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BÎRINCI CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 1,45 

REİS — Fethi Beyefendi 
KÂTİPLEB : Mahmud Bey (Siird), Haydar Rüşdti Bey (Denizli) 

REİS — Efendim Celseyi açıyorum; zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Sabri Beyefendinin tahtı 

Riyasetlerinde öğleden evvel saat on kırkta bil-
inikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul ©dildi ve evrakı varide aidoldukları mahal
lere havale olundu. Rüiyeti Ibir mahal mahkeme
sine ait deavinin diğer mahal mahkemesinde mu
vakkatten rüiyeti hakkındaki lâyihai kanuniyenin, 
Vekil Seyid Beyefendinin talebi üzerine, Müba
dele, İmar ve îskân Vekâleti Tahsisat lâyihai ka-
nuniyesini mütaakıp müzakeresi karargir loldu 
ve Mübadele, İmar ve îskân Vekâletine ait tah
sisat lâyihai kanuniyesinin müzakeresine geçildi. 
Bütün mevaddı kanuniye aynen kabul ve kanu
nun heyeti umumiyesi tâyini esamiyle reye vaz'-
edildi. Badehu Adliye Vekili Beyin ta'çili mü
zakeresini talebettiği salifüzzikir lâyihai kanuni
yenin müzakeresine başlandı ve heyeti umumiye
si hakkındaki müzakere kâfi görülerek madde
lere geçildi. Neticei müzakeratta birinci madde 
aynen, ikinci madde tadilen, üçüncü ve dördün
cü maddeler aynen ve kanunun heyeti umumi
yesi dahi ekseriyetle kabul olundu. Mübadele, 
imar ve iskân Vekâleti tahsisat Kanununun 
(145) rey ile kabul edildiği tebliğ olunduktan 
sonra Mübadele, imar ve iskân Vekâletine ait 
teşkilât lâyihai kanuniyesinin müzakeresine baş
landı. Lâyihai Kanuniyenin heyeti umumiyesi 
hakkında cereyan eden müzakere kâfi görülerek 
maddelere geçildi. Birinci madde bir müddet 

1. — Diyarbakır Mebusu Zülfi Beyin, Musul 
meselesinin müzakeresine dair Hariciye Vekâle
tinden sual takriri (6/31) Vekâleti Müşarüniley-
haya havale edilmiştir, 

müzakere edildikten sonra saat üçte içtiıma' edil
mek üzere Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Öğleden sonra saat üç ellide Sabri Beyefen

dinin tahtı Riyasetlerinde inikadederek Meclis 
Reisinin intihabı icra ve Divanı Riyasetin me
zuniyet hakkındaki tezkeresi kabul olundu. Ba
dehu mübadele, imar ve iskân Vekâleti teşkilâtı 
lâyihai kanuniyesinin birinci maddesinin müza
keresine devam edildi, istanbul Mebusu Ali Fet
hi Beyin (151) rey ile Meclise Reis intihabedil-
diği Makamı Riyasetten alkışlar arasında tebliğ 
olunarak Müşarünileyh Makamı Riyaseti işgal 
eyledi. Maddei mebusunanhanm bir müddet da
ha müzakeresine devam ve müzakere kâfi gö
rüldükten sonra madde, encümenin talebi üzeri
ne verilen takrirlerle birlikte encümene tevdi 
edildi. Mecliste ekseriyet olup olmadığında şüp
he edildiğinden yoklama yapılarak gayrimevcu-
dolan âza hakkında kıstelyevm icrasına dair ve
rilen 15 imzalı takrir kabul ve yoklama icra 
olundu ve Cumartesi günü saat birbuçukta top
lanmak üzere içtimaa nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
istanbul Siird 
Ali Fethi Mahmud 

Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüşdü 

REİS — Zaptı sabık hakkında ıbir mütalâa 
var mı? 

SÜLEYMAN SUDt Ef. (Bayezid) — Efen
dim! Dün akşama kadar burada idim. Fakat 

2. — SUALLER 
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rahatsız olduğumdan ıgittim sonra yoklama ya- j 
pılmış... 

BEİS — Efendim zaptı sabık hakkında mü- | 

Lâyihalar 

1. — Darül fununun diğer müterakki mem
leketlerde olduğu gibi şahsiyeti hükmiye ihraz 
etmesine dair lâyihai kanuniye (1/385) (Maarif 
ve Muvazenei Maliye encümenlerine) 

Tezkere 

1. — Ruznamenin 29 ncu maddesini teşkil 
eden Askerî tekaüt ve istifa Kanununun müsta
cel ruznameye alınması ve müstacelen müzakere 
edilmesi hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinin 
tezkeresi 

REİS — Okunacak : 

B. M. M. Riyaseti Aliyesine 
Ankara 

3 . 10 . 1339 
Askerî istifa ve tekaüt Kanunnamesinin el

linci maddesine tezyil edilen ve ruznamenin otuz 
numarasında mukayyet bulunan lâyihai kanuni
yenin seferberliğin ilgası dolayısiyle zâbitanı sıh
hiyeden mektep masarifatmı vererek istifa et
mek istiyenlerin muamelelerinin intacı noktai 
liazarından mezkûr kanunun müstaceliyet ile 
müzakeresini icabettirmekte olduğundan mezkûr 
lâyihai kanuniyenin müstacel ruznameye itha-
len müstaceliyet karariyle müzakeresinin temi
nini arz ve istirham eylerim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

REİS — Efendim! Bu lâyihai kanuniyenin 
müstacel ruznameye ithaline müsaade buyuruyor 
musunuz? (Kabul, sesleri) O halde kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Müstacel ruznamenin altıncı maddesine bu lâ
yihai kanuniye dercolunacakır. 

Muhtelif evrak 

1. — Cumhuriyet ilânı münasebetiyle Niğde 
Mebusu Galib, Maraş Mebusu Midhat, Gazian-
teb Mebusu Kılıç Ali, Hakkâri Mebusu Âsaf 
'beylerle Bursa Mebusu Ali Hikmet Paşa ve An
talya, Edremit, Eğime, İstanbul, İnebolu, Ba-

talâa soruyorum. Zaptı sabıkı kabul edenler el
lerini kaldırsın. Zaptı sabık aynen kabul edil
miştir. 

lıkesr, Sivas, Gene ve Gönen'den ve Darülfünun 
Talebe Birliğiyle Garbi - Trakya Müdafaai Hu
kuk Cemiyetinden ve Ermeni Patrikhanesinden 
mevrut tebrik telgrafları 

REİS — Tensip buyurulursa Divanı Riya
set münasip cevaplar versin. (Hay hay, sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) —Reis Bey! 
Ruznamenin (beşinci, altıncı maddelerini okuma
dınız. 

REİS — Nasıl efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evrakı 

varidenin beşinci ve altıncı maddelerini okuma
dınız. 

REİS — O maddelerdeki mevad, Dahiliye 
Vekili tarafından berayı tetkik talebolunduğu 
için onları okumadım. 

Takrirler 

1. — Aşarın yüzde ona tenzili hakkındaki 
kanun lâyihasının encümenlerde müstacelen 
müzakeresine dair elliiki imzalı bir takrir (Ko
vanın ve Muvazenei Maliye encümenlerine) 

2. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
Gükeri Resmi hakkındaki kanun teklifinin Aşar 
hakkındaki Kanunla tevhidi müzakeresine dair 
takriri 

REİS — Bu bapta Bozok Mebusu Ahmed 
Hamdi Beyin de bir takriri vardır. Müsaade bu
yurursanız okuyalım : 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin (beşinci numarasında Aşarın yüz

de ona tenzili (hakkındaki Kanunun müstacelen 
müzakeresinin reye vaz'ı «ırasında aşara mütaal-
lik olan ve köylüyü en çok zulüm ve gadra du
çar eden Gükeri Rüsumu hakkında vukubulup 
encümenlerde bulunan iki kıta kanun lâyihası
nın Aşar hakkındaki Kanunla tevhiden müza
kere olunmasının dahi reye vaz'mı arz ve teklif 
eylerim. 

Bozok Mebusu 
Aiımed Hamdi 

3. — EVRAKI VARİDE 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Geçen 
devrede de bu yolda lâyihalar vardı. Kavanîni 
Maliye Encümenindedir. Meclisi Âli de bunları 
evvelce şayanı müzakere görülen kısma ayırmış 
ve kabul etmiştir. Onların hepsi birden gelsin ki 
mesele halledilsin. 

REİS — Efendim! Bu takriri de Kavanîn ve 
Muvazenei Maliye .encümenlerine havale edeceğiz. 

1. — îmar ve İskân Vekâleti teşkilâtına dair 
kanun lâyihası ve mazbatası (1/345) 

REİS — Bugünkü ruznamemizde İmar ve 
İskân kanun lâyihası vardır. 

Malûmuâliniz birinci maddesi tadil olunmak 
üzere bu bapta verilen takrirle beraber encümeni 
aidine havale olunmuştu; encümenden muaddel 
madde gelmiştir. Müsaade buyurursanız lütfen 
muaddel şeklini yazınız! 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey! Müsaade buyurulur mu? Bendeniz de Mec
lise bir takrir takdim etmiştim. O takrir okunma
dı. Takrirde istirhamım gayetle müstacel olan bu 
İmar Vekâleti Kanununun müzakeresinin niha
yetine vâsıl olunamaması, mütaakıp celselerde de 
buna devam olunmasını ve diğer ehemmiyetli 
mevzuun dahi bu kanuna karıştırılma masını teklif 
etmiştim. 

REİS — Tabiî öyle oluyor efendim. 
Mübadele, İmar ve İskân Encümeni biliçtima 

berveçlü âti maddei ınuaddeleyi tanzim etmiş
tir. 

Mübadele, imar ve İskân Kanunu 

MADDE 1. — Mübadele, İmar Ye İskân Ve
kâleti; Mübadele Mukavelesi ahkâmına tevfikan 
ahalinin nakil, ibate ve iskânlarına ve bunlar
dan ihtiyacı tahakkuk edenlerin iskele ve yollar
da ve iskânlarından itibaren mahallerinde âzami 
iki ay olmak üzere iaşelerine ve 1328 senesinden 
beri iskân muamelesi görmemiş olan muhacir ve 
mültecilerle aşairin ve bademe Hükümetçe ka
bul edilecek muhacirinin ve tahribedilmiş mahal
ler ahalisinin iskân ve terfihlerine ve iskân nok
talarının tâyinine ve memleketin harabolan ma
hallerinin imarı ve sailini izhar ve temine me
murdur, 

Mümkünse fbuna dair verilmiş ökn Hyfbai $ea« 
nuniyeyle ıtevhiden biran evvel Meclise *evfcwâ. 
rica edeceğiz. 

3. — Adliye Encümeninde bulunan Sükna 
Kanunu hakkındaki teklif ve lâyihai kanuniye-
nin sair hususata takdimen ve müstacelen inta* 
ciyle Heyeti JJmumiyeye şevkine dair ellidört 
imzalı bir takrir (Adliye Encümenine) 

REİS —" Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri.) 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — EtoçUm! 
Eneümence tadil olunan maddenin yalnız «bir ns&-
tasıııı nazarı dikkatinize arz etmek isterim. Ma
lûmuâliniz olduğu üzere tahribolunmuş ©lan «yek
ler ahalisinin miktarı pek fazladır. İmar ve İs* 
kân Vekâleti bütün bu ahali ve bu ahalinin is* 
kân ve terfihiyle meşgul olacak olursa bütçesi ver
diğiniz bütçenin beş, altı misli olması lâzımgelir. 
Onun için bu maddenin daha tahditkârane yazıl
ması lâzımdır. O da şudur: Tahribedilmiş yerler
de veyahut yangın dolayisiyle harabedilmiş ©lan 
yerlerde yalnız meskenlerini düşünmek lâzımgelir. 
Fakat bilûmum üç milyon insanın iskânım ;teraün 
etmek, evi yandığı halde evinin tamirini düşsin
mek bu bütçe ile katiyen kabil değildir. Oöftjn 
için bunu daha tahdidedici bir lisanla yazajafe 
icabeder. Eğer bu kayıt konmıyaoak olursa iiç, 
milyon halkla meşgul olmaya mecburuz, lialbulü 
onun evi yanmamıştır. Tahribolunan yerlerâeM 
meskenlere yanan halkın iskânlarını temin etmek
le mükellef oluruz. Terfihini de temin edemeyiz. 
Çünkü bu bütçe ile terfih imkânı yoktur. Bunun 
bu suretle tadilini teklif ederim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bunu nereden çıkarı
yorsunuz Vekil Beyefendi? 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKH4 
MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — (Tahri
bedilmiş mahaller ahalisi) fıkrasından. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tahribedilmiş kısma 
aittir. 

VEKİL MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) 
— İşte tahribedilmiş olan mahaller ahalisi tepen
dim! 

VEHBİ B. (Karesi) — Benim ievim durup 
dururken sana niye müracaat edeyim? 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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VBKİL MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) 
- ^ Efendim! Kanun bu tarzda yazılmıştır. «Tah
ribedilmiş mahaller ahalisinin iskân ve terfihleri» 
diye; yazılmıştır. Tahribedilmiş diye yazarsak 
daha iyi olur. 

VEHBİ B. .(Karesi) — Evi olanları da mı 
isiKân- edeceksiniz? 

VEKİL MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) 
— Efendim! Memlekette Hükümetinizden birçok 
şeyler bekliyen insanlar vardır. Azıcık tâbiri ka-; 
miniden istifade etmek isterlerse binlerce kişi mü
racaat edeceklerdir. Binaenaleyh bunu daha mu
kayyet bir surette yazalım. Tahribolunmuş yer
lerde bizi terfih ediniz diyeceklerdir. Onun için 
rica ederim bunu daha ziyade kayıt altma alalım 
ve ayrıca bunlarla meşgul olmıyalım. Memleketin 
her- hangi tarafında yanan halka mesken bulma
ya çalışacağız. Fakat rica ederim terfihlerini 
karıştırmayın, sonra bunun içinden çıkılmaz. 

FAİK B. (Tekirdağ) — Efendim madde bun
dan esrvel müzakere edildiği zaman noktai nazarımı 
ametmiştim. Madenin tadiline dair verilen tak
rirde münderiç mkatm nazarı dikkate alınarak 
maddenin onları tatmin edecek şekilde tanzim 
edilmiş* olduğunu kemali şükran ile görüyorum. 
Yalnız noksan bir nokta görüyorum. O da iaşe 
meselesinin iki ay müddetle tahdididir. Bende
niz Heyeti Celilenizden rica ediyorum ki, iaşe 
meselesinin iki ay müddetle takyidi doğru de
ğildir. Bendeniz Heyeti Celilenizden tekrar rica 
ediyorum. Mevsim kıştır. Memleketimiz de öy
le kolayca iş bulmaya müsait değildir. Bunların 
içlerinde iş bulamıyacak ve atalet halinde kala-
eak insanlar olacaktır. Tarihi iskândan itibaren 
iki ay sonra bunları bırakacak olursak korkarım 
bunlar iş zamanlarına kadar mahvolacaklardır. 
Onun için Vekâlete salâhiyet verelim. O da iş bu
luncaya kadar onları iaşe etsin! (Ne vakte ka
dar? Sesleri.) Mayısa kadar. Beyefendi! Hepsini 
besliyecek değiliz. Gelecek olanlardan birçoğu 
iş»btdacaktır. Sizin dairelerinizin kapısında bek
lemez. İş bulamıyacak zuafa vardır, dul kadın
lar vardır, küçük çocuklar vardır. Bunları nere
ye1 atacaksınız? Kânunu Saninin ortasında «Sana 
ekmek veremiyeceğiz, senin müddetin bitmiştir» 
diye çocukları, dul kadınları, hasta insanları tü
tüp atabilecek misiniz? Ve kim besliyecek? Rica 
edryorüm. Teklif ettiğim şey (iş buluncaya) ka-
diü»"kaydının veyahut (Mayısa kadar) kaydı

nın maddeye ithalidir. Bu suretle maddenin ik
mal edilmesini rica ediyorum. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Heyeti Celile
nizden muhavvel takrirlerden tamamen veçhe 
alarak encümen maddeyi tanzim etmiş olduğuna 
kaanidir ve bu suretle zannederim ki, arzuyu umu
minin hemen ekseriyetini tatmin edecek şekilde 
tanzim ettiğine kaanidir. Encümen İmar ve İs
kân Vekili Beyefendinin iliştiği noktayı kuvvetli 
ve varit bir noktai nazar olarak telâkki etmemek
tedir. Malûmuâliniz tahribedilmiş mahaller aha
lisinin iskân ve terfihi denilince esasen evi yan
mamış olanların dahi iskân edileceği kasdedil-
miş olmasının ihtimali yoktur. Esasen evi yan
mamış, meskeni harabolmamış olan bir ailenin 
tekrar iskânından bahsetmek hatıra gelmiyen bir 
şeydir. (Terfih) kelimesini dahi her halde azmin
den çok şeyler beklediğimiz Vekil Beyi ürküt-
miyecek mahiyette telâkki etmekteyiz. Hattâ is
kân meselesinin kanun noktai nazarından ihtiva 
ettiği-bütün mâaniyi aldığı bütçe ile tamamen 
ifa edeceğine ne kadar kailse diğerlerinin terfihi 
hakkındaki noktai nazarı da o nisbette kabul et
sin! Bahusus İmar ve İskân Vekâleti bu sene ve 
gelecek sene için teşkil edilmiş bir vekâlet olma
dığına ve bu imar ve iskânın öyle bir, iki, üç se
ne zarfında tamamen yapılacağı zannedilmiyece-
ğine göre bu senenin bütçesi ile bunların mukaye
se edilmesi doğru değildir. İhtimaldir ki, Mec
lisi Âliniz gelecek sene daha başka vesaitle vekili 
aidini kâfi derecede ikdar etmiş olacaksınızdır. 
Bütün istikbali istihdaf eden bu kanun hakkında 
bu suretle bir mütalâa yürütmek bilmem ne de-,, 
receye kadar doğrudur? Binaenaleyh bu noktai
nazardan encümen noktai nazarında musirdir. 

Faik Beyefendinin beyanatına gelince: Encü
men iki şeyi düşünmektedir. Birisi iskân, şimdi
ye kadar mütearef olan mânasmca birisi bir yere 
iskân edilir; iaşesi temin ve kâfi miktarda arazi ve 
saire itası tamamen yapıldıktan sonra iskân vâki 
olmuş olur. Binaenaleyh bunları verinceye ka
dar esasen birkaç ay Hükümet onu beslemiş ola
caktır. Onun evini verecek, arazisini verecek, 
mümkünse hayvanını verecek, falan yapacak ve 
esasen bunları yapıncaya kadar besliyecektir. 
Arazisini, çiftini veyahut bağını veyahut iki ay 
sonra mahsul vermek üzere bulunan zeytinliğini 
ve sairesini eline aldıktan sonra daha iki ay bes
liyecek ki, bu müddet zarfında kendisinin esbabı 
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maişetini ihzar edecek kadar vesait temin etmiş 
olur. Binaenaleyh bu noktainazardan kâfi dere
cede, kâfi müddet beslenmiş olduğuna kaaniiz. 

ikincisi: Şimdiye kadar memleketimizde taki-
bettiğimiz usullerle üç, beş kuruşluk ekmek için 
pek çok insanları zelîl ve âtıl İskânı Muhacirin 
Daireleri kapılarında sürünmeye mecbur etmiş 
ve bu hakikat memleketimizin içtimai hayatında 
bir yara mahiyetinde devam etmekte bulunmuş
tur. Binaenaleyh muhacirinin gözlerini böyle ek
mek veren kapılara bağlamak doğru değildir. 

Üçüncüsü: Nakil ve iskân muamelesini yapa
cak kadar vâsi ve kâfi bütçeye malik olmıyan 
İmar ve İskân Vekâletini uzun müddet, bahusus 
buyurdukları gibi ahali iş buluncaya kadar gi
bi müddeti malûm olmıyan şekilde uzun müddet 
iaşe yükünün külfeti altında bırakmak daha bü
yük buhranlar tevlidine müsaidolabilir. Biz bunu 
kâfi addediyoruz. Binaenaleyh zaten iskân edilin
ceye kadar epeyce müddet geçeceğinden iki ay 
kâfidir. Onun için maddenin aynen kabulünü 
teklif ediyoruz. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — İskân ne suretle 
yapılacaktır ve ne verilecektir? Bunu anlamak 
istiyorum. 

Dr. MAZHAE B. (Devamla) — İmar Vekili 
Bey belki bu sualinize cevap verecektir. 

