendeniz bu faslın tayyını teklif 
ve bir takrir takdim ediyorum. 

REİS — Efendim! Fasıl hakkında başka söz iste
yen yoktur. Takrirler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
122 nci faslın tayyını teklif ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Maliye Bütçesinde mas
raf kabul edilmiştir. Burada kabul edilmeyecek olur
sa nasıl olur? 

REİS — Efendim! Rıfkı Beyin teklifini nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı dik
kate almıyanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Muhtar Bey 
de tezyit edelim diyor. İkisi de mühendis, biri tezyit 
edelim diyor, diğeri büsbütün tayyedelim diyor. Nasıl 
şey bu!. 

REİS — Efendim! 122 nci faslı reye vaz ediyorum. 
Faslı kabul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyen-
ler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

123 Memurini muvazzafa tahsisatı fev-
. kalâdesi 438 039 

REİS — 123 neti faslı kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldısın.. 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

124 Memurini mazule maaşatı ve tah
sisatı fevkalâdesi 4 970 

R.EİS — 124 ncü faslı kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

124/A Telgraf Ücureti 10 000 
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REÎS — 124 ncü A faslını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

124/B Tapu ve messah mektebi 13 050 

REİS — Celseyi açıyorum. 

C) DAHİLİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Efendim! Bütçelerin tabı ve tevziine gö

re Dahiliye Bütçesinin müzakeresi lâzımdır. Dahiliye 
Vekili Bey makine hasında mühim bir mesele için 
muhaberatta bulunduğundan dolayı oradan ayrılama
mıştır. Kendisini davet ettik, mühim bir mesele ol
duğu için aynlamadı, tensip buyurursanız Dahiliye 
Bütçesini Vekilin huzuruna tehir edelim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim! Dahilîye Vekili Bey mühim bir mesele için 
makine başında bulunduğundan müzakeratta hazır 
bulunmayacaktır. Fakat Hükümet burada hazırdır. 
Tenkidatı umumiye ancak akşama kadar ikmal olu
nabilirce, yarın Pazar günü zabıt çıkacağı veçhile bü
tün mütalâata teferruatıyle vakıf olan vekil, Pazar
tesi günü cevabını verebilir. Bana kalırsa Dahiliye 
Bütçesini müzakere edebiliriz. Yok, arzu buyurursa
nız başka bütçeye geçeriz. (Muvafık sesleri.) 

REİS — Efendim! Nizamnamei dahilî, bütçe vü
kelânın huzuruyle müzakere olunur, diyor. Vükelâ
dan maksat, şüphesiz ki bir vekil kendi bütçesinin ve
kili olduğundan herhalde bulunması lâzım gelir. Ben
deniz onun için şimdi müzakeresini nizamnameye mu
vafık bulmuyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Vekili aidi bulunmazsa Hükümet diğer vekâletin büt
çesine nasıl cevap verir? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! İçtihadımız 
doğrudur. Ya vekili mes'ul bulunmalıdır veyahut ve-

REİS — 124/B faslını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim! On dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,45 

kilin bir vekili olmalıdır. Yarın teşrif ederler, dinler
ler, ondan sonra müzakere ederiz. 

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — Dahiliye 
bütçesi olmazsa Adliye olsun. 

REİS — Efendim! Başka bir itiraz yoksa Dahi
liye bütçesini Vekilin huzuruna talik ederiz. Ondan 
sonra Hariciye Bütçesi geliyor. Vekili aidi hazır de
ğildir. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye bütçesinin ra
portörü hazır değildir. Adliye Vekili hazırdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Böyle şey 
mi olur. Malûmuâliniz bütçe müzakeresi, murakabe
nin en mühim noktai tecellisidir. Hazırlanmaksızın, 
tespit edilmeksizin nasıl olur? Bu baptaki vesaikimi
zi getirmedik, böyle müzakereye girişmek demek, süm-
merttedarik müzakere yapmak demektir. Hiçbirimiz 
bugün Adliye bütçesinin müzakere olunacağını ha
yalimizden geçirdik mi? Rica ederim böyle müzakere 
olur mu? Böyle bütçe müzakeresi olacaksa elleri
mizi kaldıralım, kabul kabul diyelim, geçelim. Bir ke
re hazırlanalım, söyleyecek şeylerimizi getirelim, tes
pit edelim. Yıldırım süratiyle endirek endahtla Adli
ye Bütçesine geçiyoruz. Böyle şey olur mu efendim? 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Usul hakkın
da söz istiyorum. Meclisin, Adliye Bütçesinin müza
keresine geçilmesine arzusu yoktur. Şu halde Meclisin 
tatil edilmesi lâzım gelir. Haftada iki gün başka işler 
için kabul etmiştik. Halbuki bugüne kadar bütçenin 
henüz çıkan kısmı 8 - 9 tanedir. Bütçenin Heyeti 
Umumiyesini çıkarmak için Heyeti Âliyenizden bir 
ricada bulunacağım ve bir teklif serd edeceğim. O da, 

*m^ ı ı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i MUzakerat; Saat : 4,00 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Avni Bey (Bozok) 
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badema hergün bütçe ile iştigal ederek bu sene ol
sun hiç olmazsa bütçeye marttan evvel çıkarmaktır. 
Eğer bu noktai nazar, heyeti âliyenizce kabul edilir
se, hem bütçe vaktinde çıkmış olur, hem de yarın 
bütçe müzakeresine devam ederek uzun müddet geç
memiş olur. Yalnız bugünlük bir iki saat kaybetmiş 
olacağız. Yalnız bir an evvel bütçe marttan evvel 
mevkii fiile çıkmış olabilir. (Âşâr Kanunu var sesleri.) 
Arzu ederseniz bir gün bırakalım, iki gün fazladır. 
Diğer hususat için böyle iki gün bırakılırsa, bütçe 
marta kadar çıkamaz. Onun için bendeniz bu husu
su arz ediyorum. Eğer Heyeti Umumiyesini kabul et
mezseniz hiç olmazsa haftada bir günü de bütçe mü-
zakeratına hasredelim. Yani pazarı tayyedelim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Ruzname yapmanın tabiî bir mânası var
dır. Bugünkü ruzname tabı sırasıyle yazılmıştır. Ruz-
namede Dahiliye ve Jandarma Bütçeleri vardır. Bina
enaleyh gerek Meclis ve gerek buna cevap verecek 
zat, buna göre hazırlanmıştır. Demek bugün Dahiliye 
Bütçesini müzakere etmeye hiç mani yoktur. Başve
kil Beyefendi Hazretleri pekâlâ buyurdular ki Heyeti 
Vekile, Hükümet buradadır. Bugün tenkidatını yapa
cak arkadaşlar tenkidatını yapar, yarına kadar mat
bu. olarak zabıtnameler çıkar, o tenkidatı vekili 
mes'ulü okur ve cevabını verir. Yani vekili mes'ulün 
bulunmasına lüzum yoktur. Bu, fevkalâde meşru bir 
mazerettir. Bunun fevkinde meşru bir mazeret olsa 
ne olacak? Binaenaleyh Fethi Beyefendi Hazretleri
nin mütalâaları pek doğrudur. Hiçbir mâni yoktur, 
zaten ruznamede budur, müzâkerata başlarız. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Gerçi şeklimiz 
kabine şeklidir, Başvekil Beyefendi Hazretleri de bu
rada, müdafaa edebilir. Fakat neyi? Siyaseti umumi-
yeye taallûk eden meseleyi müdafaa edebilir. Dahiliye 
meselesini bir vekili mes'ul sırtına almıştır. O, bura
da bulunacaktır. Onunla Meclis, karşı karşıya gele
cektir. Burada hatiplerin tarzı beyanatından, vaziye
tinden istifade edecek, buradaki alkışlar çok mudur, 
az mıdır. Yani buraya varıncaya kadar bir vekilin 
Meclisten ilham alması lâzımdır. Rica ederim en mü
him bir vekâletin bütçesidir. Vekil Bey kendisi gelip 
burada noktai nazarını; aldığı intibalar dairesinde ve 
kabinenin siyaseti umumiyesi çerçevesi dahilinde mü
dafaa edecektir. Onun için bendenizce Vekil Bey 
olmadıkça bunun müzakeresi doğru değildir. (Doğru 
sesleri.) 

Gelelim ikinci şıkka; diğer bütçeye geçmek, bu 
da doğru değildir. Çünkü arkadaşlardan hazırlanan
lar bugüne kadar dahiliye bütçesi için hazırlanmıştır. 

Vesaiki var, kuyudatı var. Diğer bir işe geçeriz. Ruz
namede başka işimiz yok değil ya... Eğer başka bir 
işimiz yoksa ve vakitte geçmişse Meclisi tatil ede
lim. Fakat ruznamede bir çok işlerimiz vardır, ruz
name doludur, başka işlere geçeriz. 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim! Bendeniz Meclisi Âlinin vakti zayi olmasın diye 
hazırlanmış bir bütçenin müzakeresine devam etmek 
için hiçbir mani olmadığını Heyeti Âliyenize arz et
tim. Yani suhulet noktasından Hükümetin burada ha
zır bulunduğunu ifade ettim. Arzu buyurursanız Da
hiliye bütçesini müzakere edersiniz. Arzu buyurmaz-
sanız başka bir şey müzakere edersiniz. Yalnız şunu 
arz etmek isterim ki, Dahiliye Vekili hazır bulunmuş 
gibi burada her türlü şeyleri yapabilirsiniz. Vehbi 
Beyefendi merak buyurmasın, şayet alkış çok olacakv 

olursa, hangi noktada az ve hangi noktada çok ol
duğunu Dahiliye Vekiline haber vermeye Hükümet 
hazırdır. (Alkışlar.) Zaten ifadat aynen zapta geçe
cek ve kendisi de bizzat okuyacaktır ve Meclisin te-
mayülâtı ruhiyesini ifa edecek kadar Hükümet bu
rada hazır bulunmaktadır. Başvekil sıfatıyle bende
niz burada ahzı mevki edeceğim. Yok, arzu buyur-
muyorsanız, behemahal müzakeresi icalbetmiyorsa o 
vakit Meclisi Âli istediği surette kararını verir ve 
herhangi bir bütçeye geçebilirsiniz. 

REİS — Efendim! Usul hakkındaki sözler zan
nederim kâfidir. Şimdi ihtilâf olduğu için reye koy
mak mecburiyeti vardır. Bazı arkadaşlar şöyle diyor, 
bazı arkadaşlar böyle diyor. Onun için reye koyup, 
ekseriyetin kararına göre hareket etmek zarureti var
dır. 

