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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerıt; saat : 1,50 

REİS — Fetlıi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (S ird), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili İsmet Beyefendinin Tahtı 

Kiyasetlerinde bllinikat zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve taslıihan kabul olundu. Evrakı varide aidol-
dukları encümenlere havale edildikten sonra Ada
na'da Fransızlar zamanında gasbedilen mebaliğ 
hakkındaki Kavanini Maliye Encümeni mazba
tasının müzaekresine geçilerek neticede işbu pa
raların Adana Ziraat Mektebine tahsisine dair 
Kütahya Mebusu Ferid Beyin takriri tâyini esa
mi ile reye vaz'olunarak (48) ret, (6) müstenkife 
karşı (94) reyle kabul edildi. Bilâhara İstihlâk 
Resmi Kanununun tefsirine ve ipeği havi mensu
catın Gümrük Resmine dair lâyiha i Kanuniyenin 
müzaekresine iptidar edildi. Heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakerenin kifayeti kabul edildik
ten sonra maddelere geçildi. 

Karesi Mebusu Süreyya Beyin, lâyihada zikri 
geçen mevaddı kanuniyenin tabı ve tevziinden 

sonra müzakeresine devam olunmasına dair tek
lifi kabul edilerek teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
İsmet Beyefendinin Tahtı Riyasetleriyle kü-

şadedilerek mütarekenin bidayetinde vatanın 
emri müdafaası zımnında ika edilen ceraimin affı 
hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Müşterek En
cümen mazbatası müzakere olundu. Ve neticede 
lâyihai kanuniyenin tadiline ve bâzı mevad ilâ
vesine mütaallik azayı kiram tarafından verilip 
nazarı itibara alman takrirlerle mazbata en
cümene iade edildi. Ve Perşembe günü içtima 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Çorum 
tsmet 

Denizli 
Haydar Rüşdü 

Kâtip 
Siird 

Mahmud 

2. — SUALLER 

1. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin; 
Cester Şimendifer imtiyazına dair sual takriri 
Nafıa Vekâletine (6/35) 

2. — Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin; 
Atina'da inikadeden Muhtelit Mübadele Komis
yonunun bâzı icraatına dair sual takriri Harici
ye Vekâletine (6/34) 

3. — Ertuğrul Mebusu Halil Beyin; Kanunu 
Mahsus mucibince teşekkül edeyi Menhubat Ko
misyonu azasına verilmesi iktiza eden hakkı hu
zura dair sual takriri Maliye Vekâletine havale 
edilmiştir. (6/36) 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir 

mütalâa var mı efendim? Zaptı sabık hulâsasını 
aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler, lütfen el kaldırsın... Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edilmiştir efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Beyefendi, hemen üç ay oluyor. Bomonti grevin
de yaralanan amele için vermiş olduğum sual tak
ririm bir, Hamallar Cemiyetinden kanun hilâfı
na para alındığına dair olan sualim iki, bundan 
bir ay evvel İzmir'deki üzüm ve incir ticaretinin 
durgunluğuna dair olan takririm üç... Bu sual 
takrirlerime hâlâ Maliye ve İktisat Vekâletlerin
den cevap verilmemiştir. Esbabını anlıyamıyo-
rum. Hattâ tekit bile edildi. 

- 2 8 9 -
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3. — EVBİ 

Lâyihalar 
1. — 11 Receb 1327 tarihli Matbuat Kanunu

nun yirmialtıncı maddesinin tadili hakkında lâ-
yihai kanuniye (1/387) (Dahiliye Encümenine.) 

2. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvak
katinin 5, 118 ve 121 nci maddelerinin tadiline 
dair lâyihai kanuniye (1/388) (Müdafaai Mil
liye Encümenine) 

Teklifler 

1. — Karası Mebusu Ahmed Süreyya Beyin, 
ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkında 13 Eylül 
1331 tarihli Kanunu muvakkatin bâzı mevaddı 
ile 20 Nisan 1338 tai'ihli Emvali Metruke Ka-
nununu muaddil 15 Nisan 1339 tarihli Kanuna 
zeylolmak üzere teklifi kanunisi (2/215) (Lâyi
ha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Kütahya Mebusu Receb Beyin, temenni 
takrirleri hakkındaki 2/9 numaralı teklifi kanu
nisine dair (2/9) (Nizamnamei Dahilî Encümeni 
mazbatası) 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Karası Mebusu Ahmed Süreyya Bey ve 
rüfekâsının, Nizamnamei Dahilînin 98 nci mad
desinin tadili hakkında (2/181) numaralı tekli
fine dair (Nizamnamei Dahilî Encümeni mazba
tası.) 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
tadil teklifleri hakkında (4/94) numaralı takri
rinin reddine dair (Nizamnamei Dahilî Encümeni 
mazbatası.) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayeti karargir olduktan son

ra, verilecek tadilnamelerin kabul edilmeme
sine dair olup, encümenimize havale buyuru-
lan Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri encümenimizin 27 Teşrinievvel 1339 tarihli 
içtimamda müzakere olundu. Nizamnamei Da
hilîmizde müzakerenin kifayeti kabul edilmesi
ne yani bir maddenin müzakeresinde âzanm 

[ VÂEİDE 

hakkı kelâmı nevuma takyidedilmiş bulunma
sına ve Meclisimizde şimdiye kadar olduğu gibi 
levayihi kanuniyenin müstaceliyetle ve bir de
fa müzakere edilerek ilân ve tatbik edilmesi 
bir teamülü zaruri halini iktisabeylemesine bina
en âzayi kiramın en son müracaat edecekleri 
yegâne hak olan tadilname teklifini dahi tak-
yidetmek asla caiz görülemiyeeeğinden ve alel-
husus bu gibi teklifler meyanmda şayanı kabul 
fikirler dahi bulunabileceği derkâr olduğundan 
teklifi vâkfın reddine encümeniımizce müttefikan 
karar verilerek Heyeti Umumiyenin tasvibine 
arz olunur. 

Nizamnamei Dahilî Encümeni 
Reisi namına 

ahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri 

Kâtip 
Kütahya 

??'? 
Âza 

Antalya 
Ahmed Saki 

Âza 
Bozok 

??? 