ALİ EIZA B. (İstanbul) — Yani bu tesbit 
edilmek lâzımgelir. 

AVN1 B. (Bozok) — Terfih kelimesinden ne 
kaydediyorsunuz? 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Terfih keli
mesi, demin de arz ettiğim gibi hariçten gelip de 
muhacir, mülteci ve saire namı altında memleke
timize aldığımız ırkdaşlarımıza evini ve arazisini 
verdikten sonra mehmaemken kendisine tohumluk 
vermeye, hayvan vermeye çalışmaktır. Bu husu
sa ne kadar çalışıyor ve azmediyorsak memleketin 
içerisinde esasen bu büyük felâket yüzünden, bü
tün bu fevkalâde ahval yüzünden felâketzede olan 
insanlar hakkında da mehmaemken bu nokta i na
zardan yardım etmeye ve esbabı terfihi ihzar et
meye zannederim ki, İmar Vekâleti mecburdur. 
Memleketin içerisinde bu cidal dâvasını yapar
ken, bu istiklâl ve istihlâsı hazırlarken anasını, ba
basını ve bütün varını yoğunu, emlâkini kaybet
miş birçok insanlar vardır ki, bunlara yardım 
etmemek zannederim hiçbir vicdanın ve aklıseli
min işi değildir. Binaenaleyh bu daire kendisin
de gördüğü kudret dairesinde lâzım olan muame

lâtı yapsın! Terfih budur. Binaenaleyh memle
ketin, milletin ve Devletin bütçesinin müsaidol-
duğu derecede terfihi yapar ve bu terfihi belki 
üç ve belki dört ve belki on senede ikmal eder. 
Binaenaleyh bu hususta ne müddet, ne zaman tâ
yin etmek kabil değildir. 

TUNALT HİLMİ B. (Zonguldak) — Ev
velemirde Makamı Riyasetken istirham ©derim. 
Geçen 'gün takdimi eftimiş olduğum takririmin, 
Ikendi 'kanaatimi pek (mühim bulduğumdan hiç 
olmazsa zapta geçimesini /temin buyursunlar! 
Hizmet /etsinler! O takririmin esaslı raclktaıla-
randan ıbirine imatlteestsüf yine ehemmiyet vıe-
rilmemişıtiır. Arkadaşlar! Bir iş sahibi; evvelâ 
programını tesbit eder. Ondan sonra işe (başlar. 
Halbuki şu maddenin okunuşuna göre evvelâ 
iş, ondan sonra programı yapıldığı görülüyor. 
Islkân 'mıntakalarının tâyini en somuna turakıl-
ımış, yani en aşağıya Ikomılımuş. İstirham ede
rim, ikanunlarm metinlerinde bu gibi şeylere 
dikkat edelim. «Binaenaleyh takririmi vermiyıo-
ruim. Mazbata Muharririmden istirham öderim. 
Lûitfen, tenezzülen ısözlerimi iyi dimi esinler. 
Bu iskân mınltakalarının tâyini kaydı en başa 
(konulmalıdır. Bu bir. 

İlkincifsi ise; Faiik Beyin dedikleri gibi gay-
ırimuayyen bir müddette olamaz ise iki ayın 
üç ay olmasını telklif ediyorum. Yani üç aya, 
iblâğını teklif ve rica efdiyoruim. 

Üçüncü nioJklta efendiler! Ahalinin nakli ke-
linmesi kullanılmıştır. Muhacir memurlukların
da bulunımuış (bir arkadaşınız sıfatiyle arz edi
yorum. Burada («naık'il» (katiyen kullanılamaz. 
«Sevk» denmelidir. Zira arkadaşlar nalkil der
sek milyoner olan ızemgini de tamamiyle fukara 
ıgilbi nakletmefeliğimiz icabeder. Halbuki evvel
ki maddenin terlkibi 'daha iyice idi. Her halde 
sevk .denilmelidir. Sevk dersek muhtacı nakil 
ol'mııyanlarm şevkine mümanaat edecektir. Bu
rada müşevveş bir mâna çıkmıştır. 

Gelelim iskele kelimesine. İskele kelimesine 
burada katiyen 'haaet yoktur. «Yollarda deni
lince elbette isikele ide dâhildir. Türtoçeto iti
bariyle söylemeden geçemiyeceğim. Muhacirler 
ve mülteciler denilmez muhacir ve mülteciler 
denilir (Handeler, bravo sesleri). 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim.:! 
Faille 'Bey kardeşimiz ımüddete itiraz buyurmak-
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tactorlar. Heyeti Âliye karar verirse bende
niz de bu adamları ıseneleree beslenmeye taraf
tanım. Fakat omemlefkeıtte bunları müstahsil va
ziyete sokmak lâzımdır. Muhacir smıfı diye bir 
Sınıf ayomaik doğru değildir. Onun için bu 
kayıt ikanunîdir. Maksadımız kendilerini iskân 
edinceye kadar terfih etmektir. Yani zeytin
lik vereceğiz, ev vereceğiz. Ondan sonra da 
iki ay besliyeceğiz. Bunların içinde malûller, 
hasttalar vardır. Bunlar doğrudan doğruya 
İmar 've İskân Ve-kâleltmin himayesine mevdu 
insanlardır. Dün ide arz ettiğim veçhile bun
lar halklkında bir ıkanun yapmak lâzımgelir. 
Bu kanunu ianbeş 'gün zarfında ihzar edip He
yetti Aliyeniıze talkdiim edeceğim. Hakikaten bes-
lemmesd lâzımgelen İklimlerdir İ Bunu, ielimiz-
delki nizaımnaımeleır ıtamaımiyle temin etimeımiş-
tir. Onun için .malûller varıdır ve müstahsil sı
nıflar vardır. Evet, memlekette (müstahsil sınıf 
çoğalacaktır, kaydını koymıyaeak olursak; lâa-
lötltayin ibesliyeceik olursak, emin olunuz ki, 
ıbuınları senelerce nasıl besliyelimi? diyeceğiz. 
Onun için ikaydın kalımasında bir fayda mev
cuttur. Sonra encümenin nıclktai nazarına göre 
«ftaJhribedilmiş ımahaller 'ahalisinin iskânı» kay
dı Heyeta. Aliyenizce (kabul olunursa ve buna 
me kadar ehemmiyet verirseniz bendeniz o ka
dar memnun olurum. 'Çünkü ben de yanmış bir 
yerin mebusuyum. Elimiznelki vesaite, bütçeye 
nazaran bütün ıbunları terfih etmek imkân dâ
hilinde değildir. Zatıâlilerine bir mesele arz 
«deyim: Akaaraltı yanmış Ikiimseler bile ev iş
itiyorlar. Üç, dönt levi yanmış bulunanlar bile 
Ibuıgün onüracaait ediyorlar ve diyorlar .ki: «Bi-
aiim akaaratılmiz yanmıştır, bize ev veriniz! 
«Böyle 'müracaat edenler de vardır. Çünkü 
mağdurdur. (Hayır sesleri) Onun için «ıtahri-
Ibedilmiş mahaller ahalisinin» kaydını ipka (et
mek (muvafık loilur 'zannınd'ayım. Gerçi Heyeti 
Alilyeniz buna .taraftar olursa hepsini terfih 
edebiliriz. Binaenaleyh ıbu tahribolunan kısmı 
da bu suretle (tadil tedeoek olursak madde bu 
suretle daha (esaslı olur. Bu şekilde tadilini 
ıtetolif ederim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Necati Bey ınıu-
Ihacirînin iaşeleri meselesini izah buyurur mu
sunuz? 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Mesele 

halkikaiten 'en canlı, ıen hayatî meseledir. Eli
mizdeki nizamnamelere nazaran biz bunlara 
yanım >oikka iekımek verebileceğiz. Tabiîdir ki, 
bu şerait 'tahtında, kış içinde bu adamları bes
lemiş olamayız. Bu itibarladır ki, beş, on ıgün 
zarfında bunların sureti iaşeleri hakkında bir 
kanun yaparak Heyeti Aliyenize takdim edece
ğim. O kanunu müzakere 'edeceğiz. O vakte ka
dar da bunlar hakkında biraz müsamahakâr 
davranarak bunları besliyeceğiz. Fakat elimiz
deki nizamnamıelerle bunları beslemek demek 
'bunları öldürmek demektir. Onun için faızla lû-
ıtufkâr olmanızı temenni edeceğim ve bunun 
için de birkaç ıgüneNkadar bir kanunu mahsus 
takdim 'edeceğim ve iaşelerini de muntazam 
ıbir şekle ifrağ edeceğim. Şimdilik elimizdeki 
nizamnamelerle bunları iaşe edeceğiz. İaşeleri 
ise ancalk yarım okka ekmek vermekten iba
rettir. Halbuki ıbu şekilde doğru değildir. Onun 
için muhacirinin sureti iaşelerine ait yapacağım 
kanun lâyihasını da beş, altı güne kadar tak
dim ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim! Bendeniz unnuıtituım. İskâna (muvaffak 
olalım, Cenabı Hakka bin teşekkür... 

REİS — Sual mi soracaksınız? 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ve

kil Beyden soruyorum; Vekil Bey, terfih keli
mesinin ipkasında cidden musir mıdırlar? 

MÜBADELE, İSKÂN VE İMAR VEKİLİ 
MUSTAFA NECATI B. (izmir) — Hangi 
terfih kelimesi? Birkaç şekilde terfih vardır, 
hangisini?. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim 
müsaade buyurursanız yalnız onlara ait değildir. 
Yukardan aşağıya doğru müselsel bir ibare
dir. Terfih ve iskân 1328 senesinden beri is
kân muamelesi görmemiş olanlara ilâahirihi, 
muhacir ve mültecilere ve fimabat tahribedilmiş 
yerlere diye müselseldir. Zatıâiiniz yalnız 
tahribedilmiş mahaller ahalisini mi kasıt bu
yuruyorsunuz. Yoksa umumî mi? 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATI B. (izmir) — Tabiî umu
muna. Encümen ona göre tadil etsin. Sonra 
efendim maddei kanuniyede bir noktayı daha 
Heveti Âliyeye arz etmek isterim. Fimabat 
kabul olunacak muhacirin hakkında tefsir 
vardır. Evvelâ mübadeleye tabi olan ahalinin 
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nihayeti gelmeden memaliki hariciyeden gelecek 
muhacirler hakkında tamamiyle- temini refah 
mümkün değildir. Onun için mübadele hitam 
bulduğu tarihten itibaren hariçten gelecek kı
sım mevzuubahsolabilir. Onun için tam mâna-
siyie ve arzu edildiği şekilde bunların terfih
leri imkân dâhilinde değildir. «Fimabat» tâbiri 
mübadeleden sonra olanlara ait olması lâzım-
gelir, Bendeniz bunu böyle kabul ediyorum. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Hükümetçe 
tâbiri vardır efendim. Hükümet nasıl lüzum 
görürse öyle yapar. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Şeraiti 
içtim aiyemize nazaran iskân ettiğimiz muhtaci-
rîn'in iki ay zarfında müstahsil sırasına geçe
ceğini kabul ediyormusunuz? ikincisi; bahusus 
geleceklerin ekserisinin zürra olduğu söyleni
liyor. Bir zürra tarlasını bugünden ekmiş 
olsa, acaba o sâyinden kaç ay sonra istifade 
edecektir? Encümen ve zatıâliniz düşünerek mi 
iki ay müddet koydunuz? Bendeniz bu müd
deti çok az görüyorum. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKÎLÎ 
MUSTAFA NECATÎ B. (Devamla) — Efen
dim Vekâlete bir hakkı takdir verilmiştir. İs
kân mıntakalarını takdir demek doğrudan 
doğruya ev verilip oturtulacak değildir. Bu 
hakkı takdiri vekâlet istimal edecektir. Bina
enaleyh «Ne vakte kadar iskân edilebilir? Ne 
vakit iskân edilmiştir?» Telâkkisi vekâletin 
hakkı takdirine bırakılmıştır, Onun için muha
cirlerin vaziyetini düşünebiliriz. 

FAİK B. (Tekirdağ) — Efendim! Vekil 
Beyefendi buyurdular ki : Yakında Meclisi Âli
ye bir kanun, lâyihası teklif edeceğiz ve. bunda 
ne; ruretle iaşe edileceklerini göstereceğiz. Ken
dilerinden soruyorum, bu teklif ettikleri ka
nunda teöbit edilecek iaşe şimdi müzakere et
tiğimiz kanunla mukayyet midir, değil midir? 

MÜBADELE; İMAR VE ÎSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Tabii 
değildir efendim. Hasta olanları, malûl olan
ları beslemek lâzımdır. Fakat umumî bir 
tâbir kullanacak olursanız emin olunuz ki kim
se çalışmıyacaktır. (Doğru sesleri) Ve kimse 
ben işimi bitireyim demiyecektir. Onun için 
tabii böyle düşündük. O noktai nazardan bir 
kaydı kanunî koyacağız. 
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Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Umumi bir 
tâbir koymanızı ve bilhassa çocukları düşünme
nizi ıica ederim. 

ALİ B. (Karahisarı Sahih) — Efendim iskân 
mıntakalarmm tefrikinde nasıl bir esas ve siyaset 
takibeceklerini anlamak istiyoruz. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Mevaddı 
âtiyede bu mukayyettir. Mademki memleke
timize sığınacak olanları müstahsil vaziyete 
sokmak mecburiyeti vardır. Binaenaleyh gele
cek halkın sanatına ve kabiliyetine göre mem
leketimizin o kabiliyette bulunan mahallerine 
göre yerleştireceğiz. Meselâ : Drama ahalisi 
tütüncüdür. Memleketimizin tütün mmtaka-
ları neresidir, bunu aramışızdır. Samsun var
dır; Balıkesir'in bâzı mmtakalan vardır, Bafra 
vardır. Bu suretle memleketimizde tütün zi-
raati ile meşgul olan yerler neresi ise soru
yoruz. Cevap alıyoruz. Bunlara göre tâyin 
edeceğiz. Elimizde taksimatı müş'ir iskân 
mıntakaları vardır. Fakat bunları muvafık 
bulmadım. Noksan olmuştur. Bunu ikmal et
mek lüzumu hâsıl olmuştur. Heyetimizden sor
duk. (Ne kadar ahali gelecektir? Hangi kaza
lardan ve daha ne miktarda gelecektir, va
ziyetleri nedir? Yakma doğru bir tarzda tah
mini bile olsa bize bildiriniz.) demiştik. Ce-
vabı alınmamıştır. Bütün vilâyetlere sormuş
tuk. «Ne miktar emvali metruke vardır? Kaç ha
ne bugün boştur? Ve me kadar boşalabilir? Ara
zinin miktarı nedir?» Bunların cevapları gel-
mistir. Cetvellerini hazırlamışızdır. Şimdi heyet
ten gelecek cevap üzerine gelecek olan halkı 
sanatlarına ve kabiliyetlerine göre tevzi ede
ceğiz. Takdir edersiniz ki daha yeni teşkilâta 
başlamışızdır. Bugün benden bunu istiyecek 
olursanız yine hayalî bir iskân mmtakası yap
mış oluruz. Onun için rica ederim, daha bir 
haftu müsaade edin ve halkın vaziyetine göre is
kân mıntakalarını tesbit ederek Heyeti Âliye-
nize arz ederim. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim! Muhacirin 
Müdüriyetini de istihlâf ettiniz, Muhacirin 
Müdüriyeti ki bilûmum muhacirlerle iştigal edi
yordu. Halbuki sizin yalnız mübadeleye tabi 
olan muhacirlerle iştigal edeceğiniz anlaşılıyor. 
Bunun hakkında noktai nazarınız nedir? Eneüv 
meni âli bunu Vekâletinize ilâvei memuriyet 
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olarak tevcih ediyor. Onlar hakkında ne yapa
caksınız? 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECAATİ B. (İzmir) — Efendim, 
dün de arz ettiğim veçhile memleketimizde bu
lunan bilûmum mucirler, mülteciler doğrudan 
doğruya Vekâletin meşgul olacağı sahadır. Onun 
için memleketimizdeki bilûmum muhacir ve mül
tecilerle meşgul olacağız. Yalnız civar memalik 
haricinden gelecek olan birçok muhacir kardeş
lerimiz vardır. Bunların iskânını ancak müba
deleye tabi olanları memleketimizde mükemmel 
bir surette terfih ettikten sonra yapabiliriz. Yok
sa o vakte kadar bunları terfih etmek gayrimüm-
kündür. Onun için mübadele bittikten sonra 
bunların terfihi en birinci vazifemizdir. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim, kanunda 
onun için bir sarahat yoktur. Takdim, tehir 
meselesini arz ediyorum. Mademki muhacirin 
işleriyle zatıâliniz iştigal edeceksiniz, encüme
nin noktai nazarı da, teklif ettiği madde ile bu 
mesail ile de iştigaliniz mahiyetindedir. Yalnız 
yevm, saat tâyin etmiyor. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurur musunuz? Mübadeleye tabi olan halkın, 
ahalinin vaziyeti taayyün ettikten sonra hariç
ten gelecek olan muhacirlerin iskânını, terfihi
ni temin ettikten sonra onlara daha müreffeh 
bir hayat temin edebiliriz, diyorum. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Pakâlâ, iskân ve ter
fih sözleri vardır. Ona karşı itiraz yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! 
Maddenin ikinci satırında «Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâleti, Mübadelei Ahali Mukavelesine 
tevfikan ahalinin nakil ve ibatesinde» deniyor. 
Keenne Mübadele Mukavelenamesi bilcümle aha
linin mübadeleye tabiymiş gibi, iskânını âmir 
gibi bir mâna çıkıyor. Onun için, bu hatıra ge
len mahzuru defi' için bendeniz «Mübadelei Aha
li Mukavelenamesine tevfikan» kelimesinden son
ra «mübadeleye tabi» kaydının ilâvesini teklif 
ediyorum. Sonra, aşağıda «1328 senesinden beri 
iskân muamelesi görmemiş» diyerek daha ziya
de tasrih edilmiş olması için şu takririmi tak
dim ediyorum. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Hüsnüniyeti
ne, azmü iradesine kaani olduğum Necati Beye 
ansamimülkalb muvaffakiyet temenni ederim. 
Bu Vekâlet o kadar vâsi ve şümullüdür ki bu-
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nun hangi safhasını düşününce - muhiti intiha
bım itibariyle söylüyorum - bir yaramız tazele
niyor. Bir defa daha inliyorum. Necati Beye
fendi Hazretleri, tasavvur buyurunuz ki, be
nim bizzat dairei intihabiyem mmtakai iskân 
olarak taayyün etmiş olsun. Buradan oraya ge
çebilecek olan muhacirler öyle zannediyorum ki 
son sefaletle belki nısfının telef olması suretiyle 
oraya vâsıl olabilir. Rusların yapmış olduğu yol
lar yıkılmış, köprüler yok. Ne gibi vesaitle ge
çecek onu tâyin edemez. Muş ovası üç milyon 
dönüm arazi, ziraate müsait bir ova ki tütün zi-
raatine de müsaittir. Orası öyle bir muhittir ki 
Harbi Umumi esnasında ordunun erzak ambarı 
vazifesini görmüş. Bugün ise vesaitsizlikten baş
ka malarya, göz ağrıları, çiçek, kızamık ve 
saire daha bilmediğim birçok emraz müstevli 
bir dert halindedir. Demek istiyorum ki bu Ver 
kâlet yekdiğerinden müteferri ve yekdiğerinin 
lâzımı gayrimüfariki ısıhhiye ve Nafıa vekaletle
riyle görüşmesi lâzımdır. Onlarla birlikte bu 
esasları tesbit etmesi ieabeder. Sıhhiye Vekili sa
bıkı Rıza Nur Beyefendi, bilmiyorum hangi bir 
hisle, muhiti intihabımız mülletçilerini, yevmi
ye beş kuruş ile mahallerine sevk etmek isti
yordu. Beş kuruşla gidilememesi muhakkak ol
duğundan mültecilerin bir kısmı Konya'da bu
lunuyor, bir kısmı da Aydın, Denizli, Nazilli 
ve sair mıntakalarda bulunuyorlar. Arkadaşla
rımızla mütevaliyen kendilerine müracaat ettik. 
Bunları yerlerine sevk ediniz, dedik. Bize ver
diği cevapta «Beş kuruştan fazla sevkiyat iaşesi 
veremem. Bunlar kendi paralariyle ve kendi 
iktidarı dâhilinde gidebilirlerse gitsinler, gi-
demezlerse benim yapacağım muavenet bun
dan ibarettir» diyordu. O mültecilerin hânumâ-
nı o mıntakada harabolmuş, kendileri burada 
sefil ve perişan bir halde sürünüp duruyorlar 
ve mütemadiyen bize müracaat ediyorlar. Sıh
hiye Vekâleti gerçi onları Aydın, Nazilli, İz
mir tarafında, Konya vilâyetinde iskân etmiş 
ve bâzılarına arazi falan tefrik etmiş ise de bu
güne kadar el'an verilememiştir. Ve bu husus* 
ta emir de vermiş ise de bugüne kadar verilme
miştir. Biz arzu ederiz ki hânumâm sönmüş 
olanlar yerlerine iade edilsin ve onlara müm
kün olduğu kadar bir masarifi rahiye temin et
sinler. öyle beş kuruş iaşe bedeliyle «Kendi 
iktidarları varsa gitsinler, yoksa başka suretle 
gidemezler.» denirse bunlar burada kalacaklar-
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dır. Binaenaleyh memleketin ayrıca tahammü
lü yoktur. Eğer burada bırakmak isteniliyorsa 
ve iskân edileceklerse kendilerine mesken ve mü
nasip vesaiti iaşe verilsin. Bu cihetleri Vekil 
Beyden istirham ediyorum. 