Dahiliye Bütçesinin Vekili aidinin huzuruyle mü
zakeresi icra edilmek üzere tehirini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Şimdi müzakeresi kabul edilmiştir. 

SABİT BEY (Erzincan) — Muhterem arkadaşlar! 
Zaferi kazandıktan ve sulhu yaptıktan ve yeni bir 
Cumhuriyet Hükümeti vücuda getirdikten sonra çok 
arzu ederdik ki, Dahiliye Vekâleti memleketin ihtiya
cını bihakkın temin edecek yeni bir teşkilât bütçe
siyle karşımıza çıkmış olsun. Fakat maalesef Dahi
liye Vekâleti bu teşkilâtı yapmamış ve zannedersem 
sıkı bir merkeziyet rühuyle olmalıdır ki, üç seneden 
beri tasavvur ve ilân ettiğimiz vali veyahut müfettişi 
umumîlik teşkilâtına da başlamamıştır. Efendiler! 
Uzun seneler harp yapmış, ezilmiş bir milletin hu
zur ve asayişe ne kadar muhtaç olduğunu elbette bi
lirsiniz. Maalesef ben, bir çok yerlerden asayişin mat-
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luba muvafık bir surette olmadığını görüyorum. Ben
deniz dairei intihabiyemde bulunduğum iki buçuk ay 
zarfında, şahidi olduğum vakayii mühimmeyi işte ta
rihleriyle huzuru âlinize arz ediyorum^ 26 Haziranda 
dokuz şaki Refahiye'nin Tuzla konağında meskûn 
Molla Osman ve refiklerinin çadırlarını basmış ve 
Molla Osman'ın oğlunu ve kardeşi oğlunu feci bir 
surette öldürmüşlerdir ve bu şakilerden hiçbirisi tutu-
lamamıştır. 7 Temmuzda Kuruçay'dan Kemah'a ge
len Kuruçay Sıhhiye Memuru ve refikleri, oniki şaki 
tarafından kamilen soyulmuş ve çıplak olarak hükü
met merkezine iltica etmişlerdir. Bu şakilerden de ge
ne hiçbirisi tutulmamıştır. 

20 Temmuzda Kemah hududunda bulunan Şavak-
lı'ların 300 tane davarları gasp edilmiş ve gene bu 
şakiler hakkında hiçbir şey yapılmamıştır. 

30 Temmuzda Erzincan'dan askerlikten terhis edi
lerek. hanesine giden zavallı bir müstebdil, Refahi
ye'ye bir saat mesafede katledilmiş ve katiller mey
dana çıkmamış ve tutulmamıştır. 15 Ağustosta gene 
Şavaklı'larm 800 davar ve bir kısrağı gasp edilmiş ve 
şakilerden hiçbirisi tutulmamıştır. 

2 Eylülde Kemah'ın Ahoş'da, Dereköy, Tımar-
oğlu karyelerinden yüz re's öküzleri eşkiya tarafından 
gasp olunmuş, gene hiçbir şey yapılmamıştır. Efen
diler! Bu dört köy, bu yüz öküzü nasıl tedarik et
miştir, biliyor musunuz? Hicretten avdet ettikten son
ra, bankadan iki üçü bir araya gelerek borç almış ve 
bu para ile bir öküz almış ve bunu da eşkiyalar gel
miş götürmüş, elleri koynunda kalmış ve bunların ar
kasından giden iki tanesi de katledilmiştir ve gene, 
hiçbir şey yapılmamıştır. 

Efendiler! 10 Eylülde Erzincan'dan Pülümür'e gi
den yolcular kamilen soyulmuş ve bunlar çıplak ola
rak merkeze gelmişlerdir. Gene bunların failleri bu
lunmamış ve derdest edilememiştir. 15 Eylülde Er
zincan'ın Bahik karyesinden öküzlerini satmak için 
şehre götürenlerden yirmi öküz ve yedlerinde 600 li
ra aşar tekasiti vesaire getiriyorlarmış, gasp edil
miş ve gene bunlardan bir fert tutulmamıştır. 25 Ey
lülde Refahiye'den geçmekte olan Edin katırcılarının 
sekiz kadar katırları zaptedilmiş, götürülmüş ve kim
se tutulmamıştır. 

Efendiler! Yalnız ikibuçuk aya ve dairei intiha-
biyeme münhasır bulunan bu vakalar hakkında zan
nedersem kâfi derecede nazarı dikkatinizi celp ettim. 
Diğerlerini takdirinize terk ediyorum. îşte efendiler! 
Bu tecavüzlere uğrayan dairei intihabiyemdeki köy
ler, yazın her vakit onar, oribeşer" müsellâh bekçi ile 
kendilerini bekletmek mecburiyetindedirler. 
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Efendiler! Hükümete vergi veren ve her bir tür
lü tekâlifi temin eden her türlü sadakati gösteren 
halk, kendilerinin muhafazası için kendileri bekçi tu
tar, kendi keselerinden ayrıca para verirlerse, bize ne 
nazarla bakarlar, arkadaşlar? Sonra efendiler! Dahi
liye Vekâletine âit olan seyahatlerden biraz bahis ede
ceğim. Dahildeki seyahatlerde, gidilecek yerin ehem
miyetine göre halk iz'aç ediliyor. Hele, hariçten ge
len Türk vatandaşlarımızın, bu yüzden çektikleri müş
külâttan ve uğradıkları felâketlerden bir numune ola
rak bahis edeceğim. Bundan onbeş gün evvel, Belçi
ka'da tahsilde bulunan ve ikmali tahsil ederek mem
lekete avdet eden Macit namında bir genç İstanbul'a 
geliyor. 

ALI BEY (Rize) — Onu hepimiz biliyoruz. 

SABÎT BEY (Devamla) — Teşekkür ederim ki 
biliyoruz. Fakat neden söylemediniz? (Devam sesle
ri.) Memlekete geliyor, vapurdan çıkmak istiyor. Fa
kat vapurdan çıkmak için, pasaportta bir noksan var 
diyerek iade edilmek isteniliyor. Bu zavallı gencin 
efradı ailesi valiye, Hariciye Murahhaslığına, zabıta
ya müracaat ediyorlar. Diyorlar ki : «Tahkikat ya
pınız ve tahkikat neticesine kadar bu adamı mevkuf 
tutunuz, rica ederiz iade etmeyin.» Lâkin bu ricala
rın hiçbirisi fayda etmiyor ve bu zavallı genç Fran
sız vapuruyle iade ediliyor. Memleketinden tart edi
len bu genç o kadar müteessir oluyor ki, kendini de
nize atmak suretiye intihar ediyor. 

Efendiler! Muhacerette, mübadelede, tahsilden av
dette, hükümetin karıştığı her yerde kayıtsızlık, ida
resizlik, kırtasiyecilik veyahut suiistimal yüzünden 
ölen ve heder olan bu Türk gençlerinin hesabını kim 
soracaktır? 

Sonra efendiler! Memleketin emniyet ve huzuruy-
le alâkadar olan, muvazzaf olan memurların adam 
dövdüklerini işitiyoruz ve buna inanmak istemiyoruz. 
îşte İzmir'de kısmı adlî reisinin dövdüğü adamlardan 
ve bu suretle gözü muattal ve kör olan birisinin mua
yenesinde, tabibin verdiği raporu Riyaseti Celileye 
takdim edeceğim. 

îşte efendiler! Arz ettiğim ve tadat ettiğim bu şey
lerin sebebi, memlekette kanunun bihakkın hâkimi
yetinin temin edilememesi ve her devirde olduğu gibi 
ehliyet, liyakat yerine intisap aranılmasıdır. Efendi
ler! En kudretli ve liyakatli bir idare memuru, ufak 
bir iş'arla yerinden kaldırılmakta hiçbir beis görül
müyor. Fakat iltizam edilen zat, velevki gayrı muk
tedir olsun velevki vesayete muhtaç olacak kadar li-
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sana gelmiş olsun, uzun müddet büyük makamlarda 
kalmasında da beis görülmüyor. 

Maruzatımı bitirmezden evvel burada bulunma
yan Dahiliye Vekilinden ve onun arkadaşları olan 
zevatı muhteremeden bir şey rica edeceğim : O da 
'halkın en esaslı bir hakkı olan intihaplarda memuri
ni idare ve zabitanın aldıkları son vaziyetle, Cumhu
riyete lâyik bir daviliye Vekili sıfatiyle alâkadar ol
sunlar. Mamuretülâziz iVlâyetindeki intihabat, her
halde Cumihuriyet Hükümeti için şeref teşkil edecek 
bir halde değildir. 

Efendiler! Bir vilâyet halkını toptan kaybetmeye 
karşı, bir mebus kazanmanın kârlı bir iş olmadığı
nı elbette takdir buyururlar. Dahiliye Bütçesi mü
nasebetiyle Heyeti Umumiye hakkındaki mütalâatı-
mı arz ettim. Çok arzu ve temenni ederim ki, Dahi
liye Vekili Bey lütfen mâruzâtımı bir hükümetçilik ru-
huyle nazara alarak icraat yapar ve inşallah yeni se
ne aynı meseleler hakkında terikidatta bulunmak va
ziyetinden kurtuluruz. Mütalâatım bundan ibarettir. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Erzurum) . — Efendim! 
tdarei umuru siyaseti dahiliye icabı, memlekette em
niyet ve asayişin muhafazası lâzım olduğu gibi, ihlâ
line badi olacak ahlâk ve maneviyatı sarsan birtakım 
ahvali elîmenin de izalesi esbabına bakmak elzem
dir. Maalesef şimdiye kadar bu cihete katiyyen atfı 
ehemmiyet edildiği yoktur. Halbuki, malûmuâliniz, 
heyeti içtimaiyeyi tehdit eden felâketlerin en müthi
şi, ahlâk ve maneviyatın sarsılması ve tehlikeye maruz 
bulunması cihetidir. Çünkü, hissiyatı diniyesi gevşe
yen nezabati ahlâkiyesi bozulan heyetler arasında ted
ricen asayiş mühtel olur, muvazene bozulur, çünkü 
muvazene tesisi tamamiyle kabil olamaz, hatta anarşi 
başlar. Bir müddetten beri taşralarda, hususiyle İs
tanbul'da meşhut olan birtakım ahvali müessife, mem
leketin muhlik ve marazı içtimaiye duçar olduğunu 
gösteriyor. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Ne gibi? 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Gazeteleri 
okursan ne gibi olduğunu anlarsın. (Handeler.) (De
vam sesleri.) İşte onu da, ne gibi olduğunu da söy
leyeceğim. Rivayete nazaran, İstanbul'da 14 000 mey
hane, 800 tane dans salonu açılmış - mektep salon
ları tabi hesaptan hariç - işret saikasıyle yevmiye vu-
kubulan cinayet şayanı hayret ve tetkik bir surette iler
lemektedir. Asayişin yalnız maddî cihetlerini düşün
mek değil, maddî asayişi ihlâl eden manevî haller ne 
ise, onu da nazarı itibare almak lâzımdır. (Doğru ses
leri.) Hatta işret beliyesi kadınlara kadar sirayet et

miş. (Maatteessüf sesleri.) Gazeteler yazıyorlar. Ku
cağında çocuğu olduğu halde kadınların da meyha
neye devam ettikleri görülüyormuş! 