Mazbata Muharrri 
Denizli 

Haydar Rüşdü 
Âza 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Âza 
Karesi 

Haydar Âdil 
Âza 

Karahisarı Şarki 
İsmail 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
malûmuâliniz, Meclisi Âlide bir kanun lâyihası 
müzakere edilirken, o lâyihanın mevaddmm ta
dili hakkînda takrir vermek, o maddenin tadili 
talebinde bulunmak her azayı muhtereminin 
hakkıdır. Bendeniz evvelce bir takrir vermiş
tim. Takririmde diyorum ki, «Meclisi Âlide mü
zakere edilen bir mesele hususundaki takrir
ler, daha evvelce yazılmış olsun. Yani müzake
renin kifayetinin kabulünden evvel bu takrir
ler verilsin. Müzakerenin kifayeti kabul edil
dikten sonra mütevaliye ve mütemadiyen tak
rir yağmurları yağdırılmasın» Görüyoruz ki, 
bazen yirmibeş, otuzu mütecaviz takrir verili
yor. Meclisi Âli müzakerenin kifayetini kabul 
ettikten sonra bir taraftan da takrirler veril
mekte devam ediyor. Kâtip beyler tadil tak
rirlerini okuyorlar. Meselâ, takarrür edeceği 
bir sırada mütemadiyen takrirler geliyor. Ri
yaseti ve kâtip beyleri işgal ediyor. Bendeniz, 
«Buna bir şekil verilsin» diyorum. Yani bu 
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takririm Nizamnamei Dahilî Encümenine ha. 
vale edilsin Nizamnamei Dahilî Encümeni buna 
göre Nizamnameye bir madde ilâve etsin 
madde gelinceye kadar Meclisi Âli bunu bir 
kararla usul ittihaz etsin ve Makimi Riyaset 
müzakere kâfidir dedikten sonra artık tadil tak
rirleri devam edip durmasın, şeklinde bir te
mennide bulundum. Bunu Nizamnamei Dahilî 
Encümeni reddediyor. Ve esbab olarak da diyor 
ki her kanun müstaceliyetle ve bir defaya mah
sus olarak müzakereye tâbidir. Bilaenaleyh böy
le bir defa müzakereye tâbi olan bir mesele için 
olabilir ki vâki olan şayanı kabul bâzı müta
lâalar reddedilir. Bunu tahdidetmek doğru de
ğildi.1. 

Halbuki bir defa müzakere edilecek levayih 
ile iki defa müzakeresi yapılacak levayih 
hakkındaki muameleyi nizamname tâyin etmiş
tir. Mevcut maddei kanuniye takririn Maka
mı Riyasete hîni tevdiinde veyahut kanunun 
müzakeresine başlandığı bir sırada Heyeti Vü
kelâdan bir zatın veyahut azayı muhtereme-
den her hangi bir azanın esbabı mucibeld şi
fahi talep ve teklifi üzerine bir defa müzake
resi kabul edilen mevad hakkındadır. Bu şekil
de teklif vâki olmazsa kanun iki kere müzakere 
edilir. Hakem Heyeti Celiledir. Bendeniz 
beyhude yere vakit zayi olmasın diyorum. 
Hattâ geçen gün Makamı Riyasetten - îsmet 
Beyefendi idi zannederim - müzakerenin kifa
yetinden sonra takrir kabul etmekte mazurum 
buyurulmuştu. Böyle bir şeyin Meclisi işgal 
etmemesi ve buna bir had tâyin edilmesi için 
kifayet takririnden sonra tadil takrir! veril
mesin. Yani verilecekse bile evvelce yazılsın 
ve kifayetten sonra sırf müzakere edilsin di
yorum. 

REÎS — Haydar Rüşdü Bey Encümen 
namına söylüyorlar, efendim. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAYDAR RÜŞ
DÜ B. (Denizli) — Süleyman Sırı Beyefen
dinin teklifleri Nizamnamei Dahilî Encüme
ninde uzunuzadıya müzakere edildi. Biz
den evvel Nizamnamei Dahilîyi yapmış olan 
İstanbul Meclisi Mebusanmın zabıtlarını ve 
o Nizamnamei Dahilînin mevaddmm müzake
resi esnasında iradedilen takrirleri, sualleri, 
sonra da Nizamnamei Dahilîmizin mehazi 
hakkında uzunuzadıva tetkikatta bulunduk. 

Bizim Meclisimizde son zamanlarda, hattâ 
zannederim geçen senelerde bir kanunun iki 
defa müzakeresi görülmüş bir şey değildir, 
yapılmamıştır. Bir defa müzakere ile geçi
lecek olan bir kanunun esnayı müzakeresin
de tadil teklifi verilmesini de takyidedecek 
olursak o kanun lâyihalarının esaslı bir su
rette çıkmış olmalarına belki de menfi bir 
surette tesir icra etmiş oluruz. Onun için 
en son zamana kadar venilen tadilnameleri ka
bul etmeyi biz esas olarak muvafık gördük ve 
azayı kiramın bu baptaki hürriyetlerini tah
didetmek istemedik. Çünkü bir lâyihanın mü
zakeresinden sonra, hattâ encümene haA^ale-
sinden sonra dahi encümence azaların takrir 
vermek haklarıdır. Mesele böyle olduktan son
ra artık bir meselenin müzakeresinde ona 
mûteferri bir tadilname verilmemesini kabul 
etmek demek, uzunuzadıya o kanun lâyihasını 
takyidetmek demektir. Encümen bunu muva
fık görmemiştir. Noktai nazarımız budur. 
(Doğru sesleri. ) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Bey bendeniz tadil takriri verilmesin demedim. 
Eğer encümen benim teklifimi tadil takriri 
verilmesin şeklinde anlamışsa doğru anlama
mıştır. Bendeniz «kifayeti müzakereden sonra 
verilmesin» dedim. 

REİS — Nizamnamei Dahilînin tadili hak
kında Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
takririnin reddine dair, Nizamnamei Dahilî 
Encümeni mazbatasını reyi âlilerine vaz ediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Ziraat Bankası Müdürü Umumilik 
maaş ve muhassasatının sureti itası hakkında 
3/132 numaralı İktisat Vekâleti tezkeresine 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 

1. — Arnavutluk Heyeti ile bir Muha-
denat Muahedesi ve bir ikamet Mukavele
siyle tabiiyet umuru hakkında bir îtilâfname 
akdi için müzakerat icrası zımmında Menteşe 
Mebusu Şükrü Kaya Bvyin Murahhas tâyin 
edildiğine dair Hariciye '! Vekâleti tezkeresi 
(3/168) 

REİS — Okunacaktır efendim. 

— 291 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Eiyaseti Celilesine 
Arnavutluk Heyeti ile bir Muhadenet Mua

hedesi ve bir İkamet Mukavelesiyle tabiiyet 
hakkında bdr İtilâfıname akdi için müzakerat 
icrası zımnında Menteşe Mebusu Şükrü Kaya 
Beyin Murahhas tâyini icra Vekilleri Heye
tince karargir olmuş olmakla müzakerata bir 
an evvel mübaşeret edilmek üzere keyfiyetin 
müşarünileyh tebliği menutuhimemi devletleri
dir efendim. 

5 Teşrinisani 1339 
Hariciye Vekili 

ismet 
• REİS — Efendim Menteşe Mebusu Şükrü 

Kaya Beyin bu memuriyetle ifayı vazife etme
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Ashabı tarafından zıyaa uğrıyan tekâ
lifi milliye ve vesaiti nakliye mazbataları 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeninde bu

lunan tezkerenin tesrii müzakeresine dair Ma
liye Vekâleti tezkeresi (3/167) (Muvazenei Ma
liye Encümenine.) 