BEİS — Efendim! Kifayeti müzakereye dair 
üç takrir vardır. Müsaade ederseniz okuyalım. 

ALÎ SÜBURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Mü
saade buyurur musunuz? Mazbata Muharriri 
Beyin bir noktaya nazarı dikkatini celbedeceğim. 
Maddenin bir fıkrasında şöyle deniliyor : «İhti
yacı tahakkuk edenlerin iskele ve yollarda ve 
iskânlarından itibaren mahallerinde âzami iki 
ay olmak üzere iaşelerine» deniyor. Halbuki 
zannediyorum ki encümeni âlinin iki aydan 
maksadı yalnız iskân olduğu mahaldeki müddete 
aittir. Halbuki yazılışta âzami iki ay olmasını 
iskele ve yollara dahi hasretmiş oluyor. Şu hal
de (mahallere) kelimesini biraz daha aşağıya 
alarak «iskele ve yollarda âzami iki ay olmak 
üzere mahallerinde iaşe edilmesi» şeklinde olma
lıdır. (Doğru sesleri) 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim! Fark 
görmüyoruz. Mamafih biz kabul ederiz. 

REİS — Efendim! Kiyafeti müzakere tak
ririni reyi âlinize vaz'ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümence tensibedilen 

madde pek muvafık olduğundan aynen kabulü
nün reye vaz'mı teklif ederim. 
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Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'mı tek

lif eylerim. 
Kırklareli Mebusu 

Dr. Fuad 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'mı tek

lif ederim. 
Giresun 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzake
re kâfi görülmüştür. Tadil takrirleri vardır. 
Müsaade buyurursanız reyi âlinize vaz'edeyim. 

Riyaseti Celileye 

(Tahribedilmiş; mahaller ahalisinin iskân ve 
terfihlerine) tâbirinin! yerine «Tahribedilmiş 
olan mahallerde emlâk ve akaaratı yananların 
iskânlarına!» kaydının vaz'ını teklif eylerim. 

Gazianteb 
Şahin 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin «tahribedilmiş mahaller» 

kelimesinden sonra «ahalisinden meskenleri 
muhteri'k ve hedmedilmiş olanlarını» suretinde 
tasrihini teklif eylerim. 

Karesi 
Ali Şuuri 

Riyaseti Celileye 
Maddenin nihayetindeki «iskân ve terfihle

rine» kelimelerinin yerine «iskânlarına ve şera
iti hayatiyelerinih tehvin ve ıslahına1» ibaresinin 
ikamesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 
Maddede vuzuh yoktur. Binaenaleyh ber-

veçhi âti tadilini teklif eylerim. 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâ
leti1, mübadelei ahali mukavelesine tevfikan 
(mübadeleye tabi) ahalinin nakil, ibate ve is
kânlarına ve bunlardan ihtiyacı; tahakkuk eden
lerin iskele ve yollarda ve iskânlarından' itiba
ren mahallerinde âzami iki ay olmak üzere ia
şelerine ve 1328 senesinden beri1 iskân edilme
miş olan ilâh. 

REİS — Efendim, Karesi Mebusu Ali' Şuuri 
Beyin takririni reyi âlinize vaz'edeceğim. Tek
rar okuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim, 
meskenlerinden sonra akaarları da koymak lâ-
zımgelir. Çünkü bir adamın bütün akaarları 
yanmıştır, meskeni de yoktur. Binaenaleyh, on
lara da vermek lâzımdır. Akaaratı baştanbaşa 
yanmıştır. (Doğru, sesleri) Onun için akaarları 
kaydını koyarsak daha iyi olur. (Gürültüler) 
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ftEÎS — Efendim Alî Şuuri Bey (Tahribe-
dilmiş mahaller) kelimesinden sonra (Ahalisin
den meskenleri muhterik ve hedmedilmiş olan-
ların) suretinde maddenin tadilini teklif edi
yor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın1. Kabul 
edilmiştir efendim. O halde G-azianteb Mebusu 
Şahin Efendinin takririni reyi âlinize vaz'etme-
ye lüzum görmüyorum. Çünkü bu kabul olu
nan takrirle aynı mealdedir. 

Riyasete 
(Terfih) kelimesinin tayyını teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim, Tunalı Hilmi Bey terfih 
kelimesinin tayyını-teklif ediyor. Kabul eden
ler lütfen! el kaldırsın. Kabul' edilmemiştir. 

Efendim Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sü-
ruri Efendinin takririni okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Hüsnü ifade ve vuzuh beyan için (mahalle

rinde1) kelimesini biraz aşağıya alarak (iskele 
ve yollarda ve iskânlarından itibaren âzami iki 
ay olmak üzere mahallerinde iaşelerine...) sure
tinde tashihini teklif ederim. 3 Teşrinisani 1339 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri 

REÎS — Efendim maddenin bu suretle tas
hihini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki iki ay iaşe müddeti gay-

rikâfidir. Lâakal üç aya iblâğını teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

İzzet UlVi 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin tadil teklifini reyi âlilerine vaz'edeeeğim. 
Takriri tekrar okuyoruz. 

' (Takrir tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el ' 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim Zonguldak Mebusu Halil Beyin tak
ririni tekrar okuyorum. 

(Tekrar okundu.) 
REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmemiştir. O halde bu tadi

lât veçhile maddeyi kabul eden arkadaşlar lüt
fen el kaldırsın. Madde tadilen kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim madde ne oldu, şekli muaddeli nedir? Ta
dili kabul1 edilen madde usulen encümene gider, 
encümende tadil edilir, gelir okunur, badehu 
reye konur. 

REİS — Efendim ikinci maddenin müzake
resine geçiyoruz. 

Madde 2. — Mübadele, imar ve iskân umu
runa müteallik kâffei hususatta İmar Vekâleti 
bindelhace mülki ve askerî vesait ve teşkilâtı' 
umumiyei Devletten âzami surette istifadeye sa-
lâhiyettardır. 

Mübadele, imar ve iskân hususatma mütaal-
lik İmar Vekâleti tarafından vâki olacak tebli
gatı her işe tercihan ifaya bilûmum mülki ve 
askerî memurini Devlet mecburdur. Bu bapta 
tekâsül veya taallûü gösterenler İmar Vekâle-
tinih vekâleti aidesinden talebi üzerine işten el 
çektirilerek tahtı muhakemeye alınır ve müte
casirleri hakkında temas ettiği1 maddei kanuni-
yedeki en ağır ceza tatbik olunur. 

REİS — Efendim ikinci madde hakkında söz 
istiyen var mı? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim gayetle kısa söyliyeeeğim. Birinci satırın 
başına (vekâlet) kelimesinin ilâve edilmesi 
icabeder. Salâhiyettar kelimesinden sonra mü
badele, imar ve iskân hususatma mütaallik 
İmar Vekâleti kelimeleri katiyen zaittir. 

«Salâhiyettar ve tarafından vâki olacak» de
nilmelidir. Hattâ istikbal' sigası daima kullanıl
maz. Ekseriya ve daima muzari sigası kullanı
lır. İşten el çektirilerek ilâh. Temas ettiği' de
nir. Neye temas ettiği? (Tahtı muhakemeye 
alınır ve mütecasirleri hakkında temas ettiği1..) 
neyin neye temas ettiği?.. Hiçbir şey anlaşılmı
yor. Zannınıca şöyle olmak gerektir. İmar Ve
kâletinin vekâleti aidesinden talebi üzerine iş
ten el çektirilerek tahtı muhakemeye alınır ve 
mütecasirleri hakkında cürümlerinin temas et
tiği maddei kanuniyedeki ağır ceza tatbik olu
nur ; söyliyeeeğim bu kadardır. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim bu mad
denin son fıkrasında, «indelmuhakeme müteca
sirlerin sabit olacak hareketlerinin temas ede
ceği maddei kanuniyedeki en ağır ceza hükmo-
lunur.1» diyor. Malûmuâlinizdir ki, bir faili cü1-

— 187 — 
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rüıu hakkında hükmolunacak ceza, fiilin nevi 
ve mahiyetine, derecei şiddet ve ahaff ine göre 
tebeddül eder. Bunun içindir ki Ceza Kanunun
da ve kavanini hukukiyei sairede mücazatm ip
tida ve intihası 'zikrolunmuştur. Bilmuhakeme1 

cürmü sabit olan fail cürmün derecei fiiline 
göre cezanın tâyini miktarı hâkimlerin takdiri
ne tevdi edilmiştir. Eğer bu madde şu şekilde 
kabul olunacak olursa ahaf cezaya müstahak 
olan mücriminin eşed ceza ile cezalandırılması 
lâzmıgelen diğer bir şahıstan cezaca hiçbir 
farkları olmıyacaktır. 

Çünkü hükkâm bu maddenin son fıkrasına 
tevfikan her iki fiilin faili hakkında, yani ha
fif ve şedidolanlar için cezanın en son fıkra
sı tatbik etmek mecburiyeti karşısında kalıyo
ruz ki : Bu keyfiyet adalet mefhumu ile nâka-
bili teliftir. Binaenaleyh tadilnamede de arz 
edeceğim veçhile (Mütecasirleri hakkında temas 
ettiği maddei kanuniyede en ağır ceza tatbik 
olunur) fıkrasının tayyiyle yerine (Bilmuhake
me fiil ve hareketine göre tecziye olunur) fık
rasının ilâvesini arz ve teklif ediyorum. (Doğru 
sesleri) 
. AHMET SÂKÎ B. (Antalya) — Efendim 
mâruzâtımın kısmı âzamini Şefik Beyefendi be
yan buyurdular. Malûmuâlinizdir ki : Ceza Ka
nununun bu esasa mütedair olan maddesi ceza
nın haddi asgari ve haddi âzamisini gösteriyor, 
eğer hükkâmı biz şu maddenin son fıkrasiyle, 
behemehal cezanın haddi âzamisini tatbik etme
ye mecbur kılarsak o vakit doğrudan doğruya 
hakkı mücazatm mevdu olduğu kuvvei adliye
nin salâhiyetini tahdit ve belkide kesretmiş 
oluruz. Halbuki malûmuâliniz hakkı kaza 
en mukaddes ve en muazzez bir hakdır. Ve o 
hak doğrudan doğruya cemiyeti beşeriye tara
fından münhasıran aidolduğu kuvvete tevdi 
edilmiştir. Binaenaleyh hakkı mücazatm tah
didi beyefendi hazretlerinin buyurdukları gibi 
adaletle gayrikabili teliftir. Binaenaleyh bazan 
olur ki taallül eden bir memurun o fiilî; hakikati 
halde o maddede muayyen olan cezanın haddi 
asgarisini istilzam eder. Onu kim takdir eder. 
Elbette ve elbette mahkeme... Binaenaleyh bu 
kayıtla (En ağır ceza tatbik olunur) esasını 
vaz'ederek hakkı kazayı tahdidetmiş oluruz. 
Eica ederim efendiler bu fevkalâde mühim bir 
noktadır. Meclisi Âliden çıkacak bu gibi mühim 
kavaninin nazariyatı hukukiye ile tevfik ve te

lifi lâzımdır. Binaenaleyh takdim edeceğim 
takrir veçhile (Tahtı muhakemeye alınır) ka$> 
dmdan sonra (Mütecasirlerinin bu harekâtı 
esbabı müşeddidei kanuniye teşkil eder) tarzına 
da tadilini rica ederim. Bu suretle ne temin et
miş oluruz ? Hâkim bilecek ki bu işte taallül et
miş olan memurun bu fiilî doğruda doğruya 
esbabı müşeddidei kammiyeyi teşkil eder, Bi
naenaleyh o hâkim cezayı tâyin ettiği zaman 
o maddenin istilzam ettiği cezanın haddi âzami
sini değil, o fiilin esbabı müşeddidei kanuniye 
teşkil ettiğini takdir edecek ve o cezayı o nis-
bet dairesinde tâyin edecektir. Malûmuâliniz 
cürüm ile cezada mutlaka adalet lâzımdır. Bi
naenaleyh bu teklifimin kabulünü istirham ey
lerim. 

REÎS — Vâsıf Bey. 
VÂSIR B. (Saruhan) — Söyliyeeeklerimi 

Saki Beyefendi söylediler. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bendeniz 
maddede üç noktaya temas edeceğim. Evvelâ 
işin hukukî cihetinde muhterem Şefik ve Saki 
beylerin buyurduklarına tamamen iştirak edi
yorum. Yalnız bendenizin bilhassa işaret etmek 
istediğim birinci fıkradadır. Birinci fıkra
da deniyor ki : (Mübadele İmar ve İskân umu
runa mütaallik kaffei hususatta İmar Vekâleti 
indelhace mülki ve askerî vesait ve teşkilâtı 
umuriyei Devletten âzami surette istifadeye sâ-
lâhiyettardır) deniliyor. Bendeniz bunu biraz 
müphem görüyor ve vazaifte teşevvüşü intace-
debilir zannmda bulunuyorum. Yarın olabi
lir ki Müdafaai Milliye Vekili ile İmar Vekili 
arasında bu maddenin vuzuhsuzluğu yüzünden 
bir ihtilâf zuhuredebilir. Halbuki muntazam bir 
Devlette bütün teşkilât evvel beevvel derpiş edil
meli ve mümkün olduğu kadar tasrih edilmeli
dir. Onun için bendeniz ilk fıkrada «İmar Ve
kâleti indelhace mülki ve askerî vesait ve teş
kilâtı umumiyei Devletten âzami surette istifa* 
deye salâhiyettardır» suretinde yapılacak bir ta* 
dili intizamı umur ve muamelât noktai nazarın
dan muvafık görmüyorum. 

İkinci nokta: (Mübadele İmar ve İskân Ve
kâleti tarafından vâki olacak tebligatı her işe 
tercihan ifaya memurini Devlet mecburdur) 
Maddenin bu hali de bendenizde bid tereddüt 
tevlidediyor. Yarın her işe tercihan diyerek-
ten olabilir ki, Dahiliye Vekili bir emir vermiş 
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bulunuyor. Müdafaai Milliye Vekili de bir emir 
verir, her hangi bir vekil de bir emir verebilir. 
Mübadele ve İmar Vekili de o sırada bir emir 
vermiş olur, iki emir de mühim olur ve verilen 
emirde de (bu emrin adeıniifası, teahhuru müş
tekimi mücazattır şöyledir, böyledir) denilebilir. 

Binaenaleyh, şu suretle biçare memurlar 
şaşkınlık ve teşeddüt içinde kalabilirler. Son
ra malûmuâliniz bu madde bir hükmü cezaiyi 
teşkil etmektedir. Yani bir cürüm vücuda ge
tiriliyor. Gerçi birinci fıkrada cürüm vücuda 
getirildiğini sarahaten ifade eder bir tâbir yok
tur. Fakat, ademiifası takdirinde onun bir hü
küm ve zamanı vardır ki, şu suretle bu iki fık
ra -yekdiğerine murtabit ve yekdiğerini tavsif 
etmek mahiyetinde kalıyor. Binaenaleyh, ya
rin mahkemei aidesi huzuruna çıkacak her han
gi bir memurun gayet büyük müşkülât içinde 
kalması ve bir çok namuslu memurların elîm 
vaziyetlere duçar olması ihtimali vardır ve bu
nun gayri hükkâmm da bu maddenin tatbikin-
da büyük büyük tereddüdlere uğraması mel
huzdur. Binaenaleyh, bu cihetleri derpiş buyu
rarak ve her halde «Her işe tercihan» tâbirine 
olanca dikkati tevcih ederek... Açık söyliyeyim 
ki ; bendeniz bunun hakkında ne suretle tashi
hi kabil olacağını henüz düşünmedim. Bu su
retle tashih edilmezse tatbikatta büyük müşkü
lâtı mucibolacaktır. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
mübadeleye tâbi halkın vaziyeti elîmcsi mev-
zuubahsolmasaydı ve bunların bir an evvel te
mini refahları gayesi bulunmasaydı; o vakit 
kanunda böyle bir maddeye ihtiyaç hâsıl ol
mazdı. Fakat kışın şiddetleri içerisinde mem
leketimize gelecek olan bu halkın bir an evvel 
istirahatlerini, meskenlerini temin etmek ne 
kadar mühim bir vazife ise, kadın, erkek bu 
kafilenin bir an evvel iaşelerini temin etmek 
nasıl gayemiz ise, bunları temin ile muvazzaf 
olan memurini Devletin de bu işle alâkadar ol
ması o derece ehemdir. Binaenaleyh, maddenin 
son fıkrasında bulunan (mütecasiri hakkında 
en ağır ceza tatbik olunur.) fıkrası gayet doğ
ru ve hukukîdir. 

Efendiler, kanunda esbabı müşeddide var
dır. Şu fıkrasına nazaran maddede sarahat var
dır, Farz ediniz ki; çoluk çocuk gelmiştir, me

mur bey aldırmamıştır, ehemmiyet vermemiştir, 
tekâsül göstermiştir, çoluk ve çocuk bir kaç 
kişi vefatetmiştir. Efendiler bu o kadar ehem
miyetsiz bir şey midir? Efendiler, bu o kadar 
ehemmiyetlidir ki; bunda en büyük esbabı mü
şeddide vardır. Bu işde bir gün bile olsa ge
lenlerin hayatını tehlikeye koyarsa mesuldür. 
Hem öyle mesuldür ki, o maddenin kendi aley
hinde tatbik olunacak şeklinin en ağır kısmını 
koymak lâzımdır. Bu madde olmazsa o memur 
ihmal ve tekâsülünden dolayı Ceza Kanununun 
ikinci maddesi mucibince üç lira ceza verecek
tir. Böyle olursa hiçbir memur bu işle alâkadar 
olmaz. Binaenaleyh,; bu maddedeki (En ağır 
ceza tatbik olunur) demek esbabı müşeddide 
addedilmiştir. Vâzı'ı kanun bunun en ağır şek
lini vermiştir. Binaenaleyh, madde doğrudur, 
ve kanunidir. 

Feridun Fikri Bey kardeşimizin noktai na-
.zarlarına gelince: Kanun Heyeti Vekilede Ve
killer arasında uzun uzadıya düşünülmüş ve 
hiçbir zaman teahhür edilmiyeceği anlaşılmıştır. 
Vekâletin, bilûmum memurini Devlete emir ver
mesi ne kadar doğru ise bütün vesaiti memle
ketten de istifade etmesi o kadar elzemdir. 