ALİ BEY (Rize) — Hangi gazete yazmıştır? 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Gazeteleri 
okursan hangi gazeteler yazdığını anlarsın. (Hande
ler.) (Devam sesleri.) Malûmuâlileridir ki bir zaman 
devri dilârayı meşrutiyet diyerek şakşaklarla terâk
ki ve tâali sözleriyle mülkün yarısını ve nüfusumuzun 
üçte ikisini kaybettik. Şimdi de asrilik, teceddüt, 
(Handeler.) medeniyet her ağızdan dökülüyor. Fakat 
maatteessüf bu gayenin müspet bir usulüne şimdiye 
kadar teşebbüs olunduğu yoktur. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Nasü 
olmalıdır? 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Efendiler! 
Bazı türediler medeniyet denildi mi, kelimenin bü
tün mânasıyle Garplileşmek istiyorlar. Fakat Garbın 
maarif, sanayi, iktisat, tesisatı Ümraniye, terâkkiyatı 
ilmiyei fenniye gibi kemalâtından meydanda hiçbir 
şey yok. Yalnız Garbın levsiyat ve tereddiyatı ahlâ
kiyesi ve zaili içtimaiyesi tamamiyle tatbik ediliyor. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) Gazetelerde bir iki ay evvel 
yazılmıştı. Ahlâkı ifsat ve asayişi ihlâl ettiği için, Ja
ponya'da dans men edilmiş, fakat biz de birtakım 
edanice bu fezahat levazımı medeniyeden sayılıyor. 
Gazeteler yazıyor ve mevsuk malûmatı olanlardan işi-
tilmiştir. İngiltere'de erbabı namustan hiçbirisi, bar 
denilen fuhuş hanelere ayak atmaz iken, bizde birta
kım edani İslâm kadınlarını barlara ve tiyatro sahne
lerine kadar çıkardılar. Terâkki, teceddüt bu imiş, baş
ka bir şey değilmiş. (Handeler.) Yol yok, fabrika 
yok, hiçbir şey yok. Sade asrîlik bu imiş. Eğer asrî
lik, teceddüt, medeniyet bu ise ve bu suretle feza-
hatlerden ibaret ise, böyle teceddüt ve medeniyet, as
rîlik salikleriyle beraber kahrolsun, yere geçsinler. Ma
lûmuâliniz her tarafta salgın bir halde devam eden 
fuhşun tevessüüne meydan vermemek ve belki men 
etmek elzem iken, İslâm kadınlarını temettü mukabi
linde vesikalarla fuhşa sevkediyorlar. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Öy
le bir şey yok hocam. (Öyle şey yok sesleri.) 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Vesika, resmî bir 
mahiyet ifade eder. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yalan değil. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Evet evet 
vakidir., 

NEŞET BEY (Aksaray) — Tavzih buyurunuz. 
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ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Hürriyeti iç
timaiye namına yapılan rezaletlere müsamaha et
mek, kepazeliklere mümanaat etmemek kifayet et-
miyormuş gibi bu yazın İstanbul civarında Filorya 
denilen yerde hiçbir hıristiyan hükümetinin müsaade 
etmediği, çıplak erkek ve kadınlar birlikte deniz ha
mamlarında icrayı ahenk etmişlerdir. (Handeler.) Hem 
de resmen ruhsat verilmiştir. Gazetelerde belki görme
yen yoktur. 

MUSTAFA LÜTFÜ BEY (Tokat) — Sen de git
tin mi Hocam? 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Sen gitsen 
kâfidir-

REİS — Efendim! Siz devam ediniz, onlara ce
vap vermeyiniz. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Mücahedei 
milliye senelerinde Gazi Paşanın bir nutkunda bu
yurduğu sözleri, gazetede okumuştum. Aynen tekrar 
edeyim : 

«Mücahedei milliyenin yevmi mev'udundan şim
diye kadar ananâtı diniye ve milliyemiz ve mukad
desatımız tamamiyle mahfuzdur ve ilelebet mahfuz 
kalacaktır.» 

Evet! Hükümetin dini de dinî İslâmdır. Bu, Teş
kilâtı Esasiye Kanunu ile de tespit edilmiş olduğu 
halde gene birtakım süfeha lâyıklıktan, lâdinilikten 
bahis ediyorlar. Gazetede görülüyor. Bu da şayanı 
hayrettir. Hangi kahrolası menbadan bu cesareti alı
yorlar ve neye istinat ediyorlar? Efendim! Memleket
te işte ahvali ruhiye budur. Sonra bir taraftan Avru
pa misyonerleri, bir taraftan genç hıristiyan cemiyet
leri mikrop gibi içerimizde neşri nasraniyet ediyorlar. 
Bir taraftan da mason locaları kuşat ediliyor. Sonra 
diğer taraftan da hakkı, hüseyin, abdullah gibi İs
lâm namlarını taşıyan birtakım rum tohumları esa-
fil, dahil ve hariçte dörtyüz milyon karip alemî İs-
lâmın mukaddesatına daima tecavüz etmekte müsa-
bakat ediyorlar. Bütün efkârı umumiye dilgır olu
yor. İdare aleyhinde halkın iğbirarını celbediyorlar. 
İşte asıl mürteci, bu kâfir bu mel'unlardır. (Hande
ler.) Alâkadaran bunlara katiyen imazıayn ediyorlar. 
(Alla'h vücutlarını kaldırsın sesleri.) Yani insan dü
şünüyor ki, bu millet nereye, ne tarafa sürüklenmek 
isteniyor, insan hayret ediyor. Malûmuâliniz bundan 
bir kaç ay evvel Süleyman Nazif Bey Hazreti İsaya 
hitaben şairane biraz bektaşi vari bir makale yazmış
tı. Biraz tazimkâr bir lisan kullanmadığı için bütün 
hıristiyânların tenkidâtma maruz kaldı. Mukavele 
mucibince çıkarılması lâzım olan bir başpapazın çı-
karılmasıyle bütün hıristiyanlar galeyana geldi. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ale
mi hıristiyaniyetin hiçbir galeyanı yoktur. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Yunanlılar 
galeyan ettiler, Yunanlılar var ya!.. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Yay
garadan ibaret. Yunanlılar âlemi hıristiyaniyeti temsil 
edemezler. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Yaygara ol
sun, yani hıristiyanlar bile ne kadar maneviyata ehem
miyet veriyorlar. Biraz ibret almalıyız. (Gürültüler, 
devam sesleri.) Devama hacet yok, ihtiyar edilen bu 
tarzı hareket emin olmalı ki ne milleti, ne saliklerini 
selâmete musil değildir. Onun için bu, dâlal taşkın
lıklarına ve bu hüsran ve harabiye nihayet vermek 
esbabı her neye mütevakkıf ise bunu Meclis düşünme
lidir. Çünkü bütün bunları tarih bizim hesabımıza 
kaydediyor. Maruzatımın neticesi budur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhterem 
arkadaşlar! Dahiliye Bütçesi münasebetiyle memleke
tin bütün siyaseti dahiliyesinin mevzuubahis olması 
lâzım gelir. Bilhassa nizamnamei dahilimiz mucibin
ce, istizah yapmak hakkı ekseriyetin hukukundan ol
duğu cihetle, serbest olarak bazı hususları arz etmek 
için müspet olarak elde mevcut yegâne murakabe va
sıtası, bu dahiliye bütçesidir. Binaenaleyh Heyeti Ce-
lileden maruzatımı serbest söylemekliğime müsaade 
buyurulmasını ve hiçbir suretle icrayı tesir edilmeme
sini rica ederim. (Gürültüler.) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Sözünü boğan var 
mı? 

ALİ BEY (Rize) — İcrayı tesir yoktur. 
AVNİ BEY (Cebelibereket) — Ne demek istiyor

sunuz? Anlamadık, ne olmuş ki?... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendiler! 
Müsaade buyurunuz rica ederim. Bendeniz Heyeti 
Celileden bu maruzatımı kemali serbesti ile söylemem 
için müsaade talep etmiyorum. Makamı Riyaset ba
na o müsaadeyi vermiştir. Fakat bazı arkadaşların ara 
sıra sözü keserek, tesiri kelâmı ihlâl etmemesini istir
ham ediyorum. Bu husus da hukuku tabiiyemiz cüm-
lesindendir. (Gürültüler) Efendiler! Müsaade buyuru
nuz, mâruzâtta bulunacağım. Muhterem arkadaşlar! 
Sabit Beyefendi intihabatın sureti ceryanına temas 
buyurdular ve umumî bir surette bu son günlerde cer-
yan eden intihabat hakkında mütalâat dermeyan et
tiler. Bendeniz bu mütalâayı madde tasrihi suretiyle 
Heyeti Celileye arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar! Son günlerde cereyan eden 
intihabatın safahatı ve bunların başlıca son günlerde 

— 414 — 



İ : 55 14 . 2 . 1341 C : 3 

noktai ceryanı Elâziz olmuştur. Efendiler! Şurada bir 
deste teşkil eden telgraflardan müstebandır ki, hâki
miyeti milliye ve Cumhuriyet mefhumunun halka bah
şetmiş olduğu hakkı reyi, kemalî serbesti ile istimal 
etmesine karşı, kuvvei hükümet tarafından müdahalât 
olmaktadır. (Allah Allah sesleri.) 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Yok 
öyle müdahale. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, Allah Allah demekle meseleyi halletmenin 
imkânı yoktur. Çünkü bendeniz madde tasrihi ile He
yeti Celilenize arz edeceğim. Rica ederim mâruzâ
tımı kesmeyiniz. 