Takrirler 

1. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 
Askerliğin bir seneye tenzili ve bedeli nakdî esa
sının kabulü hakkında Müdafaai Milliye Encii 
meninde bulunan lâyihai kanuniyenin müstace 
len Heyeti Umumiyeye şevki teminniyaiına dair 
takriri (4/120) (Müdafaai Milliye Encümenine) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Beyefendi sıra ile okunmuyor. Onuncu madde 
okundu, mu? 

REİS — Okunmadı. 

2. — Antalya Mebusu Rasim Efendinin dü 
yunu umumiye ve reji idarelerinde Türk memur
ları istihdamı hakkında takriri (4/35) (Başve
kâlete) 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. —• Azayı kiramdan bâzı zevata mezuniyet 
itasına dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Efendim azayı kiramdan bâzı zeva
ta mezuniyet itasına ve müddeti mezuniyetini 
tecavüz ettirenlerin işbu müddetlerinin mezuni
yeti kammiyelerinden mahsubuna dair Divanı 
Riyaset kararları vardır; okunacaktır : 

Heyeti Umumiyeye 
Zirde esamisi muharrer azayı kiramın ahvali 

sıhhiye ve mâzareti mcşrualarma mebni hizala
rında muharrer müddetlerle mezun adleri Diva
nı Riyasetin 6 . 11 . 1339 tarihli onbirinci İçti
mai nda tensibedilmiş olmakla Heyeti Umum iye
nin nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

Divanı Riyesetçe makbul mazeretlerine meb
ni : 

Ahmet Şükrü Bey (İzmit) Bir buçuk ay (Ta
bip raporuna müsteniden) 

Vehbi Bey (Aksaray) Temdiden onbeş gün 
Avni Bey (Cebelibereket) Temdiden onbeş 

gam 
Mahmud Esad Bey (İzmir) Temdiden bir 

ay 

Neşet Bey (Aksaray) Temdiden onbeş gün 
Yusuf Bey (Denizli) Temdiden onbeş gün 
Mehmed Puad Bey (Kastamonu) Temdiden 

onbeş gün 
Yahya Kemal Bey (Urfa) Bir buçuk ay 
Emin Bey (Eskişehir) Bir buçuk ay 
Mehmed Bey (Çanakkale) Bir buçuk ay 
İsmail Bey (Ordu) Bir buçuk ay 
Ali Şevket Efendi (Giresun) Bir buçuk ay 
Besim Atalay Bey (Aksaray) Bir ay 
Hafız İbrahim Efendi (İsparta) Bir ay 
Mustafa Efendi (Konya) Bir ay 
Mustafa Fevzi Efendi (Konya) Bir buçuk ay 
Eyub Sabri Efendi (Konya) Bir buçuk ay 
Osman Kadri Bey (Muş) Bir buçuk ay 
Tasin Bey (Aydın) Bir ay 
Abdürrahman Şeref Bey (İstanbul) Bir bu

çuk ay 
REİS — İzmir Mebusu Ahmed Şükrü Beyin 

bir buçuk ay mezuniyetini kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

Aksaray Mebusu Vehbi Beyin temdiden on
beş gün mezuniyetini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

Cebelibereket Mebusu Avni Beyin temdiden 
onbeş gün mezuniyetini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. • Kabul edilmiştir efendim. 
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İzmir Mebusu Mahmud Esad Beyin temdiden 
bir ay mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

Aksaray Mebusu Neşet Beyin temdiden on-
beş gün mezuniyetini kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

Denizli Mebusu Yusuf Beyin temdiden onbeş 
gün mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir fendim. 

Kastamonu Mebusu Mehmecl Fuad Beyin 
temdiden onbeş gün mezuniyetini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Efendim Urfa Mebusu Yahya Kemal Beyin 
bir buçuk ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırısn. Kabul edilmiştir. 

Eskişehir Mebusu Emin Bey bir buçuk ay 
mezuniyet istiyor. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Mehmed Bey. (Çanakkale) nin bir buçuk ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın 
Kabul edilmiştir. 

İsmail Bey (Ordu) nun bir buçuk ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Ali Şevket Efendi (Giresun) un bir buçuk 
ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Besim Atalay Bey (Aksaray) m bir ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el baldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Hafız İbrahim Efendi (İsparta)mn bir bu
çuk ay mezuniyetini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Mustafa Efendi (Konya) nın bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Mustafa Fevzi Efendi (Konya) nın bir ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Eyüp Sabri Bey (Konya) nın bir ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Osman Kadri Bey (Muş) un bir buçuk ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın 
Kabul edilmiştir. 

Tahsin Bey (Aydın) m bir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir 

Abdürrahmaıı Şeref Bey (İstanbul) un bir 
buçuk ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Müddeti mezuniyetlerini tecavüz ettiren 
ınebuslann işbu müddetlerinin mezuniyeti kanu-
niy elerinden mahsubuna dair Divanı Riyaset ka
rarı. 

REİS — Efendim haftalık mezuniyetten av
dette mezuniyetini tecavüz ettiren zevat hak
kında Divanı Riyaset kararları var okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Haftalık mezuniyetinden avdetinde tecavüz 

ettirdiği bir hafta müddetin mezuniyeti kanuni
yesinden mahsubuna dair Karahisarı Sahib Me
busu Musa Kâzım Beyin sureti musaddakası 
merbut takriri Divanı Riyasetin 6 Teşrini
sani 1339 tarihli onbirinei İçtimamda tetkik ve 
muaileyhin, haftalık mezuniyeti de dâhil olduğu 
halele istimal eylemiş olduğu on günün sene zar
fındaki mezuniyeti kanuniyesinden mahsubu tes-
bit edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

REİS — Efendim kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyeye 
Haftalık mezuniyetinden avdetinde tecavüz 

ettirmiş olduğu müddetin sene zarfındaki mezu
niyetine mahsubu hakkında Erzurum Mebusu 
Kâzım Efendinin, sureti musaddakası merbut 
takriri Divanı Riyasetin 6 . 11 . 1339 tarihli on
birinei İçtimamda ledettetkik haftalık mezuni
yetinin ve tecavüz ettirmiş olduğu sekiz günün 
mezuniyeti kanuniyesinden mahsubu tensibcdil-
mekle Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

REİS — Efendim kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyeye 
Haftalık mezuniyetinde tecavüz ettirmiş ol

duğu müddetin mezuniyeti kanuniyesinden mah
subu hakkında Malatya Mebusu Mahmud Nedim 
Beyin sureti musaddakası merbut takriri Divanı 
Riyasetin 6 Teşrinisani 1339 tarihli onbirinei 
İçtimamda tezekkür ve mumaileyhin tecavüz et-
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tirdiği yedi gün ile haftalık mezuniyetinin me
zuniyeti kanuniyesinden mahsubu muvafık gö
rülmekle Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

REİS — Efendim kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyeye 
Maraş Mebusu Midhat Beyin mezuniyetinden 

1. — Mübadele, İmar ve İskân kanun lâyihası 
ve İmar ve İskân Encümeni mazbatası (1/345) 

REİS — Efendim bugünkü ruznamemiz; Mü
badele, İmar ve İskân Vekâleti kanun lâyihası
nın encümene havale edilmiş olan bir iki mad
desinin ikmalidir. Efendim malûmuâliniz on-
ikinci maddesi hakkında bâzı takrirler veril 
misti. Madde bu takrirlere göre tadil edil
mek üzere encümene verilmişti. Şimdi encü
menden gelmiştir. Şekli muaddeli lütfen yazar 
mısınız ? 