Şimdi tasavvur buyurunuz, beşbin kişilik bir 
muhacirin kafilesi, sahillerimizden birisine gel
miştir. Orada vasati askeriye vardır. Binaen
aleyh İmar Vekâleti, o vesaitten istifade ede
cektir. Şu halde bundan istifade etmek için Ve
kâlet Müdafaai Milliye Vekâletine Müdafaai Mil
liye Vekâleti oradaki kumandana yazacak ve bu 
suretle kafile iki gün orada kalacaktır. Orada
ki kolordu kumandanına, vesaiti nakliyenizi 
mmtaka müdürüne veriniz, diyeceğiz; o da ve
recektir. Eğer Devletin bütün şuabatmı bu işle 
alâkadar ederek bu işi temin etmeye kalkışacak 
olursak, tamamiyle bu işin altından kalkılamaz. 
O vakit mesuliyeti vicdaniye ve mâneviye de 
bizim üzerimize teveccüh eder. Onun için bu, 
bilhassa mahdut bir zamana aittir. Memurini 
Devlet bu işle muvazzaftır. Ve doğrudan doğru
ya vekâlet, memleketin mübadeel işiyle mu
vazzaftır demek doğru olamaz. Bendenizin bu 
maddedeki gayem, doğrudan doğruya muhaci
rinin esbabı refah ve istirahatlerini biran evvel 
temin etmektir. Yoksa başka bir maksadım 
yoktur. Binaenaleyh memurini Devletin de va
zifesini, vaziyetini düşünüp hakkında lâzımge-
len muameleyi yapmak uhdemize terettübeden 



t : 47 3 . 11 . 1339 O : 1 

bir vazifedir. Şunu kemâli itminan ile arz ede
rim 'ki, Heyeti Celilenizin bendenize tevdi ettiği 
vazaifi ifa ederken hiçbir suretle doğrudan doğ
ruya «Bir memur vazifesini ihmal etmiştir» tar
zında ben vicdanımı dinlemeden, o memurun te-
kâsül ve ihmalini son derece vazıh görmeden 
tecziye etmem. Ancak o memur, o kafilenin her 
halde vaziyetini müşkülleştirmiş olursa o suret
le onun tecziyesi cihetine gidebiliriz. Aksi tak
dirde o memurun da ne müşkülâtla o derece
deki vazifeyi ifa ettiğini ve hakikaten mevkiini 
is'at için ne kadar çalıştığını da bendeniz tak
dir edenlerdenim. Her halde İmar Vekâletine 
böyle bir salâhiyet verecek olursanız daha mü
kemmel bir şekilde, gelecek kafilelerin de es
babı istirahat ve refahları temin edilmiş olur. 
Aksi takdirde bu gelecek kafilelere yazık olur. 
Vazifesinde ihmal ve tekâsül edecek memurlar 
üzerinde doğrudan doğruya nafiz olamayız. Ar
tık bu hususatm takdiri Heyeti Aliyenizin doğ
rudan doğruya vicdanına mevdudur. Buna ne 
şekilde kabul ederseniz bendenizde o suretle 
kabul ederim. Fakat madde çok kuvvetlidir. 
Gelecek muhacirinin vaziyetleri de çok mü
himdir. O itibarladır ki, vâzıı kanun bu esba
ba, esbabı müşeddide addediyor. Binaenaleyh 
maddei kanuniyedeki bu 'kaydı kabul etmek
le, daha suhuletle vazifemizi yapmaya bizi 
sevk etmiş olursunuz. Maddenin aynen ka
bulünü istirham ederim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Teşkilât 
ve vesaiti umumiyei Devletten istifade eder 
deniliyor. Şimdi acaba vesait ve teşkilâtı Dev
lette husule gelecek teşettutatı derpiş ettiniz 
mi? Vesait ve teşkilâtı Devlet bu madde ile 
öyle bir vaziyete geliyor ki, mübadele, imar 
ve iskân umuruna mütaallik olan bilûmum iş
lerde, Devletin bütün teşkilâtı mülkiye ve as
keriyesi, Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 
emri altına verilmiş oluyor. Bu öyle bir şey 
oluyor, ki bütün öbür vekillerin salâhiyeti sıfı
ra müncer oluyor. Yarın bir vekil kendi me
murlarından birisine emir verdiği zaman, ben, 
İmar Vekâletinden bu hususta emir âldım diye-
rekten vekili aidinden almış olduğu emri infaz 
etmiyecektir. Bu ciheti de derpiş ettiniz mi? 
Onun için buna öyle bir şekil vermelisiniz ki, bu 
suretle arz ettiğim mahzur zail olsun. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim He- | 

yeti Vekileyi teşkil eden arkadaşlarımızın her 
birisi ayrı ayrı bir vazife ile muvazzaftır. He
yeti Vekile, bu mesele mevzuubahsolduğu za
man tabiîdir ki, kendilerine aidolan bu noktai 
nazarı ive bu şekli takarrir etmiştir. Tasavvur 
Ibuyuruluyoır onu iki (bir adliye memuru, ilnıar 
işleriyle meşgul olabilsin? Bir adliye ımeımaıru, 
mübadele işleriyle alâkadar olabilir md? Tasav
vur buyurulur m>u iki, İmar VeMli, bir müddeii-
ıımuımiye emir versin. Bundaiki gayeliniz şudur: 
Vesaiti Devletten istifade demek, doğmadan 
doğruya ordunun, Hülkıümeıtin elinde ıbuluman 
vesaitten istifade ietmek demektir. Binaenaleyh 
ıbunlar, öyle tâbirlerle ifade olunacaik şekiller 
değildir. Maddeyi ibu şekilde tanzim etmekteki 
maksadımız budur ive bunlar muvakkat zama
na ait işlerdir. Rica ederim, maddei kanuniyc-
doki bu şiddeti ipka etmezseniz bu işler, demin 
arz ettiğim veçhile, sizin arzu ettiğiniz şekil
de yürümiyecdktir. Gayem, doğrudan doğruya 
mübadeleye /ta/bi olan halkın esbabı istirahati-
ni (temin etmektir. Bu hususta başka, bir şekil 
bulunursa >onu da ikalbııl ederim. Fakat (buldu
ğum bu şekil, en Imuvafık bir şekildir. 

AHMET iSÂKl B. (Antalya) — Demin bu
yurdunuz ki, bu tekâsül ve terahiyi gösteren 
'memurların hareketi, esbalbı müşeddidei fca-
nuniyeyi teşkil eder. Bendeniz de 'takririm
de maddenin o suretle tespitini talebetmiştim. 
Zatıâliniz esbabı müşeddidei kanuniyenin vücu
dundan dolayı ceızanın haddi âzamisinin tâ
yinine kaani misiniz efendim? Yoksa eöbaibı ımü-
şedıdidei kanuniyenin takdiri hakkını, bende
nizin arz ettiğim veçhile, mahkemeye ani bırak
mak fikrind esiniz? 

MÜBADELE İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
vâzıı kanunun şu (maddedeki gayesi, mübade
leye aidolan işlerdeki memurinin tekâsül ve ih
mallerini doğrudan doğruya esbabı müşeddiden 
addetmektir. Binaenaleyh vâzıı kanun, bu hu
sustaki terahi, en ağır cürüm aksamından ve 
esbabı müşeddideden addolunarak faillerine o 
suretle tatbiki ceza edilir, diyor. Buna da se
bep bu esbabın esbabı müşeddide addidir. Ya
ni ibnna ağır ceza verilecektir. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Yani mah
kemeye hakkı takdir verilmiyor. Bu kanaatte 
misiniz ? 
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MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Hakiki 
taikdirde bırakmıyor. Fakat hakkı takdiri 
bırakmamakla doğrudan doğruya mahkeme
nin hakiki takdiri bozulmuş olmaz. Vâzıı kanun 
öyle diyor iki, hu esbabı müşeddidedir. Bunda 
tekâsül gösterenlere ınıaddei kanuniye muci
bince en ağır ceza /tatbik olunur, diyor. Bunu 
vâzıı 'kanun yapabilir. 

AIIMED SÂIvl B. (Antalya) — 'Bendeniz, 
zannediyorum iki, madde bu suretle yapılırsa 
vâzıı kanunun kanaati tahdidedilmiş ,olıu\ 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (Devamla.) — Hayır 
bendeniz o kanaatte değilim. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Bunu es
babı nıüşeddidei (kanuniye olarak kabul ediyor
sunuz. Buradaki noktai nazarımız nedir? Yani 
bendeniz, buna dair bir nalötai nazar bulaımıyo-
ram. Yalnız (burada esbabı müşoddidei kanuni-
yeyi kabul ettiğiniz takdirde birşey arız ede
ceğim: «En ağır» kelimesindeki «en» i kaldı
ralım da yalnız «ağır» kelimesini koyalım. Cür-
nıüm derecesiyle anütenasibolmak için maddeyi 
ıbu şekilde tesibit edelim. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (tamir) — «En» i kal
dırabiliriz. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Orada da 
esbabı müşeddidei ıkanuniyenin derecesiyle 
kabili teliftir. 

MEHMED Ef. (Bolu) — Demin Necati Bey, 
beyanatlarında buyurdular ki, beş bin kişilik 
bir kafile bir yere çıktığı vakit, oradaki me-
ımura verilecek .eimri aidolduğu memur infaz et-
miyecek olunsa hâsıl -olacak şekli •düşünebilir
siniz. Pök doğrudur. Siz yapacağınız projede 
hangi yerlere, hangi kafilelerin çıkacağını tâ
yin ve tesibit etmiyecek misiniz ki, ona göre ha
reket etsinler? Böyle ahaliden bir kafile, Trab
zon veyahut Samsun gibi iskelelerden ıhirisine 
çiiktığı takdirde, bunun hakkında ne gibi âni 
bir tedbir ittihaz .edilebilir? Bu şekil düşünül
müş müdür? 

MÜBADELE, İMAR VE ISKAN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendimi 
tabiîdir ki 'gelecek olan kafilelerin miktarları, 
vaziyetleri tesbit edilecektir. Aksi takdirde 
bu işler için bir vekâlet yapmaya lüzum yok

tur. Herkes bildiği gilbi 'gelecek olduktan son
ra böyle bir vekâlete lüzum yoktur. Vekâlet 
yapmaktan maksat, doğrudan doğruya bu iş
lerin bir şekli ımunıtazamda teminidir. Sonra 
oradan buraya gelecek olan kafilelerin nereye 
'geleceği takdir edilecektir. Fakat tasavvur bu
yurunuz. İnebolu iskelesine üç yüz kişi çıkmış
tır. Eldeki vesaiti nakliyenin onları bir gün
de kaldırtması mümlkün değildir. Fakat oraya 
yakın bir yerde, vesaiti askeriye vardır. İşte 
biz, o vesaitten istifade edeceğiz. Bundaki ga
yemiz budur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bendeniz uzun söylemekten sarfı nazar ettim. 
Necati Beyin mütalâaları pek doğrudur. Ah-
ffiıed Saki Beyin, Refik Beyin 'mütalâalarına - ki 
en ağır cezanın tatbiki, adaletle kabili telif de
ğildir, diyorlar - bendeniz bu fikirlerine asla 
iştirak etmiyorum. Vâzıı kanun, bu şekil ile 
memleketimize igeleeelk olan zavallı muhacir İç
irin umur ve hususatı hakkında tekâısül göste
recek olan ımeımurlara en ağır cezanın tatbikini 
arzu ediyor. Yalnız «en ağır» tâbiri yerine 
«ınıaddei Ikanuniyedclki cezanın haddi âzamisi* 
tatbik olunur» demok lâzımgeli1'. Evet makamı 
Riyasetten birşey rica ediyorum. Her hangi 
bir vekilin, her hatibe cevap vermesi için, kür
süye çıkmasına müsaade buyurulmasm... Vekil
ler bütün hatipleri dinlerler. Ondan sonra lâ-
zımgelen cevabı verirler. Vekil her hatibe ayrı 
ayrı cevap verirse hatiplere sıra gelmez. 

REİS — Efendim vekiller istedikleri zaman 
söz almak salâhiyetini haizdirler. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — 
Efendim ikinci maddede «İmar Vekâleti indel-
hace mülkî, askerî vesait ve teşkilâtı umumiyei 
Devletten âzaımi surette istifadeye salâhiyet-
tardır» deniyor. Üçüncü madde «Mübadele ve 
iskân 'hu'susatma ımütaallik İmar Vekâleti tara
fından vâki olacak tebligatı her işe tercihan 
ifaya bilûmum ımemurîni Devlet mecburdur» 
deniliyor. Malûmuâliniz ümera ve zâbitanı as
keriyeye örfte memurîııi Devlet ıtlak olunmaz. 
Halbuki Mübadele Vekâleti, zamanına göre 
ciheti askeriyeden istifade etmek zaruretini' 
hisiseder. O halde asker, verilecek emri hiçbir 
vakit infaz etmez. Zira bu üçüncü maddede as
kerin böyle bir mecburiyeti olduğu dermeyan 
olunmuyor, 
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VASIF B. (Saruhan) — Var, var. 
Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Zatıâıliniz Hü

kümet tarafından (teklif edilmiş olan şekli oku
yorsunuz. Halbuki Encümenin şekli başkadır. 

REİS — Efendim gerek Şefik Beyefendi
nin mütalâatından ve gerekse Ahmed Mahir 
Efendinin tekliflerinden anlıyorum ki, bâzı rü-
felka, Hüküm eltin (teklifini mütıdâatlarına ze
min ittihaz ediyorlar. Halbuki encümenden 
tadilen ıgelmiş olıan şekli nazarı dikkate almış 
olsalar ve -ona ıgöre mütalâalarını dermeyan 
©tseler daha muvafık olur. Eğer sekizinci say
faya bakacak olursanız orada İmar Encümeni 
tarafından tadilen. gelmiş şekli vardır. 

BESİM B. (Mersin) — Efendim btendeni-
ızin söyliyeeefclıerimi arkadaşlarım Jnsımen söy
ledikleri için tekrar ötmiyeeeğim. Yalnız bir 
fıkrayı işaret edeceğim. Maddenin ikinci fıkra
sında deniyor iki: Mübadele, İmar ve İskân hu-
isuısatma mütaallik İmar Vekâleti tarafından 
vâki olacak tebligatı her işe tercihan ifaya bi
lûmum mülkî ve (askerî ımemurini Devlet mec
burdur. Evet malûimuâlinizdir iki, bu, çok mü
himdir. Mühim olduğu için tabiî ehemmiyeti 
daitfesinde bütün meimurîni her işe tercihan 
bu işi yapmak ve vazaifi mecburilerinden ad
detmek ©İzemidir. Buna hiç diyecek yok. Yal
nız İmar Vekâletinden gelecek mühim tefeli- • 
gatı tebellüğ ile yahut bunu beki emekle va
kit geçiriyorlar. Onların fe.irc.ok işleri vardır. 
Ve bu kanunun verdiği mecburiyet dolayısiyle 
ıanlar o işleri (bırakacaklardır. Ö işleri bırak
malarından dolayı itahaddüs edecek vaziyet ki, 
tabiî /mesuliyetierini icabeder. Bundan dolayı 
onların mesul olmamaları icabeder. Yani bu 
tebligatı ifa ettiklerinden dolayı diğer vazifei 
asliyelerinden mesul olmamaları lâzımgelir. 
Buna dair kanunda bir sarahat yoktur. Onun 
için bir fıkra teklif ediyorum: İkinci mad
denin «tiahıtı muhakemeye alınır» fıkrasından 
ısonra (ve mütecasirleri hakkında temas ettiği 
maddei fcanuniyedeki .en ağur ceza tatbik olu
nur) fıkrasının tayyiyle yerine (ve bilmuha-
keme fiil ve hareketine göre tecziye olunur) şek
linde olursa daha muvafık olur. 

ŞEFİK B. (Beyazid) — Efendim Ali Süru-
ri Efendi maddeyi tasvip buyurdu] ar. Fakat 
evvelce de arz iettiğim veçhile maddenin bu şek
line nazaran cürümde hiffet ve şiddet olursa 
her ikisi hakkında da hâkim sıyyanen ceza 

vermeye mecburdur. Meselâ: Memurlardan bi
risi üç muhaciri yirmi dört saat zarfında yer
leştirmemiş fakat diğer memur beş bin mu
haciri haftalarca yerleştirmemiş, kendilerine 
muktazi .erzakı ihmal etmiş ifa etmemiş olursa 
her iki memur hakkında tatbik edilecek ceza 
bittabi aynı olamaz. Halbuki maddenin son fık
rası mucibince üç muhaciri yirmi dört saat bek
leten memura vereceğimiz ceza ile haftalar
ca beş Ibin kişiyi iskân .ötmemiş olanlara da 
yine aynı ceza verilecek. Binaenaleyh bu hiç
bir vakit muvafık değildir. Takririmde de bu 
ciheti arız ettiğim veçhile bunun tadilini rica 
©derim. Hükâımı muhtar bırakmak lâzımdır. 

REİS — Efendim kifayeti müzakereye dair 
bir takrir vardır. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim takrirleri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
İkinci madde fiikrai ulâsının inclelhace keli

mesinden sonra (Vekili aidi vasatatiyle) demek 
icabeder. İkinci fıkrada da «her işe tercihan» 
•tâbiri yerine «derhal» tâbiri va'z'olun.malıdır. 
Bu suretle tadilini teklif ederim. 

3 Teşrinisani 1339 
Dersim Mebusu 

\ Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
2 nci maddenin (tahtı muhakemeye alınır) 

i fıkrasından sonra (ve -mütecasirleri hakkında 
temas ettiği maddei kanuniyedoki en ağır ce
za tatbik olunur) fıkrasının tayyiyle yerine (ve 
bilmuhakemc fiil ve hareketine göre tecziye olu
nur) fıkrasının ilâve ve ikâmesini teklif ede
rim. 3 Teşrinisani 1339 

Bayezid Mebus 
Şefik 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin ıson fıkrası nazariyatı ce-

Tiaiyeye tevfik edilmek üzere fıkranın berveçhi 
âti tadilini ve «mütecasirleri hakkında temas 
ettiği maddei kanuniyedeki en ağır ceza tatbik 
•olunur» cümlesinin yerine fiikrai âtiyenin ikâ
mesini teklif ederiz : 

« Tahtı muihakemeye alınır, müteca
sirlerinin bu harekâtı esbabı müşeddidei ka
nuniye teşkil eder.» 

Antalya Saruhan 
Ahmed Saki Kemal 
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Riyaseti Celileye 

Maddenin baş tarafındaki «her işe terei-
han» kelimelerinin ve nihayetin deki «indelmu-
hafcenıe ımütecasirlerin .sabit olacak.» diye baş-
lıyan ibarenin taımaımen tayyiyle (maddenin o 
suretle kabulünü arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 
Cezalar için âzami ve asgari hadler kabu

lü hüikkâma ıhalkkı takdirlerini istimale imkân 
vermek içindir. İkinci madde ile hükkâmm en 
.ağır cezayı itaya .meclbur edilmesi bu im/kânı 
selbettiğinden ve zaten şikâyet edilen niıe-
murlar işten el çektirilerek zararın önü alı
nacağına nazaran böyle hiilkkâmın haikkı taikdi-
rini selbedecelk şiddete lüzum kalmadığından 
ikinci maddeden «tahtı muhakemeye alınır» 
cümlesinden sonraki ibarenin tayyım" teklif 
ederim. 

Tekirdağ 
Faik 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddenin iikinci fıkrası İmar Vekâ

letinde vukubulacaik tebligatı bilûmum me
murinin her işe ıtercihan ifa edeceklerini mec
buri tutmasına ıgöre »memurini mumaileyhimin 
ibu sebeple teakıhür eden vaızifei asliyelerimden 
ımıesul olmamaları lâzi/mgelir. Binaenaleyh 
(ımeeburdur) kelimesinden sonra bcrveçhi âti 
fıkranın ilâvesini teklif eyliyonum. 

(Ve işibu tercih sebebiyle vazifei asliyelerin
de vukua gelen teahhurdan dolayı memurini 
ımramalleyhim mesul olmazlar). 

M emin 
Besim 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin ikinci fıikrasmda muharrer 

(İmar Vekâleti tarafından) cümlesinden son
ra (doğrudan doğruya) kaydının ilâvesiyle 
(doğrudan doğruya vâki olacak tebligatı ilân.) 
tarzında tadilini teklif eylerini. 

Eskişehir Mebusu 
M ekme d Arif 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu, .gayet doğ
rudur. 

Riyaseıti Celileye 
Tebligatından sonra - ohemsmiyetine göre 

ve indelhace - ibaresinin vazmı teklif eylerim. 
Afyon Karahisar 

Musa Kasım 
REİS •— Efendim Afyon Karahisar Mebu

su Musa Kâzım Efendinin takririni ~ nazarı 
dikkatinize 'ara ediyorum, bu teklifi kabul eden
ler lütfen el (kaldırsın. Kalbul edilmemiştir. 

(Eskişehir Mıeıbuisu Mchmeıd Arif Beyin tak
riri tekrar okundu), 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Vazıhtır. 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kalbul edilmemiştir. 

(Mensin Mebusu Besim Beyin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Bu talkriri reyi âlinize arz edece
ğini. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
iedilmemişjtir. 

(Tekirdağ Mebusu Faik Beyin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Bu -teklifi kabul edenler lütfen .el 
kaldırsın. Kabul .edilmemiştir. 

Zonguldak Mebusu Halil Beyin bir teklifi 
vardır. Falkat zannederim k i ; bu teklif Hükü-
meit tarafından sevk edilmiş olan kanun lâyi
hasına ıgöre yapılmış ve 'encümen ita rafından 
yapılan tadilât nazarı dikkate alınmamıştır. 
Teklifte babsolunan şeyler zaten encümenin 
tejklif ettiği lâyihada yoktur. Binaenaleyh 
bunu reyi âlinize vaz'etmiyeeeğim. 