Muhterem arkadaşlar! Cumhuriyet ve hâkimiyeti 
milliyede, ruh ve esas halkın reyini kemali serbesti 
ile istimal eylemesidir. Her fırkanın muvaffakiyet 
için birtakım fâaliyetlere tevessül etmesi tabiîdir. Hu-
kukundandır. Yalnız efendiler! Bu faaliyetlerin tama* 
men kanunlar dairesinde cereyan etmesi ve ahkâmı 
hukukiyeye mutabık olması lâzım gelir. Efendiler! 
Elâziz'de Halk Fırkası Hogili Süleyman Efendi is
minde bir zatı muhteremi namzet koymuştur. Buna 
mukabil onbeş sene evvel Millet Meclisi sıralarında 
bulunmuş ve arkadaşlarımızdan birçoğu ile arkadaşlık 
etmiş ve cümlenin teveccüh ve hürmetini kazanmış 
Beyzade Mehmet Efendi de, serbest ve müstakil nam
zet olarak yani ahali namzeti olarak namzetliğini 
ilân eylemiştir. Efendiler! İntihabat hususunda delâ-
ili maddiyeye istinat etmek lâzımdır. Fakat karainin 
de hesabata katılması ve bir adamın doğru söyler 
olup, olmaması ve şahsına da atfı nazar edilmesi lâ
zımdır. Bunu arz etmekten maksadım, Beyzade Meh
met Nuri Beyin, öyle uluorta heyecanına kapılarak 
söz söyler zevattan olmadığını ve binaenaleyh sözüne 
itimat için bir karine mevcut olduğu noktasını teşrih
tir ve o noktaya işarettir. Efendiler! Beyzade Mehmet 
Beyden ilk aldığımız telgraf şudur. Bu telgrafı aynen 
okumaklığıma müsaade buyurunuz. Diğer telgraflarda 
maddeye ait olmayan kısımlarını Heyeti Celileyi yor
mamak için okumayacağım. (Hepsini oku sesleri.) 
Hepsini okumayacağım daha mucibi şükrandır. 

«Harput'tan 300 imza ile namzetliğim ilân ve ta
rafımdan meslekimi mutazammın beyannameler neş
redilmiş ve Dahiliye Vekâletinin Harput Heyeti Tef-
tişiyesine havale edilen emrinde intihabatın hemen ic
rası emir olunmasına rağmen Heyeti Teftişiyece dün
kü gün verilen karar üzerine müntehibi saniler tezke
relerle Şubatın sekizinci gününe davet olunmuş iken, 
geçen seneki intihabatta görülmemiş tahdidat ve istib

dat icrası yüzünden mahkûm olan vali amalini ter
viç maksadıyle Harput intihabının hiçbir esbabı ka
nuni olmadığı halde Şubatın onbeşine kadar tehiriy-
le, Heyeti Teftişiyenin bu kararını bozdurmak için 
şiddetle imali nüfuz etmekte ve Palu'ya bir yüzbaşı 
gönderdiği gibi diğer kazalara da mektupçuyu gönde
rip icrayı istibdat ettireceğini söylemektedir. Şimdiye 
kadar Hükümet ye millete etmiş olduğum hidematı 
mütenevvia ile sadakatim meydanda iken ömrümde 
hatırı hayalimden geçmeyen iftiralar edeceğini isma 
ettirmektedir. İntihabatın amali millîye muvafık ve 
kanuna mutabık olarak icrası, müşrünileyhin memu
riyeti cedidesi başına gitmesi emrinin yahut Meclis
te bir, iki bitaraf zatın izamı ile tahkikat icra ettiri
lerek vilâyetimizin şu zinciri tahakkümden kurtarıl
masını selâmet millet namına istirham ederim.» 

Beyzade 
Mehmet Nuri 

Efendiler! Bu telgraf üzerine bizler ve bendeniz 
Dahiliye Vekili Beyefendi Harzetlerinden bir sual 
sordum. Sualim dahi bu böyle olmuştur şeklinde de
ğil, sırf meseleyi istizah ve maddeyi sormaya matuf 
idi. Bunu müteakip alınan telgraf şudur : 

(İki maarif müfettişi olduğu halde mektep mual
limlerinin tahkikatı bahanesiyle seksen bankınot har-
cirah verdirilerek mektupçu kazalara gönderildi. Mü
cerret müntehibi sanileri tehdit içindir.) Efendiler! 
Elâziz'in altı kazası mevcuttur. Bu altı kazadan Har
put, birinci olarak açılmıştır. Harput intihabı inayeti 
hakla açıldı, esasen 43 müntehipten 38'i dailerine, iki 
adedi fırka namzedine, üçü de diğerlerine zuhur et
miştir. Merkez dahi öbürgün açılacak ise de sabıkı 
gibi bizzat cebri şiddet göstermek maksadıyle heyeti 
teftişiyeye Hükümet konağında açılmasına tahakkü-
men karar verdirmiştir. Bu ise müntehibi sanilerin 
ademi serbestisini mucip olacağını, bir taraftan dahi 
müntehibi sanilerden akrabası memur olanların aksi 
halde azil edileceklerini tebliğ ettirmektedir. Ahvalin 
Meclis arzıyle çarei seriasına bakılması müsterham-
dir. 

Mehmet Nuri) 

Efendiler! Bu telgraftan sonra diğer bir telgraf 
daha gelmiştir. Bu da Elâziz'de Keban'da Hacı JCa-
ya Beydendir. 

(Keban müntehibi sanilerinin hapsine kadar mü
dahale ilerlemiştir. Tahrirat Müdürü müdahale için 
Keban'a gönderildi. Yine bunun için Palu Jandarma 
Kumandanı tebdil edildi. Sandık başında bilâ muha-
ba Kaymakam, Jandarma Kumandanı oturmakta, 

416 — 



İ : 55 14 . 2 . 1341 C : 3 

jandarmalar vasıtasıyle günde birkaç rey sandığa at
mak suretiyle beş, altı günden beri intihabat devam 
etmektedir. Sandık henüz açılmazdan Halk Fırkası 
namzedine rey verildiğini Kaymakam ve Jandarma 
Kumandanı Valiye yazmakta olduğu da müdahale
nin derecesini ispat eder. Palu'da arkadaşımız Haşim 
Beyin de tazyik edilmekte olduğunu arz ederim. 

Müdafaai Hukuk Reisi Sabıkı 
Hacı Kaya Sebati) 

Bunun üzerine Palu kazası intihabatı yapılmıştır. 
Palu kazasından intihabata ne suretle müdahale edil
diğine dair bu sabah 350 kelimelik ve madde tasrihi 
suretiyle bir telgraf aldık. Evvelâ bu telgrafı okuya
cağım: 

(Müntehibi sanilerden mevcut olup, tervici efkâra 
hadim tutularmyanlarla elliye karip gelmeyenlerin rey
leri başkaları tarafından Heyeti Teftişiyenin tensibi 
ile yazılarak sandığa bırakıldı, inayetle mahkûm olan
lardan rey alındı. Beyzade Mehmet Efendiye veri
len reylerin ekserisi Süleyman Efendi namına yazıl
makla men edildi. İsrar ve mevait neticesi reyler Sü
leyman Efendiye hasredilmekle mukadderatı millet 
maksadı mahsusla feda edildi. Serbesti intihap tehdit 
ve inhisar altına alındı. Bu intihapta ehliyet ve isabet 
olarnıyacağından intihap edildi. Denilmekten ise me
bus tayin kılındı demek daha münasip olacağı ve ik
rah ile verilecek vekâlette müntehap olamıyacağı ci
hetle yalnız resmî unvan altında zevkü emellerine ta
bi kalacaklarından hukuku milleti ihmal edecekleri 
kanaatiyle intihapta cereyan eden yolsuzluğu ispata 
hazır bulunduğumuzdan tahkikatı âdile icrasıyle inti
habı vakiin feshini ihbar ve istirham eyleriz. 

Allahverdizade Ahmet Hacı Nuhzade Mehmet) 
Diğer bir telgraf daha geldi. (Elli kadar reyin sui

istimal neticesi) (19) yazıldığı ve diğerlerinin başka na
ma yazdınldığı sandığın küşadmda anlaşıldığı ma
ruzdur. 

İmza 
Haşim Yusuf) 

Şimdi efendiler! Palu kazası intihabatı hakkında 
madde tasrihi suretiyle gelmiş olan telgrafı Heyeti Ce-
lileye okuyacağım : 

(Evvelce de arz edildiği veçhile Palu intihabatı 
şahsi emellere feda edilerek hayli surette suiistimalâtla 
icra ve ikmal edildiğini berveçhiâti madde üzerine 
arz ve tadat eyleriz.) 

ZAMİR BEY (Adana) — Mehmet Beyden değil 
mi? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Okuyaca
ğım efendim. 

Birinci madde: Tayin kılınan yevmi ilândan ev
vel intihap açılmış ve gece lâmba önünde belediye da
iresinde altmışa karip müntehibi sani namlarına ken
dileri mevcut olmadığ ıhalde vazifelerini suiistimal et
mek suretiyle Heyeti Teftişiye tarafından rey pusulala
rı yazılarak namı müstaarla sandığa vaz'edilmiş ol
duğu. 

İkinci madde : On seneye mahkûm hukuku me-
den iyeden sakıt ve Heyeti Teftişiyece mahiyetleri ma
lûm eşhasın vekâletleri alınmak suretiyle reylerinin ka
bul edildiği. 

Üçüncü madde: Hükümeti mahalliyenin tesiri al
tında müntehibi saniler Heyeti Teftişiyece bittehdit 
reyleri alındığı. 

Dördüncü madde: Çarşıda ticaretle müştegil mün
tehibi sanilerin âmâl ve efkâra hadim kılınamıya-
caklarını bildikleri için kendileri celbedilmeksizin rey
lerinin namı müstearla sandığa atıldığı. 

Beşinci madde: Namzetliği belediye kapısına il-
sak ve ilân edilen Beyzade Mehmet Nuri Efendiye ve
rilen reyler menedilmekle fırka namzedi Süleyman 
Efendi namına yazdınldığı. 

Altıncı madde: Fırka namzedinin ihrazı ekseriye
ti hissedilince başkasına rey verecekleri mahsus bu
lunan ve kasabada mevcut olan birçok müntehibi sa
nilerin reylerine müracaat edilmeden hemen sandık 
küşad edilerek geride kalan müntehibi sanilere cevabı 
red edildiği. 

Berveçhibâlâ arz ettiğimiz mevad ve buna müma
sil birçok suiistimalâtla intihabatın icra ve ikmal edil
diğini bilfiil ispat edeceğimizden yapılacak tahkikatta 
her hangi bir tesire boyun eğmeyen ve hiçbir fırkaya 
mensup bulunmayan zebattan tayin ve intihapla haki
katin tenvirine bezlûâtıfet buyurulması müsterham-
dir. 