Madde 12. — 1338 senesinden heri yeniden 
inşa edilmiş ve edilecek akaarat 1340 senesin
den itibaren 1344 ve mesakin 1340 senesinden 
itibaren 1349 şenel maliyeleri nihayetine kadar 
Emlâk ve Müsakkafat Vergisinden muaftır. 

Bu muafiyet Şarki - Anadolu'da düşman 
tarafından tahribe dilen mahallerde 1334 sene
sinden itibaren yeniden inşa edilen mebanie 
de şâmildir. İdarei hususiyelerle hele diyeler e 
ait hisse muaf değildir. 

REİS — Efendim zaten tadil takrirleri reyi 
âlinize vaz'edilmiş, kaibul edilmişti. Şimdi bu 
tadil takrirleri üzerine madde bu şekli aldı. 
Bu şekil hakkında söz istiyen var mı ? 

VÂSIF B. (İzmir) — Müsaade buyurunuz, 
encümen namına söyliyeeeğim. Efendim ıma-
lûmuâlinizdir ki, geçenki 'müzakerede Meclisi 
Âliniz bu on ikinci maddenin esasını kabul 
buyurmuştu. 1338 senesinden itibaren yeniden 
inşa edilen mebani hakkındaki karar, reyi âli
nize arz edilmiş ve kabul 'edilmişti. Hattâ mad
de yine Sabit Beyefendinin taikriri üzerine tek-
rarr reye vaz'edilmiş ve yine kasbul edilmiştir. 
Reye vaz'edilip kabul edildikten, sonra tarzı 
tahrirde bir teşevvüş görülmüştür. Binaena-

avdetinde tecavüz ettirmiş olduğu müddetin me
zuniyeti kanuniy esinden mahsubu Divanı Riya
setin 6 . 1 . 1339 tarihli onbirinci İçtimamda ten-
sibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

REİS —• Efendim kabul, edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

leyh teshil -edilindk üzere encümene havale 
edilmiştir. Onun için zannediyorum ki, bu mad
de üzerinde artık müzakere ve münakaşa edile
cek bir şey kalmamıştır. Tarzı tahriri tadhihan 
encümen maddeyi bu şekle sokmuştur. Onun 
için lütfen müzakere kâfi görülsün de biran 
evvel şu işi çıkaralım, yani bu Ikanunu çaibuık 
çıkaralım. (Kâfi sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ka
nunun tefsirinde cidden alâkadar bir kelime 
hatası var. (Yeniden inşa) kelimesi ilâve bıı-
yurulmuş. Bu yeniden kelimesinin ilâvesi tak
dirinde ıbi-r Ankaralı değil bir İzmirli bile İz
mir'de bir diğerinden bir arsa satmahp da yap
tıracağı binanın vergisinden katiyen muaf 
tutulamıyacaktır. Çünkü yeniden inşa olamı
yor. Meselâ ben bir evin sahibiymişim ; kendi 
iken dine yıkılmış veya yıktırmışım; bu .anlaşı
lıyor. O arsa üzerinde .başka birşey yokmuş 
veyahut varmış aıma o arsa benim değilmiş, 
Ali'den satmakniişım, arsa üzerine bina yaptır
mışım. Bu yeniden yaptırmak elemek değildir. 
Yeniden yapmak demek, benim olmayınca bu 
bina katiyen vergiden muaf tutulamaz. Bu (ye
niden) tâbiri katiyen zaittir. Ve âti için îıiıı-
'zırdır. Başka ıhmaların da vergid'cn muaf tu-
tulacaiklarma sebebiyet verecektir. Tayyını 
teklif ediyorum. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakerenin kifa
yetini kabul edenler -lütfen el kaldırsın. Kabul 
•edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Maliye 
Vekilinin bulunması şarttır. 

REİS — Efendim bir takrir var, okuna
cak : 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Riyaseti Celileye 

(Yeniden) (kelimesinin tayymı teklif ede
rim. 

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Bu takriri ıkabul edenler lütfen 
€İ kaldırsın. Reddedilmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümen bunun 
böyle olmadığını izah etsin ve zapta igeçsin de 
tefsire mahal kalmasın. 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (Şarki - Anadolu'da düşman ta

rafımdan tahribedilen 'mahallerde) fıkrasının 
^ yerme (Ahvali harbiye dolayısiyle harabolan 

mahallerde) suretinde tadilini teklif ederim. 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddenin ikinci fıkrasının şekli 

âtide tadilini teklif ederiz. 
«Bu muafiyet, Harlbi Umumide düşman ta

rafından tahribedilen mahallerde 1334 sene
sinden itibaren yeniden inşa edilen 'mebaniye 
şâmildir.» 

Çanakkale Zonguldak 
Şükrü Halil 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Efendim 'maksat; ahvali fevkalâde dolayısiyle 
tahrilbolunmuş mahallerin biran evvel imarı
dır. Binaenaleyh Şarki - Anadolu'da öyle yer
ler vardır ki, düşman istilâ etmemiştir. Fakat 
yine ahvali harbiye sebebiyle harabolmuştur, 
yanmıştır. Binaenaleyh bu kanun ahkâmını on
lara da teşmil etmek için takririmin kabulünü 
rica ederim. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Meclisi Âliniz 1338 
nenesinden itibaren 1349 senesine kadar Emlâk, 
akaar ve Müsakkafat Vergisini af buyurdu ve 
bilâhara Sabit Beyin teklifi üzerine vilâyatı 
şarkiyede Ruslar ve Ermeniler 1334 senesinden 
beri bu tahribatı yapmış olduklarından bu tek
lif bize havale edildi. Rica ederim arkadaşlar 
(Ahvali harbiye dolayısiyle harabolan yerler) 
kaydını 'korsak hudut neresidir1? Çorum mudur, 
Sivas, Diyarbekir midir, Mardin midir? neresi
dir? Kanun tanzim olunurken sarih olmalıdır. 
Ahvali harbiye söbebiyle harabolan yerler, id
dia olunabilir ki, .memleketin bütün yerleridir. 