(Antalya !Meibusu Ahıned Saki Beyin tak
riri tekrar okundu). 

REİS — Bu teikliif .kalbul edenler lütfen 
ol kaldırsın. Kabul edilmemiştir efemdim. 

(Bayeızid Mebusu Şefik Beyin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Şefik Beyin takririni reyi âlinize 
vaz'edeeeğkn. Bu teklifi 'kabul edenler lütfen 
el kaldırışın. Kabul edilmemiştir. 

(Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin taik
riri tekrar okundu). 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. O halde maddeyi 
aynen reyi âlinize vazedeceğim. Esasen Vekil 
Bey maddenin aynen kabulü taraftarıdır. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Encümen 
kalbul etmiyor. 
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REİS — Binaenaleyh maddeyi aynen ka
bul eden arkadaşlar lütfen el kaldırsın. Mad
de aynen kabul edilmiştir efendim. 

Müsaade ederseniz, birinci madde hakkın
daki tadilâtı Heyeti Aliyeniz demin kabul et
miştir, bu maddenin tadilât üzerine aldığı şek
li Heyeti Aliyenize tekrar arz edeceğim. 

Mübadele, î n a r ve İskân Kanunu 

Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Ve
kâleti Mübadele! Ahali Mukavelesine tevfikan 
nakil, ibate ve iskânlarına ve bunlardan ihti
yacı tahakkuk edenlerin iskele ve yollarda ve 
iskânlarından itibaren âzami iki ay olmak üze
re mahallerinde iaşelerine ve 132$ senesinden 
beri iskân muamelesi görmemiş elan muhacir
ler ve mültecilere âşairin ve badema Hükümet
çe kabul edilecek muhacirinin ve tahribedilmiş 
mahaller ahalisinden meskenleri ihrak ve hed-
medilmiş olanların iskân ve terfihlerine ve is
kân mıntakalarmın tâyinine ve memleketin ha-
rabolan mahallerinin imarı vesailini ihzar ve te
mine memurdur. 

REİS — Madde bu şekli almıştır. Tadilât 
veçhile maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Madde bu suretle kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 3. — Mübadele, İmar ve İskân Ve
kâleti vazaifinin ifası hususunda icabeden ma
hallerde memurini mahalliye ile keza mahalle
ri idare ve belediye azalarından veya sair ica-
bedenlerden mürekkebolmak üzere lüzumu ka
dar tâli heyetler intihap ve teşkiline salâhi-
yettardır. 

REİS — Bu hususta söz istiyen var mı?.. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen

dim üçüncü maddede (mahaller) kelimesi te
kerrür etmiş. (Mübadele, imar ve İskân Vekâ
leti vazaifinin ifası hususunda icabeden mahal
lerde memurini mahalliye ile keza mahalleri 
idare...) diye muharrerdir ki, burada «mahal
ler» kelimesi tekerrür ediyor. Binaenaleyh ben
deniz bunun şu şekle konulmasını teklif ede
ceğim: «Mübadele, imar ve iskân Vekâleti va
zaifinin ifası hususunda icabeden» fıkrasından 
sonraki birinci «mahaller» kelimesini kaldıra
rak «yerlerde» kelimesini koyuyorum. Sonra 
«memurini mahalliye» deki «maha'liye» kelime
si kalıyor. «Keza mahalleri» kelimesini kaldı

rıyorum, «icabeden yerlerde memurini mahal
liye ile idare ve belediye azalarından... ilâh.» 
tadilini teklif ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen yok mu efendim? 
Müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyo-
rum. Kifayeti kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Maddenin tadili hakkında Süleyman Sırrı 
Beyin teklifi vardır. Okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddede mahalleri ve mahal tâbi-
râtı tekerrür ediyor. Daha ziyade selâset ve 
vuzuhu teminen tâbiratı mezkûreden ikisinin 
tayyı ile (icabeden) kelimesinden sonra gelen 
«mahallerde» kelimesinin yerine «yerlerde» ke
limesinin yazılmasını ve «keza mahalleri» ke
limelerinin tayymı teklif ve maddenin âtideki 
şekilde tadilini teklif eylerim. 

Yozıgad 
Süleyman Sırrı 

Madde 3. — Mübadele, imar ve iskân Vekâ
leti vazaifinin ifası hususunda icabeden yerler
de memurini mahalliye ile idare ve belediye 
azalarından veya sair k'abedenlerden mürekke
bolmak üzere lüzumu kadar tâli heyetler inti
hap ve teşkiline salâhiyettardır. 

REİS — Encümenin bir mütalâası var mı 
efendim? ( Kabu1 sesleri.) Encümen de kabul 
ediyor. Binaenaleyh maddenin bu suretle tadi
lini kabul eden arkadaşlar lütfen el kaldırsın... 
Madde bu suretle kabul edilmiştir. Dördüncü 
maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
REŞAD B. (Saruhan) — Efendim bu lâyihai 
kanuniyenin Muvazenei Maliye Encümenine ta
allûk eden maddeleri vardır. Gerçi Heyeti Celi-
leniz bunu nazarı dikkate alarak Muvazene En
cümenine tevdi etmemiştir. Fakat işin müsta
celiyeti hasebiyle encümen bunu nazarı dikka
te alarak Maliyeye taallûk eden maddeler için 
müzakerede bulunmuş ve bâzı maddelerde tadi
lât icra etmiştir. Onları arz edeceğim. Birincisi, 
dördüncü maddedir. Muvazenei Maliye Encü
meninin tadil ettiği şekli arz edeyim... 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninden tadilen çıkmış olan şekli lütfen yazar 
mısınız? («Dördüncü madde olarak mı?» ses
leri.) Dördüncü madde olarak efendim. Muva-
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zenei Maliye Encümenince muaddil dördüncü 
madde: 

Madde 4. — Şimdiye kadar Sıhhiye ve Mua
veneti içtimaiye Vekâletine merbut bulunan is
kân Müdüriyeti ilga edilmiştir. Bu Müdüriye
tin ve mülga Dahiliye Nezaretine merbut İskânı 
Âşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin 
bütün vazaif ve vesaiki ile levazımı Mübadele, 
imar ve iskân Vekâletine devredilmiştir. Mua
veneti içtimaiye bütçesinin işbu teşkilâta kar
şılık olarak kanunun tarihi neşrinde mevcut 
bulunan bakıyei muhassasatı mevkuf tutulacak
tır. Bu tarihe kadar iskân umuruna aidolarak 
ifa edilmiş olan hidematın mukabili mezkûr 
mevkuf attan tediye olunur. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim arzu bu
yurursanız maddenin bu yoldaki tadilinin se
bebini arz edeyim. Sıhhiye ve Muaveneti içti
maiye Vekâletine merbut olarak bugüne kadar 
ifayı hizmet eden iskân Müdüriyetinde ne ka
dar kadro varsa, imar Vekâletine aidolarak 
dünkü gün kabul buyurmuş olduğunuz kadro 
ve bütçede dâhildir. Binaenaleyh o kanunun 
kabulü gününden itibaren iskân Müdüriyetinde 
bulunan memurinin vazifelerine nihayet veril
miş oluyor ve zaten müstahdem olan memur
lar da imar ve İskân Vekâletinin kadrosuna 
geçmiş oluyor. Bu itibarla Hükümetten teklif 
edildiği veçhile İskân Müdüriyeti kadrosunda 
mevcudolan bakıyei muhassesatm da istimaline 
mahal kalmıyor. Binaenaleyh, Sıhhiye Vekâleti
nin bütçesinin iskân Müdüriyetine ait bulunan 
fasıl ve maddelerdeki bakıyei muhassesatı mev
kuf tutuyoruz. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Bugüne kadar 
olan kısmı... 

REŞAD B. (Devamla) — Evet; yalnız mev
kuf tutuyoruz, istimal olunamaz diyemiyoruz. 
Sebebi de: Kanunun tarihi neşrinr kadar vilâ
yette iskân Müdüriyetine merbut olarak bâzı 
memurinin, ifayı hizmet etmiş ounası ihtimali 
vardır diyorlar. Onların kanunun tarihi tas
dikine kadar geçen hizmetlerinin mukabilini, 
Sıhhiye bütçesinden verebilmiş olmak için son 
bir fıkra ilâve ediyoruz ve «bu tarihe kadar 
iskân umuruna aidolarak ifa edilmiş olan hi
dematın mukabili mezkûr mevkufattan tediye 
olunur» diyoruz. 

ALI RIZA B. (istanbul) •— Müsaade buyu-
rulur mu efendim? Bu maddei kanuniyede de
niliyor k i : «Şimdiye kadar Sıhhiye ve Muave* 
neti içtimaiye Vekâletine merbut bulunan is
kân Müdüriyeti ilga edilmiştir. Bu Müdüriyetin 
ve mülga Dahiliye Nezaretinin iskânı Âşair ve 
Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin bütün va
zaif ve vesaiki ile levazımı; Mübadele, imar ve 
İskân Vekâletine devredilmiştir.» Şimdi burada 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine 
merbudolan iskân Müdüriyeti vazaif ve kadro
su ile iskânı Âşair ve Muhacirin Müdüriyeti 
Umumiyesinin kadro ve vazifeleri arasında bir 
fark var mıdır? Yani bunun kadrosu daha ge
niş midir ? 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim İskân 
Müdüriyetine aidolarak en vâsi ve en vazıh bir 
surette tesbit edilmiş olan kadro ve program, 
iskânı Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin 
teşkilâtı sabıkasında gösterilmiştir, işe vuzuh 
vermek için gerek İskân Müdüriyetinin ve ge
rekse mülga Dahiliye Nezaretine merbudolan 
İskânı Âşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umu
miyesinin bütün vazaifini kayıt ve tasrih ede
rek imar Vekâletine devrediyor ve bu meyan-
da gerek mülga müdüriyeti umumiyenin ve 
gerekse bugüne kadar Sıhhiye Vekâletine mer
but bulunan iskân Müdüriyetinin vazaifi, ve
saiki, ne varsa bugünden itibaren imar Ve
kâletine devrediyoruz. Yani imar Vekâletine 
devredilmiş oluyor. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Efen
dim, birinci satırda «merbut kılınan» yazılmış, 
«merbut kılman» demek, raptedilmiş, olmuş 
demektir. Ya merbut demeli veya raptedilen 
demelidir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, şimdiye 
kadar kaydı vardır. Şimdiye kadar Sıhhiye 
Vekâletine merbut bulunan iskân Müdüriyeti... 
ilâh... 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Böy
le demeli. Kılman yanlıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim - mülga Dahiliye Nezaretine merbut iskânı 
Âşair ve Muhacirin Müdüriyeti- deniyor. Da
hiliye Nezareti mülgadır. Ona merbudolan is
kânı Âşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiye» 
si şimdiye kadar mevcut muydu f 
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•REŞAT B. ('Sarakan) — Efendim mülga 
Dahiliye Nezaretine merbut bulunduğu zaman, 
yani vaktiyle teşekkül etmiş olan İskânı Aşair 
've Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin diyo
ruz. Yoksa mülga Dahiliye Nezaretinde merbut 
olan İskânı Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti 
Uınumiyesi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin İskân Şubesine devredilmişti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Binaen
aleyh, mülga bir nezaretin mevsuh veya mülga 
bir müdüriyetinden burada bahsetmeye lüzum 
var mı? 

REŞAD B. (Saruhan) —• Efendim, vesaik 
ve levazımı vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tabiî o 
aidolduğu devaire devredilir. Kanuna girmeye 
hacet var mı? 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim İskân Aşa
ir ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin ifası 
ile mükellef olduğu Hidamatı Sıhhiye Vekâle
tine bugüne kadar merbut bulunan İskân Mü
düriyetine tamamiyle gördürülmemiş/tir. Birta
kım nevakıs vardır ve oradan alınacak, mukte-
zaları ifa olunacak birtakım vesaik de vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bende
niz arkadaşlardan bir sual soracaktım. Hacet 
kalmadı. Yalnız bir senedenberi Sıhhiye Vekâ
letine merbut bulunan İstanbul İskân, Muhaci
rin ve Aşair Müdüriyeti, İskân Müdüriyetine 
marbut bulunması lâzım geldiği halde nasıl olu
yor da bunlar edilmemiş olur? Binaenaleyh, 
istirham ederim, bu kanuna girmesin. Tabia-
tiyle bu olur. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bendeniz bu 
maddede mazbata muharriri sıfatı ile değil, bir 
mebus sıfatiyle söyliyeeeğim; çünkü bendeniz 
bu lâyihanın müzakeresinde encümende buluna
mamıştım. Esasen bunun için müşterek encümen 
teşekkül etmişti. Bendeniz orada bulunmadım. 
Bendeniz zannediyorum ki, bu tadil birinci mad
denin berveehi mâruz tadilinden evvel yapılmış 
olacaktır ki, encümen burada Vekâlete aidolan 
vazifelerin neden ibaret olduğunu göstermiş, 
müdüriyeti ıımumiyenin vazaifinin tamamen 
devredildiğini zikretmek mecburiyetini görmüş
tür. Halbuki birinci madde tafsilen ihdas edil
dikten sonra artık burada ölmüş olan müdüri
yetin vazaifinin devredileceğini yazmaya lüzum 
kalmamış olduğuna kaaniim. Bahusus ki, bu 
ifade şu şekilde oldukça tabiî mülga olan mü- j 

diriyetiu vazaifi devredilemez zannmdayim. 
Belki o ifayı vazife ettiği zaman vazifesini gös
teren talimatnameler ve kanunlar dahilindeki 
işler ve hidemat devredilmiş denilirse belki ben-
denizce biraz muvafık olur. 

Mamafih birinci madde böyle tavzih edildik
ten sonra ve Vekil Beyefendi tarzı iaşenin na
sıl olacağını kanunla tesbit ettikten sonra ar
tık burada İstanbul Müdüriyeti Umumiyesinin 
ve sairesinin vesaikinin devredileceğine dair ka
yıt koymaya lüzum yoktur. Fazladır, tayyı lâ
zımdır. Ancak şimdiye kadar İstanbul Müdüri
yeti Umnmiyesinde kalmış olan evrak, dosyalar 
ve eşyayı sabitesi henüz buradaki İskân Müdü
riyetine ve İskân Vekâletine devredilmemiş ise 
ve burada sarahaten zikredilmemiş ise ve bunda 
sarahaten zikredilmedikçe bunun devri müşkül 
olacağı kanaati hâsıl oluyorsa hakikaten onları 
koymak lâzımdır. Evrak, dosyaları ve demirbaş 
eşyaları,.. Meselâ müdüriyeti umumiyenin mu
ayyen eşyaları vardır, dosyaları vardır, harita
ları vardır, kitapları vardır muhacirin için tan
zim edilmiş bir çok şeyleri vardır. 

Bunların hakikaten yeni teşekkül edecek 
vekâlete devri lâzımdır. Vekâlet bina bulmakta 
bile müşkülât çekerken hiç şüphesiz eşyalarını 
builmdklta dalhi müşki'lât çeker. Değil ki haritia, ve 
saire bulmak. Binaenaleyh onların tasrihime ta
raftarım. Şu halde mülga nezarete merbut İskân 
Müdüriyeti ilga 'edilmiştir kaydı kanunda lâzım 
ise kalsın. Fakat mülga nezarete merbut olan mü
düriyetin va^zaifine alt kısmını tamıa'men kaldı -
ralim, mülga müdüriyetle ait eşya ve levazım İmar 
ve İskân Vekâletine devredilmiştir diyelim. Va-
zaife ait kısanını kaldıralım. Bendenizce o kısmın 
kaldırılması lâzımdır. 

'TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Mazbata 
Muharriri Bey arkadaşımızın ricatinıe cidden 
mütehayyir kaldım arkadaşlar, geçen Meclisin 
'istihfaf ettiği Meclisi Mebusanm eşyasını almak 
için kanun çıkarıyor musunuz? Rica ederim. Eğer 
biz bu kaydı koyarsak bilhassa biraz kaynaşmak 
istiyen mürteci kafalara fırsat vereceğiz. Verme
yiz diye İstanbul'da sırf umuru Devleti işgal 
için birtakım gürültüler patırtılar başlıyacak. 
Ondan sonra iş'ar, is'tlşar ve saire ve saire... Son
ra bu iş1 eır na;--ol yÜTÜyec'dk? Tekrar ediyoraîm, biz 
bu kaydı koyduğumuz andan itibaren diğer vekâ
letlerin hattâ Meclisinizin eşya ve levazımı s'airesi 
biredk ellerde kalacak ve sizden hususi olarak ka-
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rııınlar isteyeceklerdir. 
REİS — Efendim, bu madde hakkında başka 

söz istiyen yoktur. 
MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ R E M 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, bugüne ka
dar Sıhhiye Ve'kâletindeki iskân Müdüriyetine 
aidolarak, iskân Müdüriince yapılacak olan işler 
ve 'bu işleri ifa edecek olan memurin imar Ve
kâleti için kabul 'buyurduğunuz kadroya ve tah
sisata dâhil olmuştur. Binaenaleyh Sıhhiye Ve-
kâletindeki takan Müdüriyetinin ilfea 'edildiğini 
ve bunun bugüne kadar gaıyriezhak baıkıyei mu-
hassesat hakkında yapılacak muamelenin tashihini 
burada zikretmek lâzımdır. Yalnız Mazhar Bey
efendinin burada buyurdukları gibi Muvazenei 
Maliye Encümeni 'bu tadilâtı imar Encümenin
de bu madde hakkında sarahat verilmediği için 
yazmıştır. Bu itibarla bâzı zait kelimeler, cüm
leler görülüyorsa onları tayya muvafakat ederiz. 
Yalnız mülga Dahiliye Nezaretine merbut olan 
İs'kân ve Aşair Müdüriyeti Uımumiyesi kaydını 
sarih bir surette vazetmekten maiksadımız o za
manki 'müdüriyetin vazaifi, hMematı daha vâsi 
bir surette muhtelif kanun, nizamnameler ve ta
limatnamelerle tensibedilmiş, elyevm Sıhhiye 
Vekâletinde ifayı vazife etmekte bulunan iskân 
Müdüriyet inin vazaifi; if asiyle 'mükellef olduğu 
hidemat ise hu kadar tavzih edilmemiştir. Bu 
itibarla lüzum gördük. 

TIJNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Tayye-
dilmezse kanunun aleyhine rey veririm. 

REİS — Efendini maddenin müzakeresini 
kâfi görenler lütfen el 'kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü 'maddenin ikinci fıkrasındaki (Va-

zailf) kelimesi yerine (hidemat) kelimesinin ka
bulünü teklif eylerim. 

istanbul 
Ali Rıza 

MÜKERREM B. (İsparta) — Encümen de 
kabul ediyor. 

REİS — Efendim reyiâlinize vaz'edeceğim. 
Şekil, Muvazenei Maliye Encümeninden gelip ta-
dilen kıraat edilmiş olan şeklidir. Ali Rıza Bey 
bu maddemin yani Muvazene! Maliye Encümenin
den getirilmiş olan dördüncü maddenin ikinci 
fıkrasındaki (vazaif) Ikelimesi yerine (hidemat) 
kelimesiniin kabulünü teklif ediyor. Bu teklifi 
kabul buyuranlar 'lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. efendim. O halde maddeyi bu tadil veç
hile kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Madde 
tadilen kabul edilmiştir. 

Efendim on dakika istirahat için Celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,40 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4,25 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud B. (Siirt), Vâsıf B. (Saruhan) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. Mübadele, 
İmar ve İskân Kanununun beşinci maddesini mü
zakere ediyoruz. 

Madde 5. — Mübadele, İmıar ve İskân Vekâ
leti Bütçesine mahsuben talebolunacak mebaliğ 
TTaz'inei Maliyece nakden ve defaten vekâleti 
mezkûre emrine olarak avans suretiyle tevdi 

olunur. Bu maksatla Maliye Vekâleti üç milyon 
liraya kadar icâböttikçe müessesatı maliyede 
avanslar akdine mezundur. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen rü-
feka varsa isimlerini yazdırsın. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim ikinci satırda (olunacak) denmiş, (olunan) 
kelimesinin konması icabeder. Üçüncü satırda da 
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«Vekâleti mezkûre emrine olarak avans suretiy
le» deniliyor ki, orada da «olarak:> kelimesi ta
mamen fazladır. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Muvazeneı Maliye Encümeninin bu madde hak
kındaki fikrini öğrenmek istiyorduk. 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ REİ
Sİ REŞAD B. (Saruhan) — Aynen kabul edi
yoruz. 