Cemal Beyzade Haşim, Hacı Bekirzade Yusuf, Bey
zade İsmail Hakkı, Nuh Beyzade Mehmet, Selim 
Beyzade Rıza, Tevfik Beyzade Mustafa, Selim Bey
zade Rıza, Rıza Beyzade Mustafa, Hasan Dervişza-
de Mahmut, Narha Müntehibi Zülfü, Harabe Mün
tehibi Mehmet, Bürünya Müntehibi Ahmet, Habap 
Müntehibi Arif, Saraç Müntehibi Mehmet Sıddık, 
Molla Hasan, Elfaniyan Müntehibi Ahmet, Telek 
Müntehibi sanisi Süleyman, Yusuf Çelebi Müntehi
bi Osman, Ağca Müntehibi İbrahim, Kaçer Münte
hibi Aslan, İsmail Beyzade Niyazi, Hasan, Mer-
dan Molla Ali. 
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AVNİ BEY (Cebelibereket) — Sahibi imza kadar 
reyi varmış. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Palu ka
zası intihabatı hakkında alınan telgraflar bunlardır. 
Daha tafsilâta taallûk eden hususat vardır. Madde tas-
rihiyle almış olduğumuz telgrafı Heyeti Celileye arz 
ediyorum. Harput kazasında müstakil namzet ihrazı 
ekseriyet ettikten sonra Palu kazası intihabatı bu su
retle cereyan etmiş, bunu müteakip Kemaliye kazası 
intihabatı açılmıştır. 

ALİ BEY (Rize) — Onlarda mı, Kemaliye kaza
sında mı derhal feryada başlamıştır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Elbette; 
Meclisi Âlinin hikmeti vücudu, hâkimiyeti milliyenin, 
Cumhuriyetin tecellisidir. O da arayı millet, serbestii 
tam ile tecelli ve ita olunabilince hâsıl olabilir. Efen
diler! Eğin namı diğer Kemaliye kazası intihabı hak
kında alınan telgraflar berveçhiâtidir. (Bu telgraflar 
kimlere çekilmiştir sesleri.) Bizlere gelmiştir. Sabit 
Beyefendiye, Halis Turgut Beye, Bendenize. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denilzi) — Sen onları 
da mı topladın? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Tabiî efen
diler. Meclisi Âli mahkcmei kübradır. Milletin mü
messilidir. Vicdanı millete hitap edeceğiz. Her türlü 
histen, tesirden, nüfuzdan âri olarak Heyeti Celileye 
serbest mâruzâtta bulunmaklığıma müsaade buyuru
nuz, istirham ederim. Heyeti Celile mademki bu mü
nakaşaya vazıyed buyurmuştur. Tenviri hakikat için 
kemali serbesti ile maruzatıma müsaade buyurulması-
nı Heyeti Celilenizden tekrar rica ederim. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Daha nasıl söyle
yeceksin? İşte söylüyorsun. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Eğin na
mı diğer Kemaliye'de mebus intihabı için hariçten 
gelen tesirin cebrü şiddeti berveçhiâtidir: (Kazamızın 
mebus intihabı Kaymakamımızın tesiri nüfuzu ve ha
riçten Meclise getirilen memur ve mütegallibenin ceb
ri şiddetleri ile açıldı. İntihap Kanununun 47 ne i 
maddesi mucibince müfti beldenin hazır bulundurul
ması, rey sandığını üç müntehibisani ile temhir etme
si lâzım gelirken sandık açık olarak bırakılmış ve 
hariçten hakkı reyleri olmayan eşhasın müntesibi sa-
nileri tahtı tarassutta bulundurdukları ve kanunu mez-
kûre mugayir olarak hakkı reyleri olan müntehip-
leri sandık açılacak diye bittahkir cebren dışarıya çı
karılmak gibi (Vah, vah, vah sesleri.) Hukuku meş-
rualarımızın ayak altına alındığı maalesef görüldü. 
(Vah, vah sesleri) Vah vah demeyiniz, müsaade bu- j 
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yurunuz okuyayım. (Handeler) İntihabı mezkûrun 
feshi ve sureti salimede cereyanı zımnında bitaraf 
vatan ve millet perver bir reisin izamını adalet namı
na arz ve istirham eylerim.) 
^ İmza 

Eğinli 
Sehlikzade Hacı Ali Efendi 

Aynı mealde diğer bir telgraf Saraycıklı Hacı Os
man Bey tarafından çekilmiştir. (Aynı mealde ise 
okumayınız sesleri.) 

Arkadaşlar! Kemaliye namı diğeriyle Eğin ka
zasında intihabatın tarzı cereyanı hakkındaki şu tel
grafları, mütemmim olmak üzere, okuyorum. İmza
ları : Müntehibi sani Hacı Osman, Müntehibi sani 
Hacı Keleş, Müntehibi sani Hüseyin, Müntehibi sa
ni Ali, Müntehibi sani Mehmet, keza Mehmet Ali, 
keza Faik, keza İbrahim, keza Ahmmet, keza Hafız 
Mehmet, keza Nuri, keza Ali, keza Hacı Ahmet, 
keza Hüseyin Hüsnü imzasıyle (Şehri hâlin dokuzun
cu Pazartesi zevali saat dokuzda icra kılınan mebus 
intihabatında vukua gelen mugayiri kanun hlât ber-
veçhizir arz olunur : 

1. İntihap Kanunu muaddelinin 47 nci maddesi 
mucibince müftü beldenin huzuruyle sandığın üç mün-
tehip tarafından temhiri musarrah iken, sandığın mü
hürsüz olduğu ve müftünün bulundurulmadığı, 

2. Müntehibi sanilerden gayrı eşhasın intihap 
meclisinde bulunmaları kanunen memnu iken, isim
leri tarafımızca mazbut birçok zevatın meclise kabulü, 

3. Okur yazar olmayan müntehiplerin harice 
çıkmamak üzere emin olduğu müntehibe rey yazdır
mak İntihap Kanununun 46 ncı maddesi ahkâmından 
iken hariçten meclise alınan zevat tarafından rey 
pusulalarının yazdırılması, 

4. Reyler alındıktan sonra, 49 ncu madde hilâ
fına olarak Heyeti Teftişiye Reisi tarafından: Münte-
hip efendiler! Vazifeniz hitam buldu, sandığın küşa-
dında hazır bulunmak müntehiplere kanunen memnu
dur diye müntehiplerin dışarı çıkarılmasını ihtar ve 
müntehiplerden Saracıklı Hacı Osman Efendinin 
«İntihabın küşadında huzurumuz kanunidir» cevabı
na rağmen tekrar Reisin israrıyle meclisi işhaden terk 
ettikleri ve bir müddet sonra müntehipler münadi 
ile celp ve reylerin kıraat edilmesi, 

5.—Eğitim Müdüriyetine nevahi, karakol kumandan
ları müntehip oldukları halde müntehipler üzerinde 
mahza bir tesir icrası için vazifelerinden alınarak mün-
tehiplerle beraber merkeze celp ve intihap salonun
da mevcut bulundurulmaları, 
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6. İranik Nahiyesine ait iki müntehibi sani rey
lerini jandarmai mahsusla mazrufen miadından evvel 
gönderdikleri halde Heyeti Teftişiyeye ibraz edilmeme
si mevadı maruze münderecatının muhalifi kanun 
ahvalden bulunduğunu mübeyyin, işbu mazbatamız 
nüshateyn olarak tanzim ve bir nüshası kazamız he
yeti teftişiyesine tevdi kılındığı mâruzdur. 

Muhterem arkadaşlar! tşte Eğin kazası intihabatı 
da bu suretle cereyan etmiştir. Daha birçok telgraflar 
vardır. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Onları da oku. 
FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Hepsini 

okuyacağım efendim. Bunu müteakip Elâziz kasaba
sı intihabatı açılmıştır. Telgrafı okuyorum : 

(Bugün merkez intihabatı açıldı. Dehşetli müdaha
leye rağmen ekseriyeti azime alındı. Suiistimali ga
yet açık olan Palu kazasının feshi hakkındaki mahal
li müracaatın is'afı meyus efkârın mesruriyetini de 
badi olacağını arz eder, muvafık emirlerinizi acilen 
bekleriz. Beyzade Mehmet Nuri, Hacı kaya Seba-
ti.) 

Efendiler! Harput, Elâziz merkezi vilâyet kazaları 
bu suretle arasını tecelli ettirdikten Kemaliye ve Palu 
intihabı bu suretle ceryan ettikten sonra dün akşam 
alınan telıgrafname şudur : 

(Bugün icra kılınan Arapkir intihabatında müda-
iıaleye rağmen ekseriyeti azime istihsalinden havf ve 
telâşa düşen vali bugün nahiye müdürlerini ve jandar
ma kumandanını ve mektupcu ve evrak müdürünü 
son intihap icra kılınacak olan Keban kazasına gön
derdiği gibi kendisi de bizzat maiyeti yle beraber Ke
ban'a bu gece gitmek üzere istihzaratta bulunmakta
dır. Palu ve Kemaliye kazalarını ilk defa bir çok 
suiistimale uğrattığından galeyane gelen halk", Hükü
meti Cumhuriyetimizden aldığı cesaret üzerine, istik
lâl ve hürriyetle intihabını idare etmesinden fevkalâde 
gazap ve hiddet eden vali idarei mukaddese! cumhu
riyetimizin prensibi hilâfına hâkimiyeti miUiyenin in
kişaf ve tecellisini gösterecek bu kaza intihabında da 
tarafkirane ve hasmane hareket ve icrayı tehdit ve 
teşdit etmesi son derece efkârı utoumiyeyi rencide 
etmekte olduğundan Ke'ban kazası intihabının selâ
meti icrasına müsaade ve bütün mesalibi ibadı tatil 
ederek Kebana gönderdiği memurlarla zabıtanın ve 
kendisinin vazifelerine avdetlerinin acilen irade bu-
yurulmasını müstacelen ve galeyanı umumiyi teskine 
intizar eyleriz. Aslan Beyzade Bedri, Çuhacı Zade Ba-
hattin, Süleyman Efendi Zade Süleyman, Kaymakamı 
Sabık Hasan, Şerf Beyzade Isak Şerif, îzolili Hacı 

Kaya Sebati, Yüzbaşı Dursun Ağazade Mehmet Aziz, 
Mansurzade Ali, Buluttu zade Halil, Beyzade Mah-
tumu Ahmet, îzolili Zade Kasım.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendiler! 
Vaziyetten anlaşılıyorki, üç kazada intihabatı kaybe
den.. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — O halde amma 
dehşetli müdahale ha!... 