I Binaenaleyh memleketin bütün harabolan yer
lerinin imarını teshil için zaten madde sarahati 

" kâfiyeyi haizdir. Madde diyor ki, (Bundan son-
. ra on sene müddetle yeniden inşa edilecek bü-
I tün emlâk ve akaar vergiden muıaftır) Bunun 

dâhilinde gerek ahvali harbiye dolayısiyle ol
sun, gerek olmasın, hepsi dâhildir. Yalnız Sabit 
Beyefendinin teklifi üzerine Meclisi Âliniz bu 
muafiyetin Ruslar ve Ermeniler tarafından 
tahribedilen havalü şarkiye de 1334 senesin
den sonra yapılan mebanie de teşmilini kabul 

I buyurdunuz, bize havale buyurdunuz. Biz de 
'bunu ilâve ettik. Ali Süruri Efendinin teklifini 
kabul buyurursanız - bendeniz öyle zannediyo
rum ki - Maliye Vekâleti olsun diğer alâkadar 
vekâletler olsun karşılarında sarih bir şey gör-
nıiyeceklerdir. Bunun hududu hangisidir? Da-
irei şümulü hangisidir? Takdir edemiyecekler 
ve teşevvüşü mueib olacaktır. Onun için encü
menin kabul ettiği şeklin - ki, Heyeti Âliyeni-
zin arzusunun muhassalasıdır - kabulünü rica 
ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim Dr. Fikret Bey (Türkiye kelimesinin kulla
nılmasını teklif etmekle beraber Ruslar ve Er-

I meniler tarafından talhrib edilen de demişti. 
Hattâ o zaman bendeniz demiştim k i : Karade-
niz sahillerinde Şile'ye kadar birçok yerler tah-
ribedilmiştir. Ve onların yerine yapılmış bina
lar vardır. Fakat bendeniz Dr. Fikret Beyin 
teklifini işitir işitmez teklifimden feragat ettim. 
Efendiler (Türkiye) kelimesi kullanılacaktır. 
Acaba encümen bunu niçin nazarı dikkate al
mamış? 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim Türkiye 
meselesindeki imar vaziyeti kanunun birinci 
maddesinde sarih 'bir surette ifade edilmiştir. 
Türkiye'nin her tarafında yeniden yapılacak 
olan mebani, Müsakkafat Vergisinden muaftır. 
Heyeti Âliyenizkı ve encümenin kabul ettiği 
teklif, Sabit Beyefendinin teklifidir. Bu teklif 
vilâyatı şarkiyede Ruslar ve Ermeniler tara
fından tahribolunan evler içindir. Bendeniz de 
mezkûr takriri burada kâtip sıfatiyle okudum 
ve maddeyi 'Meclisi Âliniz aynen kabul etti. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Dr. 
Fikret Beyin... 

VÂSIF B. (Devamla) ,— Müsaade buyurıı-
I nuz sualinize cevap veriyorum. O takrir kabul 
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buynrulduktan sonra tarzı tahrirde bâzı sakat
lık'görüldü. Encümene havale edildi. Meclisi 
Âlice kabul edilen esas Vilâyıatı Şarkiyede Rus
lar ve Ermeniler tarafından tahribe dilen meba-
ni içindir. Başka bir karar yoktur. 

TUNALI HİLMÎ B. (Zonguldak) — Suali
me cevap vermediniz M, efendim. Bu sözünüz 
sualime cevap teşkil etmez. Fikret Beyin tekli
finde (Türkiye) kelimesi kullanılıyor ve bu da 
kaibul edildi. 

VÂSIF B. (Devamla) — Hayır efendim, 
Fikret Beyin teklifi öyle değildir. Bu teklifte 
birinci cümle (Şarki Anadolu'da) ikinci cümle 
(Türkiye'de) olacaktır. Biz 'böyle Şarki - Ana
dolu'da ve Türkiye'de diye tesibit edilmesini mu
vafık görmedik ve maddeyi bu şekilde verdik. 
(Reye sadaları) 

ALI SÜRURl Ef. Karahisarı Şarki). — 
(Türkiye) diye tefrik kabul edilmemiştir. Hal
buki ikinci fıkra Meclisi Âlice nazarı dikkate 
alınan takrir mucibince (Şarki - Anadolu'da 
düşman tarafından tahribedilen yerler) dir. 
Şimdi encümenin bu teklifinde (Düşmıan veya 
ermeniler tarafından) kaydı vardır. Meclisi 
Âliniz (Ermeniler tarafından) kelimesini hıf
zettiniz. İkincisini nazarı dikkati âlinize v;az'~ 
ederim. Bendeniz ('Şarki - Anadolu) tâbirinin 
tayymı talebediyorum. Talebettiğim şudur: 
.Mademki Şarki - Anadolu'da Ruslafla devam 
eden muhaberat esmasında yapılan tahribat bir 
muafiyet verilmiştir. Bâzı yerlere düşmıan gel
memiş, yani Ruslar gelmemiş fakat Ermeniler 
isyan ederek memleketi tahribetmişler ve yak
mışlardır. Binaenaleyh o memleket o isyan do-
layısiyle yanmış ise bundan istifade etmesin 
mi? Çünkü maddenin birinci fıkrası yalnız 1338 
senesinden beri yapılan mebani hakkındadır. 
Hal'buki Şarki - Anadolu'da 1334 den beri bu 
suretle mebani inşa edilmiştir. Encümenin tek
lifinde esaslı bir tearuz yoktur, maksat birdir. 
Yalnız şekli ifadede bir düşüklük vardır. 

VÂSIF B. (Sarühan) — Müsaade buyuru
nuz efendim. (Şarki - Anadolu'da Ruslar ve Er
meniler tarafından tahribedilen) cümlesini en
cümen bidayette maddeye ilâve etmiştir. Bilâ-
hara Meclisi Âli çıkan bir kanunda (Ruslar ve 
Ermeniler) kelimesinin konmasını tasvibetme-
miştir. Ve (düşman) kelimesiyle bunu ifade et
miştir. Memleketi harabeden ve yıkan her han

gi bir kuvvet düşmandır ve (düşman) kelimesi 
arasında Ruslar ve Ermeniler mevcuttur. Fakat 
kanunda Heyeti Celile (Ruslar ve Ermeniler) 
kaydını ilâve etmeyi tensip buyurursanız ki, en
cümen buna şiddetle muhaliftir. Bundan mak
sat düşmandır. Düüşmandan maksat da Rus ve 
Ermenilerdir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Şu 
halde 1331 de Harbi Umumide Ermeniler isyan 
etmiş ve Karahisar baştanbaşa yanmıştır. Bun
dan istifade edecek midir? Etmiyecek midir? 
Mazbata muharriri sıfatiyle sarahaten cevap ve
riniz. 

VÂSIF B. (Devamla) — Gerek Ruslar ve 
gerek Ermeniler tarafından yapılan tahribat 
için kabul ettiğimiz mebdei tarih 1334 tür. 1931. 
değildir. Eğer Meclisi Âli bunu (1331) e irca et
mek isterlerse... 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Du
runuz efendim. Kabul.... 