RElS — Muvazenei Maliye Encümeni bu 
maddevi avnen kabul ediyor. 

Alil RIZA B. (İstanbul) — Üç milyon lira 
tavans itası hakkında lütfen izp.hnt versinler. 

REŞAD B. (Sanman) — Efendim, Mübade
le, İmar ve iskân Vekâleti için icabottlkçe lü
zum görüMükçe bütçedeki muıhaToesrı'-ma mahsu
ben lüzumu kadar parayı, imar Vekili, Maliye 
Vekâleitinden istiyeeektir. Bu para için havale 
ve saireye ihtiyaç yoktur. Hazine, İmar Vekil i-
n'in işediği parayı nakden ve defaten vermeye 
mecburdur. Yalnız bunda bir hususivot vardır. 
İmar Vekâlet'n'n ."ıvam olarak işediği parayı 
eline verecektir. Havale vermek meselesi ve ha
vale muamelesi yoktur. Işrn ehemmiyetine ve 
'mü^taeeMvctine binaen şayet malivenin Hazine
sinde kâfi miktarda para yekna icabet'tikçe müe'S-
®ê aı*-ı maliyeden üe m'lyon liraya kadar avans 
akdetmeye bu rn^ddei kanunive ile Mâhiyet ve
rilmiştir. Bu Hükümetin teklifidir. Encümen de 
muvafık görmüş ve aynen kabul etmiştir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Divan hiç vize 
etmiyeeek midir? 

REŞAD B. (Saruhan) — Aşağıda gelecek
tir. 

ALİ SURUM Ef. (Karahisarı Şarki) -
Reis Beyefendi biz hiç işitmiyoruz. Söz, yal
nız sail ile mesul arasında kabyır. 

ZEKAî B. (Ayd^n) — Efendim MübadeV 
Mukavelesi mucibince : «Muhtelit Komisyo-
nun lüzum göstereceği tahsisat^, alâkadar Dev
letler avans olarak verecektir» deniliyor. Muh
telit Komisyonda, malûmuâlileri mübadeleter 
gelecek ahalinin nakilleri için ve esnayı nakil
de iaşeleri için lâzımgelen tertibatı i t t i h a t 
memurdur. Alâkadar devletler, Türkiye il." 
Yunanistan'dır. Müştereken avans olarak Muh
telit Komisyonun lüzum göstereceği paranT 
verilmesi Mübadele Mukavelesinde münderiço1-
duğuna nazaran böyle bir maddenin buraya 
dercine, tabiî imar ve iskân Vekâleti için lü

zumu katî vardır. Yalnız bendenizin sormak 
istediğim şudur: Bu maksatla Maliye Vekâ
leti, icabettikçe üç milyon liraya kadar mües-
se^attan avanslar akdine mezundur. Acaba her 
avans üç milyon lira olmak üzere mi, yoksa 
bütün bir senelik avansın mecmuu olarak üe 
milyon lira mı? 

REŞAD B. (Saruhan) — Mecmuu... 
ZEKÂİ B. (Devamla) — Bari âzami üç mil

yon liraya kadar desek, daha iyi olur. «Âzami 
üç milyon lira» gibi bir kayıt konmak lâzım
dır. Fakat mübadeleye tâbi olan ahalinin 
miktarı beşyüz bin olduğuna ve bunların iaşe 
vo masarifi nakliye ve sairesi için Muhtelit Ko
misyonun göstereceği lüzumu nazarı itibara 
alarak ona göre derhal para vermek lâzımge-
leceğine nazaran yalnız üç milyon lira kifayet 
etmez gibi geliyor. 

REİS — Bir tadil takririniz var mıdır Ze
ki Bey? 

A I İ RIZA B. (İstanbul) — Bendeniz (Âza
mi) kelimesi için takriri verecektim, yetişti-
remedim. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Maddedeki 
kadar kelimesi, âzami mânayı ifade eder. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, bu mad
dede iki nevi avans vardır. Maddenin birinci 
fıkrasındaki avans kelimesinden maksat şu
dur: Her hangi bir iş için İmar Vekili para 
sarıma lüzum gördüğü zaman havale yerine 
para olarak Hazineden avans namı altında pa
ra alacaktır. Yani havale almıyacaktır. Madde
nin ikinci fıkrasındaki avans, İmar Vekâletine 
taallûk etmez. Bu Hazineye aittir. Şayet Ha
zinenin mevcudu kâfi değil ise ve bilhassa mev
sim tahsilat olmadığı zamanlara tesadüf ederse 
İmar Vekilinin istediği para, müessesatı mali
yeden ayrıca istikraz mahiyetinde olarak bir 
avans alınacaktır. Buradaki (Avans) tâbirin
den maksat budur. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — İstikraz mahi
yetinde mi? 

REŞAD B. (Saruhan) — Evet, istikraz ma
hiyetinde. 

REİS — Efendim, maddenin müzakeresi 
kâfi görülmüştür. Madde hakkında tadilât 
yoktur. 

THNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Vardır 
efendim:. 
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REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Efendim 
madde aynen kabul edilmiştir efendim. 

Altıncı maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Söz istiyen var mı efendim?. (Hayır yoktur, 
okunsun sesleri) 

Altıncı maddeyi okuyoruz efendim. 
Altıncı maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi

yorum. (Okunsun sesleri) 
Madde 6. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâ

letinin tahsisatından vukubulacak taahhüdat ile 
verilecek avanslar bilâhara usulü dairesinde 
hesabı Divanı Muhasebata verilmek üzere Usu
lü Muhasebei Umumiye Kanununun 13, 32, 34 
ncü maddeleri ahkâmından müstesnadır. 

REİS —"Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, encümen bizi biraz tenvir etmelidir : 
Bu maddeler neye dâirdir ve niçindir? 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim burada 
Muhasebei Umumiye Kanununun üç maddesin
den bahsolunuyor. Bu üç maddeden birisi Mu
hasebei Umumiye Kanununun onüçüncü madde
sidir. O da şudur : Elli bin lira ve daha ziyade 
sarfiyata muhtacolan her türlü inşaat ve tami
rat ve taahhüdatm icrası bir kanunu mahsusa 
veya bütçede sarahaten bulunmasına mütevak
kıftır. Halbuki İmar Vekâleti bütçesine, müba
dele, iskân ve imar umuru namiyle bir kalem 
olarak altı milyon lira tahsisat konulmuştur. 
Bu yeni bir iş olduğu için henüz tatbikata baş
lanmamıştır. Meselâ nakliyata ne kadar, iskâna 
ne kadar para sarf edilecektir? İaşe ve sair ica-
beden masarif için mübadele ve iskâna hıütaal-
lik olarak ne sarf edileceği henüz malûm olma
dığı için encümen, bunu, birden olmak üzere 
-bütçesiz tanzim ederken - bu altı milyon lirayı 

Hükümet teklifi mucibince kabul etmek mec
buriyetinde kaldı. Şayet bu altı milyon liradan 
elli bin liraya kadar bir taahhüt altına girmeye 
mecbur kalırsa İmar Vekâleti, bunu bütçede 
sarahaten zikrettirmeye mecburdur. Halbuki 
bugün bu sarahaten zikre imkân göremiyoruz. 
Bütçede sarahaten zikredilmesi için ayrı bir ka
nunla Meclisi Âliden mezuniyet alınacaktır. Bu
nu da vaziyetin fevkalâdeliğine ve işlerin müs
taceliyetine mebni istisnai olarak Muhasebei 
Umumiye Kanununun 13 ncü maddesiyle takyi-
detmiyoruz. Onüçüncü maddeden maksat bu

dur. Sonra efendim, Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 32, 33, 34 ncü maddelerinden bahsolunu
yor. Muhasebei Umumiye Kanununun 32 nci 
maddesi, vekâletler için icabı halinde avans su
retiyle, yani mühim ve müteferrik, ve müstacel 
hususat için para sarfına lüzum gördüğü tak
dirde 32 nci madde ile ancak bin liraya kadar 
avans verilebilir. Halbuki İmar Vekâletinin iş
leri gayet mühim, vâsi ve müstaceldir. Bin lira 
ile bu iş görülemez. Bu mahzuru bertaraf et
mek için 32 nci maddeden istisna ediyoruz. 34 
ncü madde de böyledir. Fevkalâde mühim ve 
müstacel işler için Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 34 ncü maddesi mucibince ancak beşbin 
liraya kadar avans verilebilir. Maksadı temin 
edemiyeceği için bunun da istisnaen beşbin lira
dan fazla - icabı halinde - para sarf edilebile
cektir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Yalnız zat ve 
zaman itibariyle bu kâfi midir efendim? 

REŞAD B. (Devamla) — Hesabı vilâyetler
de mal memurlarına verilmiyecek, merkeze ge
lecektir. Merkezden de Divanı Muhasebata ve
rilecektir. O suretle maksat temin ve takyide-
dilmiş olacaktır. (Pekâlâ sesleri) 

REİS — Efendim maddeyi aynen reyi âli
nize arz ediyorum. Altıncı maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Madde, kabul edil
miştir efendim. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Kângırı) — 
Reis Beyefendi, Encümende maddesi değil mad
deleri diye kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim yedinci madde Muvazenei 
Maliye Encümeninde tadil olunmuştur. Tadil 
olunan şekli lütfen yazınız. 

RUŞEN EŞREF B. (Afyon Karahisar) — 
Tekrar mı tadil edilecek, bu matbudan başka 
mı? 

REİS — Maddeyi okuyoruz efendim : 

Madde 7. — Maaş ve masrafları mübadele, 
imar ve iskân masarifi umumiyesi faslından ve
rilmek üzere Mübadele, İmar ve İskân umuru 
için lüzumu kadar mütehassıslar celb ve istih
damına ve indelhace bu bapta tetkikat icrası 
için icabeden mahallere memurini mahsusa iza
mına ve hidematı muvakkate için lüzum görül
dükçe ücretli memur istihdamına Mübadele, 
İmar ve İskân Vekili salâhiyettardır. 
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TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yuka-
rıki maddelerde (Vekâlet) dendi, burada da 
(İmar ve İskân Vekili) yerine, (İmar Vekâleti) 
denmelidir. Hattâ vekâlet denilmezse, taşradaki 
memurlar katiyen bu madde ahkâmına muvafık 
bir surette hareket edemezler. 

REŞAD B. (Saruhan) —• Vilâyetlere şümu
lü yoktur. Merkezde bizzat Vekil tarafından gö
rülecek bir iş içindir. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Muvaze-
nei Maliye Encümeni Reisi arkadaşımız vilâyet
lere şümulü yoktur buyuruyorlar. İcraat itiba
riyle bu madde, kanunun en ruhlu ve en can 
alacak noktasıdır. Hattâ merkezdeki memurlar, 
belki masa başında iş görecekler, fakat dışar-
daki memurlar - bahusus dediğim gibi vicdanlı 
çıkarsa - kan ter içerisinde kalacaklar ve onlar 
oraya buraya koşacaklar ve koşturulacak!ardır. 
Binaenaleyh evvelemirde Muvazenei Maliye En-
-cümeni Reisi arkadaşımızdan sorarım : Yukar-
daki maddelerde vekâlet deniliyor da neden bu
rada denilmiyor? Bahusus burada dediğim gibi 
(Vekil) denmenin mahzuru vardır. Ben taşra
daki reisi, maiyetimde bulunan memurları ka
tiyen bir yere sevk edemiyeceğim, ben taşrada
ki, reisi, dairemdeki memurları başka yerlere 
gönderemiyeceğim, falan yere gönderemiyece-
ğim. 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MUSTAFA NE
CATİ B. (İzmir) — Efendim rica ederim Vekil 
idi, vekâlet idi diye bu kadar uzamasın. 

TUNALI HİLMİ B. — Elhamdülillah... (Re
ye sesleri) 

REİS — Müzâkerenin kifayetini reyinize 
vaz'ediyorum, müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

TUNALI HİLMİ B. — (Vekil) yerine (Ve
kâleti) .kelimesini teklif ediyor, bu teklifi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Bu tadil ile maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Madde bu su
retle kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İhtiyaç görüldükçe vâki ola
cak talep üzerine bilûmum gayrimenkul emva
li metruke Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
emrine verilir. Mübadele, İmar ve İskân Ve
kâleti mübadeleye tâbi eşhasa aidolup da tah
rirî bir mukaveleye müstenidolmaksızm işgal 
edilmiş bulunan emvali metrukeyi idareten tah

liye ettirmek salâhiyetini haizdir. Bu gibi em
vali metrukede Maliye Vekâletince tanzim ve 
teati edilmiş mukaveleye müsteniden işgal olu
nan mahallerden mukavelenamede Maliye Ve
kâletinin 'hakkı feshi mevcut bulunanlarını da
hi Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti mukave-
lei mezkûreyi feshile mccuru idareten tahliyeye 
salâüiyettardır. Gabni fahişin takdiri mahallî 
en 'büyük idare memurunun riyaseti altında ve
kâleti müşarünleyha tarafından tâyin olunacak 
iki ve belediyece tâyin edilecek diğer iki ehli 
hibreden mürekkep komisyona aittir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — İmar ve 
İskân Vekâletinin vazaifinin pek mühim ve 
pek hayatî olduğunu müdrikim. (Maliye Vekâ
letince tanzim ve teati edilmiş mukaveleye müs
teniden işgal olunan mahallerden mükavalena-
mede Maliye Vekâletinin hakkı feshi mevcut 
bulunanlarını) fıkrasında mukavelenamede hak
kı fesih mevcudolmadığı halde, akdi icarda 
gabni fahiş bulunduğu takdirde vekâletin mu
kaveleyi feshedeceğine dair bir kayıt vardır. Bir 
akdin muteber olup olmadığını tâyin için bir 
takyid lâzımdır. Gabni fahiş o akitlerin fes
hini icabetmez. Binaenaleyh bu kazai bir me
seledir. Bu ahkâmı fıkhiyye, ahkâmı esasiye 
ile gayrikabili teliftir. Dört ehlihibrenin bu 
meseleyi tetkik ederek mukavelenin feshine ka
rar vermesi doğru değildir ve ahkâmı esasiyeye 
de muhaliftir. Binaenaleyh dördüncü madde
nin tayyını teklif ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Vatan 
aşkiyle, ateşiyle işe sarılacağını ümiddettiğim 
vekil arkadaşımın dikkat gözüne şu meseleyi 
çarpıyorum: Arkadaşlar, eğer Vekil Bey iş gör
mek istiyorsa burada bir «kayıt var ki, emin 
olunuz -onun ayaklarına pranga, ellerine 'kelep
çe ve -belki diline bir mengene vuracaktır. O da 
(İhtiyaç görüldükçe vâki olacak talep üzerine 
bilûmum menkul ve gayrimenkul emvali metru
ke...) cümlesinin başındaki (İhtiyaç görüldük
çe vâki olacak talep üzerine) kaydıdır. Kırta
siyecilikte işar falan gibi taaUül ve tereddütle 
no kadar malûl olduğumuzu biliyoruz. Maliye 
Vekâletine yazacak Maliye Vekâleti düşünecek, 
taşınacak, bir şeyler uyduracak, bir kulp taka
cak. Muhacirler daha bâlâ orada sürüne sürü
ne inliyecok. Ondan sonra bizim Vekil arkadaş 
aman, zaman diyecek. Bunun sonu gelmiyece'k 
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ve hiçbir şey olmıyaca'k. Velevki bunlar olma
sın; İmar Vekâleti, şu yeni doğan gürbüz evlât 
bu Devletin malı değil de yalnız Maliye Vekâ
leti malı mıdır? Şu halde arkadaşlar 'bu yeni 
Vekâlet doğrudan doğruya bütün emvali gay-
rimenkuleye, mümkünse menkuleye bile vazıyed 
etmelidir, kullanmalıdır. Bir kere bunun tay-
ymı teklif ediyorum. İkincisi (Tahrirî bir mu
kaveleye müstenidolmaksızm... ilâh) bâzı riva
yetlere göre resmî olan kayıtlarda bile bâzı tah
rirî mukavele görüyoruz ki, hile ile yapılmış. 
Şu halde taJhrirî mukavelenin yerine âdil kâtip-
liğince tasdik edilmiş kaydı konmak lâzımgelir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Her yerde 
kâtibi adil yokki. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Adil kâtibi 
olmaz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ha; sizin 
dediğiniz kâtibi adlilikçe... Aşağıda. ifade zaıf-
ları tekerrür vardır. İskân Vekâleti mukavele
yi mezkûreyi fesih ile mecuru idareten tahli
yeye salâhiyettardır. Rica ederim arkadaşlar 
metinleri yazarken biraz dikkat etmek lâzım
dır. Sonra aşağıda da dalha başka şeyler vardır. 
Birincisinin tayyı ile ikincisinin ipkasını teklif 
ediyorum. Yine istikbal sigası kullanılmış (olu
nacak) yerine (olur), (edilecek) yerine (edilir) 
demek iktiza eder. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Bu doğru işte. 
ABİDİN B. (Saruhan) — Arkadaşlar, bu 

maddei kanuniyenin encümen tarafından İmar 
Vekâletine tahsis edilmesindeki en mühim ka
yıt, bilhassa memaliki meşguleden istihlâsı mü-
taa'kıp memaliki garbiyede, vilâyatı ganbiyede 
bîr emvali metruke derdi çikmıştır. Bunun o 
kadar acıklı bir safhası vardır ki şimdi arz et
mek istemem. Yalnız bütün bu emvali metruke 
ahden mübadeleye tabi olunarak gelecek olanla
rın ha'kkı sarihi ve mülkü sarihidir. Bâzı husu
su nüfuzlarla maksadı mahsusa tahtında öte
kine berikine bilâbedel denilecek derecede ve
rildiği gibi bâzı taraflarda da zavallı harikzede 
ahaliye son derece gali bir fiyatla verilmiştir. 
Maddenin heyeti umumiyesi mütalâa olunacak 
olursa birinci fıkra ile sonuncu fıkrada İmar 
Encümen ve Vekâletinin istihdaf ettiği gaye 
bilhassa memaliki müstahlasada emvali metru
ke muamelâtından mütehaddis bu gibi fenalık
ları ref etmektir. Yalnız şuraya bir kaydın ilâ
vesini teklif edeceğim, o da : (Mübadele, İmar 

ve İskân Vekâleti, mübadeleye tabi eşhasa aido-
lup da tahrirî bir mukaveleye müstemıdolmak-
sızm işgal edilen emvali metrukeyi idareten tah
liye ettirmek salâhiyetini haizdir.) fıkrasında 
gayet sarahat vardır. Bunda harikzede olan ma
haller ahalisinden emvali metrukeyi işgal etmiş 
olanların istisna edilmesini teklif ediyorum. (O 
da İmar, İskân Vekâletinin mübadeleye tabi eş
hasa aidolup da harikzedegândan maadasına 
aidolanları...) kaydını ilâve buyurunuz. Ben
deniz bunu teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozök) — Efendim, 
maddede ihtiya görüldükçe vâki olacak talep 
üzerine bilûmum emvali metruke kaydı üzerine 
Ankara'nın vaziyeti mahsusasım ve buradaki 
mesken ihtiyacını nazarı dikkatinize arz ederim. 
Hattâ bugün altmış imzalı bir takrirle Mesken 
İcar Kanununun müzakereye konulması talebe-
dilmişti. Bir kısım zâbitan ve memurin burada 
bağlarda ve evlerde icar ve isticarla iskân et
miş bulunuyorlar. Şu halde bilûmum kaydiyle 
Ankara'da buna dâhil edilmiş oluyor. Bendeniz 
(talep üzerine) kelimesinden sonra (vilâyette 
bulunan) kaydının ilâvesiyle merkezin istisnası
nı teklif ediyorum. (Sebep? sesleri) Sebep, de
min elli İmzalı verdiğiniz taıkrirle bu mesken 
buhranını nazarı dikkate almıştınız. 