FERİDUN- FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim! 
Reyyine sahip olmuş üç kazada intihabatı kaybeden 
vali diğer iki kazadaki şu vaziyet üzerine Keban ka
zasının neticeyi halledeceğini görmesi üzerine bu su
retle - kuvayı berriye, bahriye ve havaiyesiyle - (Han
deler) Keban kazasına gitmiştir. Yani Umumi sefer
berlik ilân ederek Keban kazasına hareket vaziyeti 
husule gelmiştir. Bu hususta bu sabah alınan telgraf
lar : 

«Vilâyetin gayrı kanuni vukubulan teklifatına ta
hammül edemeyen Keban kaymakamı istifaya mec
bur tutulmuş ve bütün şiddetini icra etmek üzere ve
kâlete bu gece Palu kaymakamı gönderilmiştir. Bu
nunla da iktifa edilmeyerek Elâziz bölük kumandanı 
bütün maiyetiyle ve valinin mahdumu Esat Bey nıs-
fılleyilde izam olunmuştur. Kanun şikenâne harekâta 
nihayet verilmesi esbabının istikmali müsterih anidir. 

Kadızade Kasım, Beyzade Ahmet» 
(Gene mi onlar sesleri) gene onlar, gene onlar, da

ha ne istiyorsunuz. (Handeler) 
Efendiler! Sizin temiz vicdanınız vaziyetin ceırya-

nına hükmünü verecektir. Fakat müsaade buyurunuz 
sözümü kesmeyin, sonra bir nokta daha arz edece
ğim. Arkadaşlar! Sabit Beyin bir sözü gayet mühim
dir. Bir mebus kazanmak için bir vilâyeti feda etmek 
siyaset değildir. Bu söz, balâyı meclise, fırka binala
rının balâsına yazılacak bir cürnlei mukaddesedir. 
Bunu unutmayın!.. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Vaktiyle senin amca
na da Dersim'de böyle yapılmıştı!.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Dersim'i 
mevzuubahis etme. Şimdi madde zikriyle bir davadan 
bahsediyorum. Şahıs mevzubahis değil. Bir davayı 
Avukat olarak teşhir ediyorum. Vaziyet budur. Şahsi 
dava müdafaa etmiyorum. Umumi dava arz ediyo
rum. Bu; Millet davasıdır. Bu usulü devam mı ettire
ceğiz, «yani valiler, kaymakamlara böyle yumrukla mı 
intihap yaptıracak? (Kaybediyor ama sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, bir tane daha okuyo
rum : Palu intihabını ihtiiâsen hesabına kazandıran 
vali Palu Kaymakamına, Yüzbaşı Zade Şeyh İsmail 
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ve Vilâyet jandarma kuvvetlerini terfikan oğlu ile 
beraber Keban'a göndermiştir. Menfaati hasise yüzün
den memleketi fenalığa sürüklüyor. Maddi ve mânevi 
mesuliyetten kurtulmak için arza lüzum görüyoruz. 

«Eşraften Kasım, Hacı Ahmet, Ahmet Şükrü» 
TAİÂT BEY (Kângırı) — Beyzade yok mu? 
FERİDUN 'FİKRİ BEY (Devamla) — Beyefendi! 

Beyzadeyi bu mecliste bilen bu Abdi fakirden ibaret 
değildir. OnJbeş sene evvel memlekete ilk meclisi me-
busan açıldığı zaman mebusluk etmiş, 1327 de gene 
mebusluk etmiş ne kadar doğru ve temiz, yalan söy
lemez, muttaki bir arkadaş olduğuna bu meclisi âlide 
yirmiden fazla zatı işhat ederim. Beyzade, Beyzadedir. 
Aslını inkâr edecek değilim ya a birader!.. 

ALİ BEY (Rize) — O vakit sen nerede idin? 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Senin oldu

ğun yerde idim. Sen nerede isen, ben de orada idim. 
(Handeler) 

Arkadaşlar! Sabit Beyefendi Meclisi Âlide ve kür
süde Elâziz intilhabatından bahis ederken, Keban ka
zasından şimdi aldığım telgraftır. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Feridun Bey! Dahi
liye Bütçesini müzakere ediyoruz!.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İyi ya efen
dim! Ben de Dahiliye Bütçesi münasebetiyle maruzat
ta bulunuyorum. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Paşa 
Hazretleri! Usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. 
Efendim! Makamı Riyasetten çok rica ederim. Bütün 
rüfeka ve bendeniz hakkında nizamnamei dahiliyi ta
mamen tatbik buyursun. Hatibin sözü kesilemez. İs
tirham ederim. Sonra fena bir vaziyet karşısında ka
lırız. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — «Keban 
kazasmda mebusluğun tahakkuk edeceği katiyetine 
karşı mektupçu evrak müdürü ile valinin iki mahdu
mu ve bütün nahiye müdürleri ve vilâyet jandarma 
bölük ve takım kumnadanları ve kazanın bütün ne-
vaihi kuvvetleri - yani kuvayı berriye ve bahriye ve 
havaiye ile - (handeler) bütün kuvvetleri Keban'a 
cem edilerek - vallahi valinin haline acıyorum - ve 
bu gecede Palu kazasında yaptıkları suiistimal meha-
retini burada da gösterecekleri emrini Palu kaymaka
mı ile vilâyet bölük kumandanı Şeyh İsmail Efendi de 
vali tarafından gönderilerek kanunun men'i hilâfına 
envai nümayiş icra ve tehdSdat ika eyledikleri ve jan
darma ve nahiye müdürleri vasıtasıyle müntehibi sa-
nifer tazyik edilmekte olduğu ve sıfatı hükiyenin o 
da münteibibi »anilerin müracaatı resmiyelerinde naza- | 

rı itibare alınmayıp reyleri resmî memurlara yazdırıl-
makta olduğu ve hatta jandarma bölük kumandanı 
da fikirlerine alet olmadığından dolayı bu gece mer
kezi vilâyete aldıkları ve intihap şekli kanuniden büs
bütün çıkarıldığı ve şu dakika Nahiye Müdürü Fazlı 
Efendi Okur yazar müntehibi sanilerin bile reylerini 
yazmak suretiyle şimdi nahiyesine fiilen müdahale 
ve tecavüz ettiği umumun şahadetiyle meydanda ol
duğundan ve bir çok yolsuzluk ceryan etmekte bulun
duğundan hakimiyeti milliyemiz şu tesiri gayrı ka
nuni ile payımal edildiğinden acilen inayeti celileleri 
ehemmiyetle maruzdur.» 

Muhterem arkadaşlar! İşte vesaik «madde tasrih 
edin, madde tasrih edin» derler. Madde, gök yüzün
den inmez efendiler. Madde, işte şu telgraflardaki 
işlerden ibarettir. Dünyada her intihabata ancak bu 
suretle müdahale edilebilir. İntihabat esnasında mü
dahale edilirken fotoğrafları alınıp klişesi Heyeti Ce-
lileye arz edilmezya. Çünkü henüz fotoğrafla ispatı 
dava hususu keşif olunmamıştır. Binaenaleyh arka
daşlar! Elâziz intihabatı hakkındaki maruzatımın ve
saik kısmı budur. 

Sonra, halkın çok yerde arasını serbest tecelli etti
rebildiğine kailim. 

Yani ettirebildikleri yerler olmuştur. Yalnız bu 
usretle vali tarafından - hükümet tarafından - jan
darma kuvvetiyle tehdit edilerek ihafe suretiyle, mad
de tayini suretiyle bunların reyleri zorla alınarak san
dıklara rey atılmak suretiyle hareket edilmek, Cum
huriyetimizin, Hâkimiyeti Milliyemizin ruhuyle kabili 
telif değildir. Bu, memleketin selâmeti namına en 
tehlikeli bir yoldur. İdare memurları halkın mukadde
satından olan, muazzezatından olan, en büyük vası
ta! hayatiyesi olan hakkı reyine, bu suretle müda
hale edecek olursa bu vaziyet nerede karar kılar efen
diler? Hâkimiyeti milliye ve mebusluk milletin sami
miyetle temsil edilebilmesi, ârâyı ümmete tamamen 
hürmetten başka bir şey değil midir? Bazı arkadaşla
rımız «kazanıyorlar» diye istimal buyurdular. Bende
niz burada maruzatta bulunurken mütalâalarını izhar 
ve ihsas ettiler. Halbuki arkadaşlar, ne olursa olsun 
milletvekillerine böyle telgraflar geliyor. Bu telgraf
lara imzalarını vaz ediyorlar, madde tasrih ediyorlar. 
Bütün bir vilâyet halkı teheyyücatını bu suretle iz
har ediyor. Hem düşünmelidirki; beyzade efendi, üç 
kazada intihabatta ihrazı ekseriyet ediyor. Yani vilâ
yet merkezinde ve Harput'da ekseriyet kapanıyor, 
Arapkir'de ekseriyet ihraz ediyor ki; bu zata vilâyet 
muhitinde bir teveccüh mevcut demektir ve bu tevec-
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cüh bir fırkaya karşı teveccüh şeklinde değildir. Doğ- ı 
rudan doğruya ahalinin, halkın arasına hürmet mese
lesidir. Binaenaleyh, vali Beyefendi Sivas'a tayin edil
mişken, hâlâ orada kalması, bu suretle hareket ettiril
mesi, Hâkimiyeti Milliyenin safiyeti tecellisine bir ni
şane teşkil etmez zannederim. Başvekil Beyefendi 
Hazretlerinden, Dalhidiye Vekili Beyefendi Hazretle
rinden çok rica ederim, bu meseleyi öyle sabit olarak 
tasavvur buyurmasınlar, bütün millet hakkı intihabına ı 
ve Hâkimiyeti Milliyesine sahip olmak azmindedir. 

Bütün memleket reylerinin kıymetini anlamıştır. 
Mazi geçmiştir efendiler. Beyefendiler, şurada Keskin 
kazasında bir belediye intihabı oldu. Bu belediye inti-
hakkındakı ahval hakkında bu sabah arkadaşlarımı
za gelen telgraflarda halkımızın Hakimiyeti Milli
yesine sahiplik ve reyine tesahup noktasındaki uya
nıklığının derecesini gösterir. Çünkü rey milletindir. 
Hiçbir yerde hükümet, vali, kaymakamlar, halkı 
zorluyarak reye tesahup edemezler. Klemanson'un 
dediği gibi; kendi adamlarıyle icrayı hükümet eden. 
Önguver o desezom (handeler, Türkçesi sesleri) Yani 
Klemanso demiştirki, kendi fırkası linsanlariyle icra
yı hükümet etmek, Türkçe söylüyeceğim, halis 
Türkçe söylüyeceğim, Klemanso demiştirki: tnsan 
fırkasının adamlarıyle hükümet eder, doğrudur. Fa
kat memleket için hizmet edilir, întihabatı kazanma
nın da yolları vardır. Memurlarla, yoğurdu yüzüne 
bulaştıracak derecede intihabat yapılırsa, işte böyle 
kürsüye çıkılır ve söylenilir. 