VÂSIF B. (Devamla) — Müsaade ederse
niz bitireyim. Yani demek istiyorsunuz ki, 1331 
de harik vukubulmuş 1334 ten sonra yapılan 
inşaat bundan istifade edebilecek midir? Mebde 
olarak ancak 1334 tarihini kabul etmiştir. 
Eğer Meclisi Âli bunu daha evvele irca etmek 
isterse reyi âlilerine vabestedir. Yalnız Encü
men namına şunu arz etmek isterim ki, Anado
lu'nun muhtelif yerlerinde muhtelif vesilelerle 
isyanlar olmuş ve birçok binalar muhterik ol
muştur. Adana'da Ermeniler isyan etmiştir ve 
Adana muhterik olmuştur. Adana bugün vilâ-
yatı şarkiyeden değildir. Hattâ Konya'da ve 
Yozgad'da isyan olmuş ve muhterik olmuştur. 
Yalnız Van'da olan bir hariki esas olarak na
zarı itibara almak madelete muvafık değildir ve 
encümen bunu kabul edememiştir. Yalnız Sabit 
Beyin teklifleri, Harbi Umumide vilâyatı Şar
kiyede Rus ve Ermeniler tarafından tahribedi
len mebani hakkında idi. Encümen buna tama
men iştirak etmiş ve mebdei tarihi 1334 olarak 
kabul etmiştir ki, istisnaya mahal kalmasın. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ya
ni mebdei inşaat; 1334 mü? 

VÂSIF B. (Devamla) — Evet efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Memle

ket muhtacı imardır. Onda hiç kimsenin şüp
hesi yoktur. Yalnız vergide istisnası icabeden 
akaar, bir de mesken vardır. Bunların içerisin
de öyle akaarat vardır ki, vergisi cibayet edil-
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inektedir. Meclisin beş dakika ötesinde muhte
şem bir bina yapıldı, dört bin liraya icara veril
di. Böyle varidat getiren ve Devletin varidatı 
umumiyesine dâhil olan Emlâk Vergisinin mü
rettebattan tenzili hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeniyle Maliye Vekâletinin fikri encümen
ce alınmış mıdır? 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim bu mad
denin birinci fıkrası malûmuâliniz Muvazenei 
Maliye Encümeninin kabul ettiği şekildir. İmar 
ve İskân Encümeninin kabul ettiği esas, Heyeti 
Aliyenize matbu olarak tevzi edilen kısımda 
münderiçtir. Muvazenei Maliye Encümeni bu 
şekli tasvibetmiş, Maliye Vekâletinin muvafaka
tini de almıştır ve bu şekilde Muvazenei Mali
ye Encümeninden gelmiş ve Heyeti Aliyeniz de 
bunu kabul etmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kanu
nun neşrinden sonra aldığınız mütalâadır. 

VÂSIF B. (Devamla) — Bu, Muvazenei Ma
liye Encümeninin fıkrasıdır. Geçen de Reşad 
Bey Encümen namına Heyeti Âlinize arz etmiş
ti. Heyeti Celileniz de kabul buyurmuştur. 
(Kâfi sesleri) 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey sualim cevapsız kalmıştır. 

VÂSIF B. (Devamla) — Bundan münasip 
cevap verilemez zannederim. Nasıl cevapsız kal
mış anlıyamıyorum. 

REİS — Bâzı takrirler var, okuyoruz efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki «yeniden» kelimesinin tayyiyle 

beraber «inşadan» kelimesinden sonra «tamiri
nin» de ilâvesini teklif ederim. ' 

Muş Mebusu 
Osman Kadri 

Riyaseti Celileye 
Bu madde Hazine mürettebatına dâhil ve 

cibayet edilmekte bulunan vergiye taallûk edi
yor. Maliye Vekilinin mütalâası alınmak lâ
zımdır. Teklif ediyorum. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

VÂSIF B. (Saruhan) — Mütalâası alınmış
tır, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Fransız harbi dolayısiyle har ab olan Gazian

teb, Maraş, Urf a'ya dahi işbu kanunun teşmi
lini teklif eyleriz. 

Gazianteb Gazianteb 
Şahin Ferid 

REİS — Efendim takrirleri reyi âlinize 
vaz'edeceğim, Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 
takriri yeniden kelimesinin tayyiyle beraber 
«inşaat» kelimesinden sonra «tamirinin» kelime
sinin ilâvesine dairdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Encüme
nin mütalâaası nedir? 

VÂSIF B. (Saruhan) — Encümen, bunu ka
bul edemez. Çünkü Devlet varidatını da düşün
mek mecburiyetindedir. Küçük bir tamir yapar 
ve vergiden istisna ettirir. Bu, doğru bir şey 
olamaz. «Yeniden inşa edilmek» kaydı her hal
de lâzımdır. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Şimdi bizim 
memleketimizde harabolan evlerin kısmı âzami
nin temelleri mevcut, kısmen bir duvarı var ve 
kısmen yıkılmış bir haldedir. «Yeniden» kaydı 
bunları da ihtiva ediyorsa ve encümen bunu ka
bul ediyorsa ben takririmi geri alıyorum. 

REİS — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 
tadil teklifini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

TUNALI HİLMİ B. — Yalnız (yeniden) ke
limelerinin tayyını teklif ediyor. Bu teklifi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

(Gazianteb Mebusu Şahin Efendiyle, Ferid 
Beyin takriri tekrar okundu.) 

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

RASİH Ef. (Antalya) — Reis Bey; arka
daşlar, bu maddede umumiyet görmüyor da 
onun için mi teklif yapıyorlar? Madde burası
na da şâmildir. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim Maliye Vekilinin mütalâ
asının alınmasını teklif ediyorlar (Alınmıştır 
sesleri) Bu madde hakkında Maliye Vekilinin 
mütalâasını almak arzu edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmemiştir. Karahisarı Şarki 
Mebusu Ali Süruri Efendinin takririm reyi âli
nize arz ediyorum. 
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ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Mü
saade buyurun Reis Bey takririmi izah ede
yim. Efendim Heyeti Celilenizi bir iki dakika 
tasdi edeceğimden dolayı affmızı rica ederim. 
(Estağfurullah sesleri) Maksadı âçizanem, tek
lifimin tamamiyle arz edilememesi gibi bir töh
met altında kalmamaktır. Hüküm Heyeti Celi-
lenizindir. Arzu ederseniz kabul buyurursunuz, 
istemezseniz, reddedersiniz. Mazbata Muharriri 
Beyefendiye bir sual iradettim. Müspet ve sa
rih bir cevap vermediler. Buyurdular ki, «Meb
de 1334 olmak üzere tesbit ettik. Eğer bunu da
ha evvele irca etmek isterseniz siz bilirsiniz» de
diler. Halbuki sualim öyle değildi. Sualim 1334 
senesinden evvele de şâmil olsun tarzında değil
di. Birkaç defa bu kürsüden arz ettim. Bedbaht 
Karahisan Şarki 1331 de vukua gelen Ermeni 
isyanında 5/6 nisbetinde yanmıştır. Kalan 1/6 
da memleketin en eski ve köhne ve iptidai ma-
halllesidir. 1334 ten sonra Karahisan Şarki ve 
emsali mahallerde yapılan mebani bundan isti
fade edecek mi, etmiyecek mi? dedim. Mazbata 
Muharriri Bey; mebde 1334 tür dedi. Bendeniz 
1334 ten evvel yapılan mebani hakkında bir şey 
demiyorum. 1334 ten şimdiye kadar yapılan me-
baniin affını rica ettim, Karahisan misal ge
tirdim. Fakat onun gibi daha birçok yerler de 
vardır, fıkrai kanuniye şudur : «Şarki - Ana
dolu'da düşman tarafından tahribedilen mahal
ler...» Binaenaleyh bu fıkraya göre Karahisan 
Şarki düşman tarafından tahribedilmiş değil
dir. Binaenaleyh istifade edemiyecektir. Sonra 