BESİM B. (Mersin) — Efendim, bendeniz 
bu maddenin esasını muvafık buluyorum. Yal
nız son fıkralarını biraz kanaatime muhalif gör
düm. Mübadele Vekâleti bu gibi emvali met-
rukede Maliye Vekâletince tanzim ve teati.edil
miş mukaveleye müsteniden işgal olunan ma
hallerden mukavelenamede Maliye Vekâletinin 
hakkı feshi mevcut bulunanlarını dahi Mübade
le, İmar ve İskân Vekâleti mükavelei mezkûreyi 
fesih ile mecuru idareten tahliyeye salâhiyettar
dır, deniyor. Malûmuâlileri bir mukavelename 
teati ve imza edildiği vakit o mukavele bir ka
nun kuvvetini haizdir. Bunda birtakım nevakısı 
kanuniye ve usuliye varsa ondan ancak âkıd 
olanlar, alâkadar olanlar istifade edebilir. Bi
naenaleyh hukuku akdin âkidine şâmil olacağı
na göre bu kâbîl mukavelâtta mucibi fesih bir 
şey varsa bunu ancak âkıd olan Maliye Vekâleti 
yapabilir. Bu hakkı ahar bir yere vermek yani 
bir kanunla diğer bir Vekâlete vermek salâhiyeti 
elimizde değildir. Ancak Maliye Vekâleti bunu 
bir vekâletnamei mahsus ile İmar ve İskân Ve-
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kâletine devredebilir. Âkıd olanlar mukavele ile 
bu hakkı istihsal edebilirler. Birinci noktai na
zarım budur. 

İkincisi : Eğer kabiliyeti feshiye yoksa, yani 
kabili fesih bir şey olmayıp fakat gabni fahiş 
olduğu anlaşılırsa o vakit yine Vekâlet o muka
veleyi fesheder ve idareten tahliye eder, denili
yor. Malûmuâlileri olduğu üzere bu gabin mese
lesi burada varit değildir. Yalnız gabin kâfi 
değildir. Kanunan takrir de şarttır. Halbuki, 
bu kabîl mukaveleler müzakerelerle ve birtakım 
ilânat ile vücuda geliyor ve binnetice tarafeyn 
arasında kanun hükmünü haiz olan bir vesika 
halinde teşekkül ve terekkübediyor. Binaenaleyh 
bir vekâletin takdiri ve gabin iddiasiyle bu fesih 
icra edilemez. Bu da doğru değildir. 

Üçüncüsü : Gabni fahiş meselesi, mesaili 
takdiriyedendir. Yani muhakimce de müşkül olan 
mesaili mudiledendir. Çoğu memurini Devletten 
mağdudolan memurlar tarafından yapılması 
- doğrudan doğruya vekâletin lehine olarak -
her hangi bir vekâlet feshine memur demektir. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Kimler 
tarafından yapılsa muvafıktır? 

BESİM B. (Devamla) — Binaenaleyh bu da 
doğru değildir. Bendeniz onun için bu aşağı fık
raların kamilen tayyını teklif ediyorum. 

ZEKAî B. (Aydın) — Efendim, malûmuâli
leri bilûmum emvali Devletin - gerek emvali 
umumiyei Devlet ve gerek emvali hususiyei Dev
let olsun - mercii muhafızı Maliye Vekâletidir. 
Aslolan budur. Emvali umumiye ve hususiyei 
Devlet hakkında olduğu gibi bihasbelvelâye ida
resi Devlete aidolan emvali metrukenin de... 

VEHBİ B. (Karesi) — İşitemiyoruz. 
ZEKÂ1 B. (Aydın) — Devletin vekâlet ve 

velayeti hasebiyle idaresini deruhde ettiği emva
li metrukenin de muhafazası Maliye Vekâletine 
aidolması tabiîdir. Binaenaleyh; bu madde ona 
nazaran tanzim edilmiştir. Ihtiyacoldukça vâki 
olacak talep üzerine Maliye Vekâletinden İma^ 
ve İskân Vekâleti lâzım olan miktarını alacak ve 
mübadeleten gelmiş olan ahaliyi veyahut mevcu" 
ve lâzimüliskân olan muhacirini iskân edec3k 
Yani demek istiyoruz ki, Maliye Vekâlet'nden bu 
emvali metrukenin muhafazasını alıp doğrudan 
doğruya İmar Vekâletine tahmil etmek doğru ol 
maz. Esasen merci Maliye Vekâletidir. Müba
dele mukavelesi mucibince yapılacak muamelâtta 
ve birçok mesailde Maliye Vekâleti dâhil olacak

tır. Maliye Vekâleti de meseleye temas edecektir. 
Çünkü muhtelit komisyonlara tarafeyn memle
ketlerinin ahalisi mübadele edildikten sonra o 
ahalinin mütakabilen iki taraftan bırakmış ol
dukları emlâkleri takas suretiyle mahsubedecek-
lerdir ve bir devlet d'ğer devletten alacaklı olur
sa, o alacak mukavelenin tahdidettiği şerait dai
resinde üç. senede ve sinini müteaddide içerisin
de tediye edilmesi gibi birtakım muamelâtı mali
ye vardır ve bu işler Devlet namına Maliye Ve
kâleti tarafından yapılacaktır. Bu mülâhazaya 
nazaran maddei kanuniyeyi vaz'eden, teklif eden 
İmar ve İskân Vekâletiyle Encümen doğru düşün
müşlerdir. Esası Maliye Vekâletinde kalacak 
re ihtiyaç görüldükçe İmar Vekâleti Maliye Ve
kâletinden iktiza eden emvali metrukeyi alıp 
mübadeleten gelecek ahali emrine verilmek üze
re tâviz edecek maddenin diğer fıkaratı şimdiye 
kadar emvali metrukenin idare ve muhafazası için 
mevcudolan maddei kanuniyeyi tadil mahiyetin
dedir. Yani mevcudolan Tasfiye Kanununun ah
kâmını tad 1 mahiyetindedir. Filhakika buna mec
buruz. Çünkü Mübadele! Ahali Mukavelenamesi
nin 18 nci maddesinde tarafeyn iş bu mukavele
nin icrasına mâni olacak ahkâmı kanuniyenin ta
dilini taahhüdederler deniyor. Binaenaleyh em
vali metruken'n şimdiye kadar muhafazası, satıl
ması, müzayedesi hakkında mevcudolan Tasfiye 
Kanununu elbette tadil etmek yani gelecek olan 
ahalinin iskânına salih bir şekilde İmar ve İskân 
Vekâleti emrine verdirebilecek vaziyetler ihdas 
ötmek lâzımgelir. Bunun için denilmiştir ki, 
eğer şayet yapılmış olan mukavelede hakkı fesih 
varsa İmar ve İskân Vekâleti bu hakkı feshi isti
mal ederek ve bu emakini tahliye ettirerek gele-
esk muhacirine tahsis edeceği gibi eğer tahliye 
meselesi kabil değilse o zaman da gabni fahiş 
meselesini tahkik edecek ve eğer gabni fahişi 
tahakkuk ettirirse o suretle dahi .feshettirecek. 
Hülâsa bu emvali metrukeyi mübadeleten gele
cek olan ahaliye tahsis edecek en seri ve en ko-
lay bir şekli idareyi tatbik edecektir. Bendeniz 
]unu Heyeti Aliyenize arz etmek isterim ki, belki 
;abni fahiş demekle veya gabni fahiş vâki olabi
leceğini takdiren kabul etmiş olmakla Heyeti Ali-
yeleri bu kanunla; vaktiyle emlâki metruke Ma
liye Vekâletinin tahtı idaresinde iken noksan 
bedellerle icar edilmiş olabileceğini kabul etmiş 
oluyor. Bunu yapmış olmakla karşımızdaki has
mımız için belki aleyhimize nakzı ahd için bir ve-
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sile teşkil ederiz, diye korkuyorum. Muahedenin 
sarahatine rağmen zaten gelmekte olan muhaci
rinin ellerindeki malları ve bilhassa emvali men-
kulelerini boyuna zaptetmekte ve kendilerinin 
çırılçıplak gönderilmekte olduğunu her gün ev
rakı havadiste görüyoruz. Halbuki mukavelenin 
metni sarihince muhacirinin azimetlerinden ev
vel ellerinden hiçbir malları alınmıyacağına dair 
katî sarahat vardır. Öyle olduğu ve bizim de 
orada muhtelit komisyonlarda azalarımız olduğu 
halde Yunanistan bunu j^apmaktadır. Hüküme
timiz, İmar ve İskân Vekâleti bu vazaifini elbet
te ifa edecek ve takibedecek ve ahalinin mukave
le mucibince Devletçe temin edilmiş o]an hukuku
nu fiilen temin ettirmeye çalışacaktır. Ancak 
biz buna çalışırken, ahden haiz olduğumuz hu
kuku temin edecek şekilde çalışırken bu iddiamızı 
nakzetmiş olacak surette bâzı ifadeleri kanunla
rımıza dercetmemeliyiz, diyorum. B'naenaleyh 
gabni fahiş olduğunu kabul eder şekilde madde
ye bir şey dercetmekte ise hali hazır rayicine gö
re noksan olduğunu... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Resmî 
müzayedede gabni fahiş nasıl kabul olunuyor? 
Anlamam. 

ZEKÂ1 B. (Devamla) — Böyle demektense 
icaratm noksan olduğunu söylemek gibi bir kayıt 
konsa, aynı maksat daha doğru ve karşı tarafın 
itirazını muclbolmıyacak şekilde ifade edilmiş 
olabilir. Çünkü vaktiyle emvali metrûkeye talip 
bulunmamasından veya her hangi bir sebepten 
dolayı bir şey yüz kuruşa verilmiş olabilirdi ve 
bu zamana göre hiçbir gabni fahiş ifade etmedi
ği halde bugünkü rayice göre o noksan bedeli 
öyle görürüz, iskân Vekâleti o noktai nazardan 
mukaveleyi fesheder. Yani maksadına vasıl ol
makla beraber karşı taraf için de bir vesilei iti
raz bırakmamış oluruz. Madde bu şekilde tadil 
edilecek olursa ve bir fıkra olarak da mütebaki 
emvalin imar ve iskân Vekâletince lüzum görül
dükçe alınması kabul olunacak olursa, o vakit 
emvalin kemafissabık Maliye Vekâletince muha
faza edilmesi için maddeye bir fıkra ilâve etmek 
lâzımgelir. Çünkü o bir suali mukadderdir. Bu
rada cevapsız kalır. Üst tarafı alınıp, alt tara
fı kalır ki; şu fıkarat ile ihtiyacolan bâzı maddele
ri tadil ederek bunu ifade etmek lâzımgeliyor. 
Maruzatımı takrir şeklinde olarak da Makamı Ri
yasete takdim ediyorum. 

ÎSMET B. (Çorum) — Bir sual soracağım. 
Encümen namına söylediler zannederim. 

REİS — Hayır şahsı namına söylediler zan
nederim. Buyurunuz. Ragıb Bey. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim maksadı
mı daha evvel söz söyliyen arkadaşlar izah etti
ği için sarfınazar, ettim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
maddenin aynen taraftarıyım. Yalnız bu mad
de bir nokta var ki, meselâ: Ayvalık'ın yanıba-
şmdaki Kerem köy tamamen yanmıştır. Şimdi 
bu köylüler yanmamış yerlerde gelip sığınmış
lar. Şimdi muhacirler gelince bunları kış orta
sında nereye atacağız? Hükümet onlara kefalet 
edip binaları yapılıncaya kadar bu adamları da 
sokak ortalarına atmak doğru değildir. Manisa 
da böyledir. Birçok halk vardır ki, kış ortasın
da bunları sokağa atmak doğru değildir. Me
ni aliki müstahlasada emvali metrukeden olup 
harikzedegân tarafından işgal edilen mesakin, 
iskânlarına kadar bu madde ahkâmından müs
tesnadır demeliyiz. Yani temlikini istemiyoruz. 
Hiç olmazsa iskânlarına kadar sokaklarda sü
rünmesin. 

ABlDİN B. (Saruhan) — Encümen kabul 
ediyor efendim. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLt 
MUSTAFA NSCATl B. (İzmir) — Efendim 
maddei kanuniye emvali gayrimenkulei metru-
kesi lüzum ve ihtiyaç görüldükçe doğrudan doğ
ruya Mübadele ve İmar Vekâletinin emrine ve
rilir diyor. Yani bugün mübadeleye tabi olan 
halkın emvali metrukesini biz istediğimiz za
man Maliye Vekâletinden alabileceğiz. İhtiyaç 
gördükçe tâbirine Hilmi Bey kardeşimiz itiraz 
etmiştir. Bu tâbir lâzımdır. Çünkü biz doğru
dan doğruya bu emvali metrûkeye vaz'edecek 
olursak bu emvali metrukenin ayrıca muhafa
zasını da deruhde etmeye bugünden itibaren 
mecburuz. Bu emvali metruke ebniyesini muha
faza edemezsek kapısı, kanadı, susu, 'busu kopa
rı! acaktır ve elimize gelecek olan emvali metru
ke eski vaziyetlerini kaybedeceklerdir. Onun 
içindir ki, biz ihtiyaç gördüğümüz zaman Ma
liye Vekâleti bu emvali bize tevdi etmeye mec
bur olacaktır. Yalnız, biz ihtiyaç gördüğümüz 
zaman bize versinler diyoruz. Onun için ihtiyaç 
görüldüğü tâbirine lüzum vardır. Sonra bu em
vali metruke bugün üç suretle düşünülebilir. 
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Birisi hiçbir kimsenin icara salâıhiyettar olma
dığı zamanda işgal olunan mebani vardır. İkin
ci kısmı, Maliye Vekâleti tarafından istenildiği 
zaman feshedilmek şartiyle icara verilmiş em
vali metruke vardır. Bir kısmı da doğrudan doğ
ruya mukavele yapılmış, hakkı feshi Maliye 
Vekâletine aittir. Bu emvali metruke bugün üç. 
kısım üzerine müstenittir. Birinci kısmı doğru
dan doğruya almak talbiî Maliye Vekâletine 
aittir. Maliye Vekâleti ıbu hakkını İmar Vekâle
tine devretmiştir. Binaenaleyh o emvali metru
ke hakkında hakkı feshi istimıal etmek lüzumu 
hâsıl olduğu zaman İmar Vekâleti hakkı feshi 
istimal ederek derhal idareten 'boşaltacaktır. 
Üçüncü kısım kalıyor. Asıl mukaveleye merbut 
olan ve hakkı feshi mevcudolmıyan emvali met
ruke vardır. Bunların da gaibniifahişi tahak
kuk edenlerin İmar Vekâleti tarafından idare
ten tahliyesine bu kanun cevaz vermektedir. 
Besim Beyefendi buna itiraz etmişlerdir. Bu 
emval beytulmalindir. Emvali eytam 'da emvali 
beytulmal gibidir. Binaenaleyh bunlarda gaibni. 
'fahiş gibi takdiri tahrire de lüzum yoktur. 
Çürikü emvali metrukedir, doğrudan doğruya 
.Hükümetin elindedir. Şu halde emvali metruke 
hakkında mukaveleleri doğrudan doğruya f es
netmek salâhiyeti vardır. Fakat daha esaslı ve 
kanuni olsun diye ibir heyetin hakkı takdirine 
bırakmıştır. Mahallî heyeti belediyesi tarafın
dan veya mahallî Hükümetin reisi tarafından 
veya bir heyet tarafından tahmin yanılacaktır. 
Meselâ onbin lira icar getirecek •olan bir mal 
'belki bin liraya, ikibin liraya icar edilmiştir. 
Ve bu da müşterinin zuhur etmemesinden ve
yahut memalrk'l müstanlasa ahalisinin tam mâ-
masiyle 'böyle toplu ibir halde bulunmamasından 
dolayı ucuz bir tarzda verilmiştir. Bu böyle ve
rildi diye mütemadiyen bunu böyle bırakmak 
doğru değildir. Şunu sanahaten söyliyebilirim 
ki, elimizde yüz (binden fazla emvali metruke 
bulunması lâzımgelirken 'bunun ancak yirmi ve
ya yirmibe^ bin tanesi elimizdedir. Diğerleri de 
icarda, şunun bunun tahtı işgalindedir. Memle
ketimize gelecek yüzbinlerce muhacirini sığdır
mak da kabil değildir. Onun için şuanın Ibıınun 
işgalleri altında kalan ve hiçbir hakları olma
dığı halde işgal edilen mebaniyi almak ve mu
hacirine vermek ibir emri tabiîdir. Onun için

dir ki, madclei kanuniyenin aynen kabulünü is
tirham ederim. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Çok pahalı verilmiş 
olanları feshetmemeli. 

VEKİL MUSTAFA NECATİ B. ( D e v a m a 
— Harikzedegâna gelince; tabiîdir ki, bunları 
da, harabolan yerler ahalisini de açıkta bırak-
mıyacağız. Zaten bu birinci maddede sarahaten 
zikrolunmuştur. Vekâlet harikz'edeıgânın da, ha
rabolan yerler ahalisinin de doğrudan 'doğruya 
iskân ve terfihini düşünmeyi deruhde etmiştir. 
Binaenaleyh harikzedegânı talbiîdir ki, yerlerin
de bırakacağız. Buraya ıbir ilâveye lüzum vardır. 
Harikzedegânın muhtacı muavenet olanlarını 
iskân edelim, olmıyanlarının iskâniyle muvaz
zaf ormryalrm. Bunu bu şekilde yapalım. 

AHM.ED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Ga
bimi kabul ediyorsunuz. Fakat fahişe ihtiyaç 
var mı? Gabin kâfidir. Fahiş olmaya mahal 
yoktur. 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Ben 
kabul ediyorum. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Fa
hiş tâbiri lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Vekil 
Bey vazifesinin maddî muhafazası olan emval 
ve emlâkin devri takdirinde muhafazasına muk
tedir olamıyacağıta söylüyorlar. Bu sizin için 
ilk aczi itiraf değil midir? (Handeler) Sorarım 
Vekil Beye1! Kendilerine1 maliyece verilen bir 
defterde falan köyde beşyüz hane mevcut deni
lirken o köyde o evler yanmış bulunursa Mali
ye Vekâleti vaziyetten derhal haberdar etmeye 
kendini vazifedar addedecek mi? Katiyen etmi-
yecek. Siz acaba sevk edeceğiniz muhacirini ha
beriniz olmaksızın oraya sevk ettiğiniz zaman 
onları zayiata uğratacak mısınız? Tahriri yeri
ne Adliye kâtiplerine© tasdik olunmuş kaydının 
konmasını teklif ettim. Bu cihete ne buyuru
yorsunuz ? 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Eğer doğ
ruyu söylemek, izharı aciz ise bendeniz böyle 
bir izharı aczi kabul ederim. Bu meselede ihti
yaç görüldüğü takdirde emvali metrukeyi al
mak demek, onun muhafazasını temin edece
ğim demektir. Bana verdiğiniz altı milyon lira
yı heba mı edeyim? Binaenaleyh, mebus arka-
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daşlardan rica ederim. Sözlerini l)iraz insaf-
kârane olarak söylesinler. Be'ndeniz hakikati 
söylüyorum. Ve ihtiyaç görüldükçe emvali met-
rııkeyi alalım diyorum. Hepsini alırsak mahvo
lur. Bu beytülhıaldir, muhafazası lâzımdır ve 
bunda vebali mânevi vardır, diyerek deruhde 
etmemişimdİT. İhtiyaç gördüğüm zamanlarda 
alacağım. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim biliyorsu
nuz ki.... 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Beyefendi tahrirî kelimesine cevap isterim. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
takrir verirsiniz. Heyeti Umumiye kabul eder
se ben de kabul ederim. Her sualin ayrıca mü
zakeresi mevzuubahsolursa bu kanun günlerce 
çıkmaz. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim birçok ar
kadaşlar mal'ûmattardlrlar. Emvali gayrimeın-
kulei metrukeden müstegallât kısmını icar eden 
halk bugünkü şeraiti iktisadiyeye göre1 zarar 
eder._ Şu halde vekâlet gabini fahişi âkıdînden 
hangisinin aleyhine telâkki ediyor? (Hazine 
aleyhine sesleri) Demek oluyor ki müstegallât-
tan akdi icarı zamanındaki şeraitle bugünkü şe
rait arasında çok ziyan eden vardır. Bunlarda 
gabni fahiş aramaya lüzum yoktur. Derhal fes
hi arzu ederler. Sonra müzayedeli akdi icar ne
den gabni fahiş addolunuyor? Burada gabni 
fahiş müzayede iTe akdi icara da şâmil midir».. 
(Olamaz sesleri) 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Gabni fahiş 
umumidir burada... 