ALÎ SAÎP BEY (Kozan) — Bu telgraflar hep 
sana mı geliyor? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Ben kimim 
ki bana gelecek. (Handeler) (Estağfurullah sesleri) 
Birçok yerlerden telgraf gelmiştir, bendeniz topla-
mışımdır, fakirane arz ediyorum Heyeti Celileye. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Elâziz me
buslarına gelmemiş mi acaba? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müsaade 
buyurun Beyim. Bendenize gelmiş bir fırsat her va
kit ele geçmez. Dahiliye bütçesi bir defa elimize 
geçiyor efendiler! Bu son zamanlarda muhtelif yer
lerde intihabat bu tarzda oldu. Bunlar çığır değil
dir. Ezcümle arkadaşlar, Kayseri buyurdu. Bugün 
matbuatta bir telgraf görüldü. Kayseri'de Halk Fır
kası namzedi 77 rey almıştır. Müstakil namzet 74 
rey almıştır. Ve merkez kazasında azim bir ekseri
yet sandığa müstakil namzedin lehinde rey vermişler
dir. Böyle olduğu halde vali cesaret edip de sandığı 
açamıyor, başına geleceği biliyor diyor. Binaen- J 

aleyh bunlar çığır değildir. Intihabata çalışmak için 
böyle yapılmaz yürekler teshir edilir. Hele bizim 
halkımızın yüreğini teshir etmek gayet kolay bir 
şeydir. Bilhassa insanın elinde vasıtai icraiye ve 
hükümet olduktan sonra, teshir etmemek nedir Val
lahi bilmiyorum. Efendiler! Keskin Belediye inti-
habatı hakkında Dahiliye Vekili Beyefendi ne yap
mıştır? Keskin'den şu telgraf gelmiştir. 

«1341 senesi icra kılınan belediye intihabatı es
nasında belediye reisi Fuat Efendi ve hempalarının 
devri istibdadında bile misline nadiran tesadüf edi
len bir ceberutla intihaba ta müdahale edilmek, ceb
ren rey almak, alamadıkları reylerini tehdit edip 
rey vermekten istinkâf ettirmek ve vücudu meydan
da olmıyan adamın namına rey vaz eylemek gibi her 
türlü yolsuz ve kanunsuzluğu irtikâp edildiğine dair 
vukubulan şikâyet üzerine keyfiyetin tahkikini Bele
diye Reisine teklif ettiğimizde; sizi millet fuzuli in
tihap ederek buraya göndermiş, intihabı istediğim 
gibi yapmak benim hakkımdır. Siz buradan çıkınız, 
diyerek bizi belediye dairesinden tart ederek ağzı 
gayrı memhur intihap sandığını yalnız kendi nez-
dinde bırakmıştır. Vukuu keyfiyet hakkında ekseri
yetle tanzim ettiğimiz üç kıt'a zabıt varakasının 
birisini belediyeye, diğerini kaymakama tevdi, diğer 
birisi de yedimizde mahfuz olduğundan serapa suiis
timal edildiği muhakkak olan işbu intihabatın fes-
hiyle müdahaleden azade tekrar salim ve serbest 
bir intihap icrası için (Adliye Vekiline havale edin 
sedası) Oradan bir memuru mahsus izamını istirham 
eyleriz efendim.» 
Belediye İntihap Encümeni Bu dahi 

Heyeti Azasından Sarı Alioğlu Hüseyin 
Gürcü Zade Nuri 

Bu dahi Bu dahi 
Alioğlu Hüseyin Osmanoğlu Ebusut 

Muhterem arkadaşlar! Keskin intihabatı hak
kında vukubulan müracaat üzerine Dahiliye Vekili 
Beyefendi ne yapmıştır? Beyan buyursunlar. 

Diğer telgraflarda hiçbir şey yapılmadığını vazıh 
surette ifade etmişlerdir. Diğer bir telgraf, Ankara 
Mebusu Ali Fuat Paşa Hazretlerine Keskin'den varit 
olmuştur. 
imzalar yalnız üç sayfayı işgal etmiştir. (Okuyunuz 
sesleri) Okuyacağım. Hülâsasını yapacak kadar 
muktedir değilim. (Estağfurullah sesleri) 

«Vatan ve milletin beka ve istiklâlini temin için 
canını, malını, bütün varidatını feda eden ferdin, 
bir milletin hakkı millîsine, hakkı içtimaî ve kanu-
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nîsine her hangi taraftan vukua gelecek tecavüzat 
ve taahhiyattan ne derecede müteessir olacağını tas
vire lüzum yoktur. Amali âliyei milliyesinin başlıca-
sı hakkı hürriyeti halelden muhafazaya matuf olan 
bu kazanın, her hakka müstehak bulunan ahalisi
nin, intihabı belediye vesilesiyle bu defa uğradığı 
itisafat cidden dilsuz bir dereceye varmıştır. Esnayı 
intihabatta Belediye Reisi Fuat Efendi, birtakım 
güruhu esafil vasıtasiye ehalii mahalliiyeye her türlü 
cebri şiddet ve tehdidi mütenevvi ikâ ile herkesin 
arzusu hilâfına reylerini almak ve aldırmak ve ci
nayetle mahkûm, hukuku medeniyeden sakıt canile
rin reylerini toplamak, vücudu meydanda olmıyan-
Iarm namına şahsı âharle reylerini ilka ettirmek, teh
dit ve tesirini ika edemiyeceği yüzler ile kişinin is
mini ketm ve ühfa ettirerek rey vermekten men et
mek suretiyle haddizatında masum ve her an maz
lum olan biz biçare ahalinin hukuku meşrualarını 
ihlâl ve kulûbu umumiyeyi rencide ve payımal etti
ğini idrak etmiş olan intihabı belediye encümeni aza
sının ekseriyeti intihabata alenen karışan şu suiisti-
malâtı tanzim ettikleri zabıt varakasıyle protesto ede
rek bugün belediye dairesindeki ağzı gayrı memhur 
sandığı Belediye Reisine terk ederek çıkmaları üze
rine Belediye Reisinin müracaatı üzerine Kaymakam 
mahalle Heyeti thtiyariyesini celpederek suiistimal 
ile malâmâl olan sandığı açmak istiyor. Hal bu ise 
biz böyle intihaba razı değiliz. Nezdi devletlerinde 
cayi kabul olabilecek surette temin ederim ki, gaye
miz, bilcümle maksadımız memlekette zulmün, itisa-
fın değil, kanunun, hürriyetin hükümran olmasından 
ibarettir. Halk kanı, canı, malı pahasına elde etti
ği nimeti cumhuriyetten müstefit olacaksa süratle 
bir âdili muhakkik izamıyle tahkikatı lâzime ve mü
dahaleden azade salim ve serbest olarak belediye 
intihabının yeniden icrasına emri devletlerini -tabi 
bu bize değil, emri devletleri biz olmayız- sabırsız
lıkla makine başında bekliyoruz. 

Yetmiş kişi namına imza 
Keskinli,Kaleli Hacı Ali ve 

birçok imza 

TALÂT BEY (Ardahan) — Hükümete müracaat 
etmiyor da. Size niye müracat ediyor? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Burası Mec
lisi Ali, Milletin mahallî müracaatıdır. Hem Beyim 
Ali Fuat Paşa Hazretlerine surettir: 

Hakkı kelâmına tecavüz edilirse Meclise, kürsü 
muallâyı millete müracaat etmekten başka ne çare 
vardır? 

MÜNÜP BEY (Van) — Allah Allah! 
FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla — Allaha 

dua, tabi amenna!... Efendiler! Keskin'de lâhik 
belediye azasından varit olan bir telgrafı Heyeti Ce-
lileye tasdiden hazer ederek okumuyacağım. (Onu 
da oku sesleri) Okuyayım, teşekkür ederim. An
kara'da Ali Fuat Paşa Hazretlerine, surettir: 

«Bu seneki belediye intihabında vukua gelen yol
suzluğa, mugayiri kanun ifsadat ve suiistimalâta in
tihabı encümen riyasetinin sebebiyet verdiği iddia-
sıyle terki vazife eden encümen azalarının yerine 
encümene yeniden tayin olunan Ziyirde vazıûlimza 
bizler 11 Şubat sene 1341 de belediyede biliçtima 
huzurumuzla cereyan eden ikibuçuk saat müzakerat 
neticesinde filhakika mugayiri kanun halatın vukuuna 
şahit olduk. Sekiz maddelik esbabı mucibei kanu
niye ile bu yapılan intihabın feshine ekseriyetle ka
rar vererek tarifatı kanuniye dairesinde yeniden su
reti salime ve sahihada intihap icrasına mübaşeret 
olunması esbabının istikmaine dair muvazzah ve 
mufassal mevadı muhtevi ve birer sureti de bu pos
taya tevdian tarafı âlinize - Bu Dahiliye Vekiline 
olacak - irsal kılınacak olan esbabı mucibe mazba-, 
tası Makamı Kaymakamiye de arz olunmuşsa da inti
habın cereyanından beri sekiz on gündür vaki olan 
şikâyet, müstediyat tomar hainde nezdi Kaymaka-
mi de kapanıp kalmış ve müsmir bir netice verilme
miştir. - Kaymakam müsmir bir netice vermemiştir 
tomar halindeki evraka- Bu bapta tahkikatın kay
makamlığa* havalesi selâmeti maslahatı temin edemi
yeceği derkâr bulunduğundan bir adlî muhik aza-
sıyle yeniden salim ve serbest tarzda intihabın icrası 
hususu hukuku âmme, selâmeti maslahatı umumiye 
namına müstetâdır. 

Lâhik Belediye Encümeni azalarından 
Hacı Ömer Mustafa 
Hacı Ali Feyzullah 

ALÎ SUURÎ (Karesi) — O telgraflardan Dahiliye 
Vekâletini vaktiyle haberdar ettiniz mi? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Dahiliye 
Vekâletine gelmiştir bir sureti (Daha var mı? sesleri) 

Çok var, her. intihap oldukça galiba böyle ola
cak. 