.bu; yalnız Karahisar'a da münhasır değildir. 
Bunun gibi birçok yerler vardır. Şimdi bende
niz anlıyorum ki, Heyeti Celilenin maksadı âlisi 
memleketin imarını biran evvel itmam etmek
tir.. Ve mademki harabolan mahalleri bu mua
fiyetten istifade ettirmek ve bunu da memleke
tin umuru mahallerine teşmil etmek istiyor, 
Anadolu, yalnız vilâyatı Garbiye değildir, Gar
bi - Anadolu'da vukua gelen tahribat dolayı-
siyle memleketin umum mahallerine istifade 
ettirmek istiyorsak şu halde Harbi Umumide 
tahribolunan, müteessir olan yalnız Şarki - Ana
dolu olmakla ikinci fıkra ile kasdolunan mua
fiyetin yalnız Şarki - Anadolu'ya tahsisini mu
vafık görmemekteyim. Onun içindir ki; takri
rimde ahvali harbiye dolayısiyle harabolan ma
hallerde 1334 senesinden sonra yapılan mebani 
diye teşmil ettim. (Doğru sesleri) Yani Garbi - | 

Anadolu'nun ihtiyacını nasıl ki, memleketin her 
tarafına teşmil etmişsek Harbi Umumi dolayı
siyle Ruslar tarafından ika olunan tahribat hak
kındaki muafiyeti de temini adalet için ve te
mini müsavat için memleketin her tarafına teş
mil edelim. Binaenaleyh efendiler öyle zannedi
yorum ki, bu teklifim Heyeti Celilenin her hal
de tasvibine lâyiktir ve onun için de kabulünü 
rica ediyorum. 

VÂSIF B. (Sanman) — Efendim Heyeti Ce
lilenizi fazla tasdi edeceğime kaaniim. Fakat 
Ali Süruri Efendi Hazretlerinin suallerine ce
vap vermek zarureti karşısında kaldığım için 
affmızı rica ederim. Efendim memleketin imarı 
noktai nazarından Meclisi Âlinin kabul ettiği 
bir esas vardır. îman teshil için bundan sonra 
yapılacak mebani, mesakin ve akaaratm muay
yen bir müddet zarfında Müsakkafat Vergisin
den istisnasını kabul buyurmuşsunuzdur. Bu su
retle alelıtlak bütün Türkiye'de - ne Şarki -
Anadolu, ne Garbi - Anadolu ve ne de vasati 
Anadolu'da yeniden yapılacak mebani bu istis
nadan istifade edecektir. Heyeti Celilenizin ka
bul ettiği esas budur. Bu esas kabul edildikten 
sonra Sabit Beyin takrirlerini de, yani vilâyatı 
Şarkiyede, Şarki - Anadolu'da düşman tarafın
dan yani Ruslar ve Ermeniler tarafından tah
ribedilen yerlerde daha evvel yapılan nıebani-
ye de şâmil olmasını kabul buyurdunuz ve bu 
istisnai bir muamele değildir. Çünkü Ali Süruri 
Bey de pekâlâ takdir buyururlar ki; her hangi 
bir ihtilâli dâhili ile, bir şehrin yanması ile se
nelerce düşman istilâsı ve tahribatı altında, 
harb mıntakası dâhilinde kalmaklığm çok far
kı vardır. Vilâyatı Şarkiyenin dört, beş liva ve 
vilâyeti bundan birkaç sene evvel Rusların ateşi 
altında inlemişti; harabolmuştu. İktisadiyat ve 
ümranı mahvolmuştu ve hattâ efendiler hepi
miz biliyoruz ki, ahalisi koğuklara iltica etmiş
ti. Binaenaleyh istilâ gören düşman ateşi altın
da inliyen bir memleketin vaziyeti başkadır. 
Her hangi bir ihtilâli dahilîde yanan bir mem
leketin vaziyeti başkadır. Eğer iki şıkkı da ka
bul ediyorsak Yalnız Karahisan Şarkiye ait de
ğildir. Yozgad'da da isyan vâki oldu, buralarda 
da meskenler yandı, onu da dâhil edelim. Niçin 
Karahisan nazarı dikkate alacağız da Yozgad'ı 
almıyalrm? Konya'da da isyan oldu. Bunda da 
tahribat vâki oldu; harekâtı harbiye yapıldı; 
Balıkesir'de de isyan vâki oldu, köyler yandı... 
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O halde efendiler isyanlarla harekâtı esas itti
haz ederseniz; bir esas koyalım ve diyelim ki; 
tâ Meşrutiyetin iptidasından beri yeniden yapı
lan mebani ve mesakin Müsakkafat Vergisinden 
muaftır. Bendeniz Maliye Vekili olmadığım için 
itiraz etmem. Belki memnun olurum. Fakat aca
ba Maliye Vekili ve Muvazenei Maliye Encü
meni bu kadar vâsi semahate karşı ne diyecek
lerdir? Lütfen kendilerinden sorunuz... 

VEHBİ B. (Karesi) — Anlaşıldı efendim. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim hususi kanun istemiyorum. Bendeniz 
kanunun ne olduğunu bir parçacık anlarım, hu
susi bir talepte bulunmadım. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Hepimiz anlarız 
efendim. 

REİS — Efendim Ali Süruri Efendi takrir
lerini izah buyurdular. Ve Mübadele Encümeni 
namına da Vâsıf Bey Encümenin noktai nazarı
nı izah ettiler. Binaenaleyh Ali Süruri Efendi
nin takririni reyi alinize vaz'edeceğim. Takriri 
tekrar okuyalım. 

(Ali Süruri Efendinin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

ALİ RIZA B. (Kırşehir) — Nazarı mütalâa
ya alınmıştır. (Gürültüler) Maliye Vekilinin bu
rada bulunması lâzımdır. 

REİS — Efendim Maliye Vekili buradadır. 
(Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin takriri 

tekrar okundu.) 
MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Kabul 

edilen takrirle bu mesele bitti, kabul edildi 
efendim. 

REİS — Bu cihet evvelce kabul edildiğin
den tekrar reye koymaya hacet yoktur. Şimdi 
maddenin son fıkrası şu şekli alınıştır. «Bu mu
afiyet, ahvali harbiye dolayısiyle harabolan ma
hallerde 1334 senesinden itibaren yeniden inşa 
edilen mebaniye de şâmildir» Ali Süruri Efen
dinin kabul olunan tadili üzerine madde şu şekli 
almıştır. Bu şekliyle maddeyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. On üçüncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz, tadilen encümenden 
gelmiştir. Lütfen yazar mısınız'? 