İSMET B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim. Müzayede de gabni fahiş zannet
mek doğru değildir. Yalnız bu gibi müstegallât 
müstecirleri bugün bu zararları kabul ederler
ken eğer Hazine ben icarı feshederim diyeeekse 
çoktan razı olacaklardır. Buraya gabni fahişi 
koymak suretiyle bu meseleyi îğlâk etmeye lü
zum yoktur. Bu meselenin tetkikini istirham 
ederim. Çünkü zarar edenler tabiatiyle feshi 
arzu ederler. Halbuki bu gabni fahiş tâbiri ile 
onlar feshedilmiyeeektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Maliye 
Vekâleti emvali metrukeyi muayyen bir müd
det zarfında müzayedede bulunduruyor ve son
ra bedeli müzayedeye iştirak ediyor, diyor ki 

Maliye Vekâletine şu mal şu kadar bedele çık
mıştır. Bunun ihalesini icra edelim mi? Diyor. 
Ediniz diyor. Ihal'ei evveliye zamanımda yine mü
zayede devam ediyor, lhalei katiye zamanında 
tekrar soruyor ve ona intizar ediyor. Müzaye
deden sonra gabin aramak bilmem doğru mu
dur? Sonra buyuruyorsunuz ki, emvali metru
keyi lüzum görüldükçe alacağız. Bendeniz bu
gün bir mülk isticar ettim. Yarın buna lüzum 
gördünüz, bendenizden aldınız. Şu halde Mali
ye Vekâletinden bundan sonra icar ve isticar 
işine hitam vermesi için maddenin sonuna, «İş
bu kanun tarihi neşrinden sonra Maliye Vekâ
leti emvali metruke üzerine icar ve isticar mu
kavelenamesi akdetmiyecektir.» demek lâzımdır. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim arz 
ettiğim veçhile emvali metrukenin elimizde bu
lunan kısmı beşbin adettir. Bunun yüzbinden 
fazla olduğunu kabul etmek lâzımdır. Muha
cirin gelirse ve vayizet bunun hepsinin birden 
bu sene zarfında alınmasını icabettirirse; ar
tık bunun muhacirinin vaziyetini düşünmek 
noktasından kabul edilmesi mecburiyeti vardır. 
Beşyüz bin kişjiyi yirmibeş bin hane içerisine 
sıkıştırmak biraz güçtür. Yüzbinden fazla em
vali metruke şunun bunun tahtı istifadesinde-
dir. İhtiyacı kati hâsıl olursa Maliye Vekâleti
nin feshini istimal etmiyeceği mebani hakkın
daki mukavelâtta gabni fasih iddia edeceğiz. 
Mesele budur. Yani bütün emvali metruke hak
kında gabni fahiş vardır gibi bir muamele yok
tur. Lüzum gördükçe ve ihtiyacı kati hâsıl ol-
dukda gabni fahiş arıyacağız. 

İSMET B. (Çorum) — Zatıâlinizin buyurdu
ğu gibi müstecirlerin lehine yapılmış hiçbir mu
kavele yoktur. Mademki lüzum ve ihtiyaç gö
rüldükçe feshetmek zarureti vardır; gabni fahiş 
kelimesini koyarak kitaba uydurmanın mânası 
yoktur. Böyle müşteglât müscirleri zarar gör
mek yüzünden dolayıdır ki - bunların zarar gör
dükleri muhakkaktır, arkadaşların bu hu
susta aldığı telgraflarla sabittir - Eğer Maliye 
Vekâleti kabul ediyorsa hiç gabni fahişi mesele
sini mevzuubahsetmeksizin bu olabilir. Zaruret 
ve ihtiyaç eğer bunların tahliyesini icabettiri-
yorsa gabni fahiş kelimesini koyup da müza
yede ile icar edilen şeylere gabni fahiş iddiasiy-
le kitaba uydurmak doğru değildir. Bu kanun 
zarar gören müsteeirler için daha iyidir. Fes-
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hetmek için Mübadele Vekâletinin rızası doğ
rudur. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ (İzmir) — Efendim hak
kı feshi mutlak olarak verirseniz bizi böyle uzun 
işlerden kurtarmış olursunuz. 

HAKKI B. (Van) — Vekil Beyefendi, bende
nizin soracağım suale kısmen cevap verdiniz. 
Dairei intihabiyemde ne derecede tahribat icra 
edildiğini bendeniz erkama müstenidolarak şim
di arz edebilirim. Bu emvali metrukeden icar 
edilenler tahliye edilecek olursa Van'da istirdat
tan sonra Hükümet tarafından gali bir fi
yata icar edilen haneler olacaktır? Ve Van'da 
mübadeleye tâbi olan ahalinin ikamesine tah
sis edilmiş yer var mıdır? Bunu anlamak is
tiyorum. 

İMAR, İSKÂN VE MÜBADELE VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Böyle 
harap ve uzak mmtakalara bu gelen muha
cirini göndermek tabiîdir ki muvafık olamaz. 
Biz muhacirini iskân edeceğiz. Müstahsil bir 
vaziyete sokacağız. Esasen Van'da bma bu
lunmazken biz oraya muhacir gönderip iskân 
edemeyiz. 

HAKKI B. (Van) — Ahalii asliyenin hiç
bir şeysi yoktur. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Muhterem ar
kadaşlar görüyorum ki, meselede şayanı ta
vazzuh cihetler vardır. Binaenaleyh müsaa
de buyurursanız encümen namına bu hususta 
biraz izahat vereyim. Ahitname mııc;b'nce 
emvali metruke iki suretle tasfiyeye tâbidir. 
Simdi bir kendi kanunlarımıza nazaran tas-
five yapılıyor, bir de Muhtelit Komisyon ta
rafından mübadeleve tâbi ahali iç'n yarıla
cak tasfiye muamelesi var. Bu muamelevi 
simliye kadar yapan Mübadele Vekaletidir. 
Dahilen yapılmakta olan tasfiye muamelesi, 
kemli tebaamızdan olup da mukaddema bu
radan gitnrs olan Rum ve Ermenilerin matl'ıı-
batını tasfiye etmek, ikincisi de, Muhtelit 
komisyonlar tarafından ahitname mucibince 
altın mukabilinde alınacak mı^abıt ile yapıla
cak tasfiye meselesidir. Emvali gavr'mnnkn-
leye Maliye Vekâleti vazıyedetnrs olduğu ieın 
emsali metruke yine bu itibarla iki suretle 
nakil muamelesi yapacaktır. Simdi İmar Ve
kâleti Heyeti Celilenizden mübadeleye tâbi 

olan ahaliden peyderpey memleketimize ge
lenler oldukça bunlar oradaki Muhtelit Ko
misyon tarafından verilecek mazabıta nazaran 
kondilerine bâzı mesakin, bâzı emvali gayri-
mo-ikule, arazi ve saire vermek mecburiyetin
dedir Şimdi İmar Vekâleti alelıtlak emvali 
motrukeyi kendisi almak istemiyor. Meselâ 
Ahiucd Efendiye oradaki Tekâlif Komisyonun
dan eline almış olduğu mazbata mukabilinde, bu
rada kendisine arazi ve emlâk vermek lâzım-
gelecektir ki, iste burada İmar Vekâletine 
bir ihtiyaç görülecektir. İmar Vekâleti o 
zaman Maliye Vekâletine diyecektir ve diye
bilmek içim o salâhiyeti istiyor ve berikine 
fal'in taraftaki emvali metrukeyi ben Abdul
lah Efendiye veya Ahmed Efendiye verece
ğim demektir. Binaenaleyh İmar Vekâletine 
ihtiyaç bu suretledir. Vâki olacak ihtiyaç bu

dur. Vekâlete burada bu salâhiyeti verecek 
olursak bilâhara Maliye Vekâletiyle İmar Ve
kâleti aracındaki noktai nazar ihtilâfı kalmı-
yacaktır. İkincisi de ?abni fahiş iki suretledir. 
Bir defa memaliki müstahlasa ahalisi, nakdi 
haiz olmadıkları içindir ki, vukubulan müza
yedelerde bedelâtı sabıkasından 1, 2, 3, 4 ve 5 
sen? evvelkilerinden dûn olmak üzere iştirak 
etmişlerdir. Çünkü öyle bir zamandı ihale 
edilmiştir ki, bunlara yüksek bedeli icar ile tâ-
lib)imak imkân ve ihtimali yoktu. Müzayede 
ile yapılmasına rağmen bir gabni fahiş var
dır. Evvelki senelere nispet ederek bunun 
haiz olduğu kıymet yüz lira iken en liraya in
miştir. Burada Hazine aleyhine bir gabni fa
hiş vardır. Bu ihtiyaç tahakkuk ettiği vakitte 
İmar Vekâleti bunu Abdullah Efendiye tahsis 
ettiği zaman makbul olan orta yerde sıfatı 
ancık tavasuttan ibaret olan Maliye Vekâ
leti de.Tİl, mübadeleye tâbi ahitname il o müba
dil OA e tâbi olan Abdullah Efendidir. Bu ih
timali ref'etmek gabni fahiş suretiyle önüne 
TO'pbilmek içim Heyeti Celilenizden Salâ
hiyet istiyor. Binaenalevh encümen nanrna 
arzımız Vehbi BÖV arkadaşımızın vukubulan 
teklif atını nazarı itibara alarak maddenin ay
nen kabulünü istirhamdır. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın, müzakerenin kıyafeti 
kabul edilmiştir. 

_ 2 0 6 — 



t : 47 3 . 11 . 1330 C : 2 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) 
— Bir fecîa vardır. Onu Heyeti Celilenize 
arz edeceğim. 

REİS — Rica ederim efendim. Müzakere
nin kifayetini Heyeti Celileniz kabul etti. Tak
rirler okunacak : 

Riyaseti Celileyo 

Müzakere kâfidir. 
2 nci fıkranın «Mübadele, İmar ve İskân Ve

kâleti mübadeleye tâbi eşhasa aidolup da 
tahı'irî bir mukaveleye müstenidolmaksızm iş
gal edilmiş bulunan emvali metrukenim harik-
zedegânın tahtı işgallerinde bulunanlardan 
maadasını idareten tahliye ettirmek salâhiye
tini haizdir» şeklinde tadilini teklif ederim. 

Saruhnn Mebusu 
Âbidixi 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin birinci satırındaki (ta

lep üzerine) cümlesinden sonra (Ankara şehrr 

müstesna olmak üzere) ve onuncu satardaki 
(salâhiyettardır) kelimesinden sonra da (ancalr 

haneleri düşman tarafından yakılanlara ica^ 
edilmekte olan hanelerden badema icare alın
maz) kaydının ilâvesini teklif ederim. 

3 Teşrinisani 1339 
Van 

Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Van'daki bütün İslâm haneleri düşman ta

rafından tahribedildiğinden sekizinci madde
nin nihayetine zirdeki ibarenin ilâvesini teklif 
ederim: 

Van şehrindeki emvali metrukeye ait hane
ler Van mültecilerine bilâbedel ita edilmiştir. 

Van Mebusu 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin dördüncü fıkrasındaki 

(gabni fahişin) tâbiri yerine (hali haz^r rayi
cine göre bedeli karenin noksan olduğu) cüm
lesinin ikamesini ve yine dokuzunlu fıkradak : 

(gabni fahişin) tâbiri yerine (noksan bedelin1) 
tâbirinin vaz'ını ve maddenin sonuna (emvali 
metruke mübadele ve İskân Vekâletine devre-

dilinceye kadar Maliyece muhafaza olunur) 
cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

2 Teşrinisani 1339 
Aydın 
Zekâi 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey takririmi ben geri aldım. Vakit zayi ol
masın. 

Riyaseti Celileye 
İşbu sekizinci madde bilûmum gayrimenkul 

cvmali metrukeyi Mübadele ve İmar Vekâleti
nin emrine veriyor. Bu sebeple Ankara'da bu
lunan emvali gayrimenkulei metrukenin Tasfi
ye Komisyonunca satılmasından sarfınazar edil
diği haber alınmıştır. Halbuki Ankara'da mes
kene olan ihtiyaç varestei arzdır. Şu halde bu 
maddenin ahkâmı taşraya şâmil olsa dahi An
kara'nın istisnası zaruridir. Binaenaleyh talep 
üzerine kelimesinden sonra «vilâyatta bulunan» 
terkibinin ilâvesiyle maddenin berveçhi âti ta
dilini tejdif eyierim. 

3 Teşrinisani 1339 
Yozgad «Bozok» 
Süleyman Sırrı 

Madde 8. — İhtiyaç görüldükçe vâki olacak 
tı1ep ürerine, «vilâyatta bulunan», bilûmum gay
rimenkul emvali, metruke... İlâh. 

(Havif havır, sesleri) 
AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — O va

kit kanun olmaz. 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin (mukavelenamede hakkı 

tesih me^cudolmadığı halde) diye baslıyan dör
düncü fıkrası ahkâmı esasiye ile kabili telif ol
madığından tayymı arz ve teklif eylerim. 

3 . 11 . 1339 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Bozok) — Rica ede
rim Reis Beyefendi biraz hemzeyi göstererek 
okuyunuz. Bozuk gibi oluyor. (Handeler) 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin birinci fıkrasının veçhi 

âtide tadilini teklif ederim: 

«İhtiyaç gördükçe vâki olacak talep üzerine 
bilûmum gayrimenkul emvali metruke ile meba-
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ni ve arazii emîriye Mübadele ve İmar ve İskân 
Vekâleti emrine verilir.» 

Çatalca Mebusu 
Şakir 

SAKİR îB. (Çatalca) — Reis Bey takririm 
hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Efen
dim bendeniz >son (takririmde ufak bir fıkranın 
ilâvesini teklif ediyorum. Teklif edilen kanun
da denmiştir ki, 'gayrimenkul emvali metruke 
İmar Vekâleti Itarafmdan istenildikçe verilecek
tir. Gerçi rmübadelelten. gelecek muhacirin için bu, 
kâfidir. Fakat birinci maddenin tadilen kabul 
olunan şekline göre yalnız mübadeleten gelecek 
muhacirin değil alelıtlak gelecek olan diğer mu
hacirler de mademki İmar Vekâletince iskân edil
mek muktazidir; bunları teminen bir kaydın ilâ
vesini elzem addederim. Bu kayıt Devlete aido-
lan mebani ve arazi hakkındadır. Muhacirlere 
karşı pekçok yardım etmek arzusiyle Heyeti Ce-
lilenin müteharrik olduğunda şüphe yoktur. Fa
kat bütçe zarureti karşısında üç milyon gibi za
ruretin belki de otuzda biri denecek kadar hiç 
olmazsa Devlete ait bulunan mebani ve araziyi 
İmar Vekâletinin emrine vermek suretiyle bun
dan İmar Vekâletinin istifadesini temin etmek 
en muvafık bir şekil olacağını tabiî takdir eder
siniz. Takririmde bunu teklif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
«Ancak ımemaliki müstahlasadaki emvali met-

rukeden harikzedegân tarafından işgal edilmiş 
olan mesakin harikzedelerin iskânlarına kadar 
bu madde ahkâmından müstesnadır. 

Fıkrai anifenin maddeye ilâvesini teklif ey
lerim. 

4 Teşrinisani 1339 
Karesi 

ıMehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Evvelen : 
Tarafeyn arasında münakit 'her hangi bir mu

kavelenin bahşettiği hakkı fesih, ancak tarafeyni 
âkıdeyn tarafından istimal edilebilir. Çünkü hu
kuku akit âkide racidir. ıBunun bilâvekâle diğer 
bir zat veya makama verilmesi kanuna mugayir
dir. 

Saniyen : 
Gabni fahiş meselesinde yalnız (gabin) kâfi 

olmayıp takdir de şarttır. Halbuki bu kabîl yani 
Hükümet tarafından vukubulan icarat alenen ve 

bilmüzayede icra kılındığı cihetle takdir mevzu-
ubahsolamıyacağından gaibni fahiş iddiası da vâ-
fidolamaz. 

•Salisen : 
Gabni fahiş ve sair suretle fesih keyfiyetinin 

tetkik ve takdiri mesaili müşküleden olmakla 
beraber bunun vekâleti aidesine ait iki memur 
ile bir reisi idare (ki o da vekâletin bir memu
ru demektir.) nin ekseriyet teşkil ettiği bir he
yetin tetkik ve takdirine bırakılması kaidei ma-
delet ve bitaraf iye muhalif olduğundan işbu mad
denin (bu gibi emvali metrukede Maliye Vekâ
letince) diye başlıyan fıkaratm kamilen tayymı 
teklif ederim. 

Mersin 
Besim 

Riyaseti Celileye 
1. Sekizinci maddenin ahkâmı ancak iskân 

mmtakalarında câri olmak tabiî bulunduğundan 
maddenin başına (iskân mmtakalarında) keli
melerinin ilâvesini, 

2. Altıncı satırda, «haizdir» kelimesinden 
sonraki fıkra müşevveş olduğundan berveçhi âti 
(Maliye Vekâletince tanzim ve teati edilmiş mu
kaveleye müsteniden işgal olunan bu kabil em
vali metrukeden mukavelenamede... İlâh.) sure
tinde tashih ve tadilini, 

3. Maddenin iki yerinde mezkûr (idareten 
tahliye) tâbirinin (idareten tahliye ettirmeye) 
suretinde - ki yani tahliyenin bilûmum idari 
tahliyeler gibi Hükümet marifetiyle yapılacağı
nı tazammun için - tadilini arz ve teklif ederim. 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin âtideki şekilde kabulünü 

teklif ederim. 
Denizli 

Haydar Rüşdü 
Sekizinci madde — İhtiyaç görüldükçe vâki 

olacak talep üzerine bilûmum gayrimenkul em
vali metruke, Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
emrine verilir. 

Riyaseti Celileye 
Mukavelenamede hakkı fesih mevcudolduğu 

halde akit ve icarda gabni fahiş bulunduğu ta
hakkuk ederse Mübadele ve İmar ve İskân Vekâ
leti derhal akdi icareyi fesih ile meeuru idareten 
tahliyeye salâhiyettardır, cümlesinin yerine der
hal akdi icareyi fesih ile memuru tarihi feshin-
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den itibaren onbeş gün sonra idareten tahliyeye 
salâhiyettardır, cümlesinin ilâveten tadilini tek
lif eylerim. 

3 Teşrinisani 1339 
Giresun 

Ali Şevket 
REİS — Efendim takrirleri birer birer reyi 

âlinize vaz'edeceğim. 
HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Müsaade 

buyurur musunuz? Reis Bey encümen namına 
arz edeseğim; bu maddeyi tekrar bu tekliflerle 
beraber encümene iade buyurursanız daha iyi 
olur. 

REİS — Fakat nazarı dikkate alınacak tak
rirler vardır. Almmıyacak takrir vardır. 

Efendim Çatalca Mebusu Şakır Beyin tak
ririni reyi âlinize vaz'ediyorum. 

(Çatalca Mebusu Şakir Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bunu nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Efendim takriri kabul eden 
arkadaşlar lütfen ayağa kalksın. Efendim aksi
ni reyi âlinize vaz'edeceğim. Takriri kabul eıtmi-
yen arkadaşlar lütfen ayağa kalksın, takrir ka
bul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey mîri tâbiri var. O, kullanılamaz. Artık bu
na iyi dikkat edin İha... 

REİS — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin takririni reyi âlinize vaz'edeceğim. 

(Ahmed Hamdi Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el
lerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Bozok Mebusu Süleyman ıSırrı Beyin takri
rini reyi âlinize arz edeceğim. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu teklifi nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınma
mıştır efendim. 

(Van Mebusu İbrahim Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS —• Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 

Hakkı Beyin de Süleyman Sırrı Beyin tek
lifi tarzında bir takriri vardır. (Ret sesleri) 

HAKKI B. (Van) — Takririmin ikinci fık
rası vardır. 

(Hakkı Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Hakkı Beyin takririni nazarı dik

kate alanlar ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Giresun Mebusu Ali Şevket Efendinin takri
rini reyi âlilerine vaz'edeceğim. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — ıBu takriri nazarı dikkate alanlar 

ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
(Denizli Mebusu Haydar Rüşdü Beyin takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 

lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemişi ir. 
(Saruhan Mebusu Âbidin Beyin takriri tek

rar okundu.) 
REİS — Bu teklifi nazarı dikkate alanlar el

lerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmıştır efen
dim. 

Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efen
dinin takririni reyi âlinize vaz'ediyorum. 

(Ali Süruri Efendinin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu teklifi nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
mıştır efendim. 

Mersin Mebusu Besim Beyin 'takririni reyi 
âlinize vaz'edeceğim. 

(Besim Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 

lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmadı. 
Karesi Mebusu Vehbi Beyin takririni reyi 

âlinize vaz'edeceğim. 
(Vehbi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen elle

rini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmıştır. 
Aydın Mebusu Zekai Beyin takririni reyi 

âlinize vaz'edeceğim. 
(Zekâi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alan rü-

feka lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Maddeyi nazarı itibara alman takrirlerle bir
likte encümene gönderiyoruz. Encümenden gele
cek olan şekilde müzakere etmek üzere dokuzun
cu maddeye geçiyoruz. (Yarın sesleri) (Yarın 
öğleden sonra sesleri) Vakit geç olduğundan 
yarın öğleden sonra saat birbuçukta içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,45 