Efendiler! Koçhisar'da dahi bir intihap olmuştur. 
Orada da bu vukubulan intihabın tarzı cereyanı hak
kındaki telgrafı Heyeti Celileye arz edeceğim. (Han
gi Koçhisar sesleri) Konya'ya merbut Koçhisardır. 
Telgrafı okuyorum: (Burada esaslı teşkilâtı olmadığı 
halde kendisine halk fırkası reisi süsünü vererek ve-
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ya bu kuvvetle kaymakamı tehdit sevdasına düşen 
Belediye Reisimiz Rıza Efendinin Belediye intihabın-
daki kanunsuzluğa içtisarı kasabanın ekseriyeti âzi-
mesini intihaba iştirak etmekte ma'zur kıldı. Keyfi
yet vilâyete arz olundu, netice yoktur. Mumailey
hin bilâ intihap deruhte ettiği fırka riyaseti... Olma
sından dolayı mücadele! siyasiyenin kanuna tesiri 
olamıyacağından ahkâmı kanuniyenin muhafazası) 

NEŞET BEY (Aksaray) — Feridun Fikri Bey! 
O telgraf serapa müzevvirdir. Hepimizin malûmatı 
vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Bendeniz Heyeti Celileye arz ederim. Mü-
zevvir olduğunu bilemem. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Gariptir ki siz okuyor
sunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hayır! 
Müzevvir olduğunu bilmiyorum. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Bile bile okuyorsunuz 
Feridun Bey. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır bile 
bile katiyen okumam, kabul etmem. Bile bile müzev
vir bir şeyi millete söylemek derecesinde küçüklüğü 
kabul edemem. Müzevvir olduğunu katiyen bilmiyo
rum sizi temin ederim. Müzevvir tabirini kabul ede
mem. (Gürültüler), (Devam sesleri). 

Şimdi Dahiliye Bütçesi müzakere edileceğinden do
layı yerimde bıraktığım diğer bir telgraf vardır ki, onu 
da Heyeti Umumiyeye arz edeceğim. 

Efendiler! Mesele herhangi bir mahalde intihabat 
ceryan ettiği zamanda o mahalde halk arasında vuku-
bulacak şikâyetlere havalei sem'i itibar edilmemesidir 
ki, belki Koçhisar'da böyle bir şey olmamıştır. Bir to
mar teşkil eden Keskin intihabatı için de bir şey yapıl
mamıştır. Elâziz intihabatındaki müdahalede mi ya
landır. »Sol taraftan vaki bazı tezahürata baksak on
lar da tezvir, havaiyattan ibaret olacak. Bu kadar hal
kın bu kadar bariz ve aşikâr olarak söylemiş olduk
ları şeylere bir hikâyei tezvir kâr nazariyle bakmak se-
zai insaf mıdır ve sezai mürüvvet midir bilmem? 

İHSAN BEY (Ankara) — Reis Paşa Hazretleri! 
Keskin intihabatı hakkında Feridun Fikri Beyin oku
duğu telgraf tamamiyle müretteptir ve hakikate mü-
nafidir. Diğer telgraflar vardır. (Bravo sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendiler! 
Müsaade buyurunuz. Müretteptir, müzevvirdir demek
le olmaz. Telgraf bana gelmiş değildir. Ankara Me
busu Ali Fuat Paşa Hazretlerine gelmiştir. Kürsüi 
muallâyı millet, herkese küşadedir. Kürsüde tesirden 

i azade olarak serbest söylersiniz. Arkadaşlar! Soruyo-
I ram Dahiliye Vekili Beye: Alaşehir Belediye intiha-
I batında, Jandarmaların sokakta adam dövdüğü ve 
I zorla intihabat yaptırıldığı hakkında matbuatta bir 

telgraf görülmüştür. Uşak Belediye Reisinin imzasıyle, 
Mehmet Enver imzasıyle olacak. Bunun üzerine ne 

I yapılmıştır, tahkikat yapılmış mıdır? İdare memurları-
I nın, Kaymakamların intihabata müdahale etmek hak-
I lan mıdır? Hakimiyeti Milliyeyi, Cumhuriyeyi temsil, 
I İdare memurlarının vazifesi midir? Onların vazifesi 
I ise onlara söylensin, bir devre geçirilsin ondan sonra 
I bu hakkı intihaba biz sahip olalım. Efendiler! Bun

dan evvel de Giresun'da bir intihabat olmuştur ve 
I Meclise bir takım telgraflar gelmiştir. Meclisi Umumi 
I. intihabatı yapılmış, telefon hududu kesilmiş ve Meclisi 
I Âliye bildirilen bu telgraflar üzerine hiç bir netice 
I hâsıl olmamış. Yalnız bir takım adamlar anlaşılan 
I mahkemeye sevk edilmiş ve bu seferde müştekiler 

mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemede beraat et
mişlerdir. Efendiler! Bu intihabat hakkında, tenevvür 
buyurmak hissî âlisini, hissi mukaddesini izhar etmiş
tir. Meclisi Âli.. Telgrafları da Heyeti Celileye arz 

I edeceğim. 

ALİ BEY (Rize) — Sabrımızı bitir bakalım, ne 
olacak? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Sabrınız sizin 
I bipayarı beyim bipayan! 

NEŞET BEY (Aksaray) — Dersim intihabatı 
j hakkında yok mu? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Onu da gele
cek sefer görürüz. 

NEŞET BEY (Aksaray) — O sizinle sakıt oldu. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Onu da 
görürüz Beyim, onu da görürüz, olmamış mıdır? Ya 
olduğu sabit olsa bile yalnız Dersimde mi olmuştur? 
Başka yerde olmamış mıdır? Bendeniz hiç değilse 
Dersim'de bulundum. Zatıâliniz hiç olmazsa Aksa
ray'da da bulunmadınız ya?. Ben hiç olmazsa Der-

I sim'in evlâdıyım. 
NEŞET BEY (Aksaray) — Öteki Mecliste el etek 

öptükten sonra mı? Yani eski Meclis Binasına geldik-
I ten sonra mı Dersim'i gördünüz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Giresun 
I İntihabı «Hâkimiyeti milliye bilâ kaydu şart mille-
I tindir» mefhumuna mugayir olarak memleketimizin 

bütün mukadderatını sakim bir idare ile ellerinde tut-
I mak isteyen valimiz ile belediye reisinin bu defa fazla 
I olarak icra edilen Meclisi Umumi intihabı için içtima 
I eden müntehibi sanileri alenen tahkir ve tazyik ve ayrı 
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ayrı tazyik ve rey itasına icbar ve kuvayı müsellaha 
ile abluka edilmesine rağmen reis bizzat şahsına mu
halif gördüğü muhterem simaları tahkir ve tecavüz ey
lemiş olmakla halk fırkasının malik bulunduğu tevec
cühü umumiyi ihlâl ve mahaza fikri zatisini kemali 
cüretle kabul ettirmek azminde bulunuşu şayanı red 
olmakla beraber memleket mukadderatının öyle şüp
he ve mülevves ellerde ipkası selâmeti memleketi 
rahnedar edeceği muhakkak bulunduğundan tahlisimi-
ze inayet buyurulmaları» müntehibi sanilerden çekil
miş telgraflardır, (Gürültüler) Söylüyeceğim efendim. 
Burası Kürsüi millettir söylüyeceğim. «Giresun Mec
lisi Umumi intihabatına davet edildiğimiz halde her 
nasılsa hükümet konağında Vali Beyin dairesinde rey 
atılması ilân ve tatbikine başlanması müntehibi sanile-
rin beşer onar makama celp kapular sed edilerek oku
yup yazmak bilmeyenlere hatta alenen müstahzar 
pusulalar verilip attırılması ve telefon hududunun ke
silmesi ve müntehibi sanilerin Jandarma Kuvvetiyle 
susturulması» 

Efendiler! Rica ederim memleketin her tarafından 
yükselen bu avaz hakikat değil midir? Hakikat değil
se ispat edilsin, hakikat değilse ispat edilsin ve bun
dan sonra bu gibi şeyler olmasın. Her fırka ihrazı 
muvaffakiyet etmek için çalışır, uğraşır. Fakat böy
le ikna kuvvetinin hüküm sürmediği yerde iş biter. 
İkna ile, cezp ile elde mevcut olan vasait ile halkın 
gönlünü almak imkânı kalmayınca, artık iş ciddiyata 
münkalip olamaz ve bu ruhun devam etmemesi lâ
zımdır. Evvelce şurada burada olmuşsa, batıl makisi 
aleyh olabilir mi? Ve bunun böyle devam etmesi caiz 
midir? Memleketin hayatı umumiyesini daima böyle 
mecrayı fasit üzerinde mi yürüteceğiz? Yürütmemek -
liğimiz lâzım gelir. Binaenaleyh arkadaşlar! Heyeti 

. . . . > . . . 

Âl iyeyi fazla tastiden hazer ediyorum. Bu telgrafları, 
bu vesaiki bir mebusun olduğu gibi Heyeti Celileye 
arz etmesi vazifesi iktizasıdır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Tabiî. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Binaena
leyh Heyeti Celile tenevvür etmiştir. Bittabi bütün 
memlekette bu müzakerata, bu hakayıka muttali ola
caktır. Hakkı intihap halkındır. Hiç bir hükümet me
murininin hiç bir şekil ve suretle intihabata müdahale 
etmesi gayri caizdir. Hem de cürümdür ve hem mu
cibi fesih ahvaldendir. 

Elâziz İntihabatı da Meclise geldiği zaman bittabi 
burada müzakerat ceryan edecektir. İstirham ederim, 
bu çığır, çığır değildir. Kayseri Valisi sandığı açamaz. 
Elâziz Valisi bütün kuvvetlerini sevk eder. Bu yol, 
yol değildir, gidiş değildir. 

İntihabı kazanmak için Cemil Beyefendinin; Halk 
Fırkası Kâtibi Umumisi bulundukları zaman bende
nize söylemiş oldukları zihniyeti yaşatmak lâzımdır. 
O da Hükümet vesaiti bir tarafa bırakılarak hasren ve 
münhasıran fırka teşkilâtıyle, fırka kuvvetleriyle ça
lışmak lüzumudur ve bendenizce hükümeti iktidara ge
tirecek, selâmete getirecek, mevkii iktidara gelecek 
bütün fırkalar için numune olacak, umde olacak düs
tur budur. Bunun aksi surette Sabit Beyin sözüne geli
yorum. Bir Mebus kazanmak için bir vilâyetin kalbini 
kırmak, hukuku intihabiyesini kırmak doğru değildir. 
Doğru değildir, yanlıştır. 

REİS — Efendim! 16 - 17 zat söz istemiş (Ekseri
yet yok sseleri) Vakit geçmiştir. Yarın içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 6,10 
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