RASİ'H Ef. (Antalya) — İdarei huisnsiyeler-
le belediyelere aidolan fıkrayı okumadınız. 

I REİS — O tadil edilmediği için okumadım. 
Tadil edilen fıkrayı ,arz <e!ttim Ve kabul ettiniz. 

Madde 13. — Türkiye'de onebani inşasını ta-
alhhüdeden şirketlerin ve müe&sesatın 'inşaat be
delinden dolayı efrat ıdıd'elsindeki alacaklarını 
lüzumunda Tahsili Emval Kanunu mucibince 
tahsile ve ledelicap Hükümet tarafından tahtı 
zurnana almaya Hükümet mezundur, bu suretle 
inşa edilen mieibandi bedeli İnşaattan dolayı bil'mü-
zayede satıldığı takdirde inşaat şirketleri1 ve mü-
esisesatı teferruğ etmek hakkını haiz değildir. 

REİS — Efendim bu madde esasen tensibi 
âlimize iktiran etmiştir. Yalnız Karesi Mebusu 
Vehbi Beyle rüf ekasmın bir takriri vardı. Bunun 

I ayrı bir madde olarak kanuna ilâvesine dair... O 
takriri buraya fıkra olarak ilâve etmişlerdir. 

I «Bu suretle inşa edilen' mebani bedeli inşaattan 
dolayı bilımüzayede satıldığı takdirde inşaat şir
ketleri ve müetesesatı teferruğ etmek hakkını haiz 
değild'ir» esasıdır. 'Mevznubahsıolan fıkra, mad-
deıi kanüniyedeki son fıkradır. Bu hususta söz 
İKtiyen vair mı? 

MEHMED VEHBÎ B. (Karesi) — Kabul 
efend'ilm. 

REİS -— O halde reyi âlinize vaz'edeceğim. 
. ABİDİN B. (Saıruihan) — Maddei kanuni-

yeriin son fıkracında, (Bu suretle inşa ©dilen1 

mebanii bedeli inşaattan dolayı bilmüzayede sa
tıldığı takdirde inşaat şirketleri ve nmessesatı te-

j ferruğ etmek (hakkını Ihaüz değildir) deniyor. 
Bendeniz encümenden siormyorulm ki : 'Tahsili 
Emval Kanunu mucibince satılacak olan bu şey
lere şirketler pey sürebilecekler ımiid'ir? Süreimiye-

I çekler midir? 

VÂSIF B. (Saruhan) — Sürelmiyeceklerdir. 
ABİDİN B. (Devamla) — Şu halde tashih 

ediniz. Çünkü efendim bir mahzur vaazdır. Şirket 
I teferruğa iştirak eder lâalıatıtayin teferruğ etmek 

hakkını haiz olmadığı için bedelini yükseltir. Bu-
I nuln için encümen ne düşünmüştür? Meselâ onbin 

liralık bir binayı beşbin liralık yapar ve yüksel
tir. Buna karşı encümen ne kayıt koyacaktır? 

VÂSIF B. (Sarulhan) — Efendim kanunun 
dikine i fikraisı sarihtir. (Teferruğ hakkını haiz 
değildir) diyor. Rica ederim; talbiî teferruğ et
mek hakkını haiz olaımıyan mala pey süremez ve 
sürdürtüllmez. Mademki teferruğ edemiyecektir, 

[ niçin pey sürecektir? (Reye, reye sesleri) 
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REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. iKalbul edilmiştir. 14 ncü madde olarak 
encümenden gelmiş bir .madde vardır. Okuyoruz: 

Madde 14. — Düşman tarafından tahribedi-
leıi' mahallerdeki yıkılan fabrika 'Ve tezgâhların 
yeniden ihya ve te'sisl zılmnmda ıgetirüeeek mak'i-
na ve 'âlât ve edevat Gümrük Resim'indeln muaf
tır. 

REÎS — E fendim 'bu madde hakkında söz is-
tiyen var mı? 

KEMAL B. (Saruhan) — Efendim Teşviki 
Sanayi Kanununda buna daıir sarahat vardır. 
Bu >giibi müesseteıait için Hükünnelt kanunu 
mahsusla u'sulen -muafiyet babş'pjfcm'işt'ir. Onun 
için bu maddeye lüzum olup olmadığını ,izaih et
mek isterim. Bendeniz zannediyorum, ki buna 
lüzuım yoktur. (İşitemiyoruz sesleri). Teşvikli Sa
nayi Kanununda buna dair sarahat vardır. Av
rupa'dan sipariş edilecek ıalât ve edevat hakkın
da Teşviki Sanayi Kanunu vardır. Onda : 
Usulen gümrüğe «müracaat edilir. Ve bunlar güm
rüğe geldiği zamanı gümrük idaresi muafen 
'imrar 'eder. Onun için zannederi/m ki, bu madde 
zaittir. 

VÂSIF 'B. (Saruihan) — Efendim, encümen 
bu mrddeıyi ımüzaikere ederken Maliye Veîkili Has
san Beyefendiyi çağırmıştır. O da (teşrif buyur
muşlardı. Teşviki iSanayi Kanunumda muafiyetin 
yalnız ımotorlu ve buharlı makinalara aidolduğu-
aıu söylemişlerdi. Halbuki maddei kanuriiyeyi 
tetkik ederseniz görürsünüz .'ki, yalnız fabrikalar
dan bahsetmiyor. Memleketiilmiz için mühim bir 
mue.9se.sJei sınaiye halinde dâvam ed'egelen tez
gâhlar vardır ;ki : Mühim işler yapmışlardır. Bun
lar da tahribedi'lmiştir. Buraya 'gelecek edevat 
'hailen mükemmel ve motorlu alât ve edevat değil
dir. Sonra efendiler fabrikaların motor kılsımm-
dan başka iıhtiy'acı olan bâzı alât ve edevat var
dır. Bunlar Teşviki Sanayi Katnununda muaf de
ğildir. Binaenaleyh encümen bu fikri kabul et
ti. Halsan Bey d'e buna muvafakat ettiler. Zira-
atin terakkisine medar olmak: üzere heyetti uımu-
miyc^iyle muafiyet kabul "ettiler ve madde bu 
şekle geldi. 

REİS — Süreyya Bey buyurun. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bende

niz sarfınazar ediyorum. Çünkü geçen defa da 
sormuştulm. Vâsıf Beyefendi izah ettiler. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bu fabrika 
elediğimiz müessesatm şurada, burada harabolmuş 

makina ve sairesi, ımuıhtacı tamir ve tösis oluna
cak aksamı her tarafta vardır. Binaenaleyh bu
nun, yalnız istilâ gören memleketlerde tahribedi-
len fabrikalara taihsfei iealbdtlmez. Tamimi lâ
zımdır. Mademki fabrika ıalât ve edevatı, iktisa
diyatı inkişaf ettirmeye hadimdir. Binaenaleyh 
•her tarafa, teşmilini riea ediyorum ve takriri 
kabul etmekle beraber her tarafa teşmilini teklif 
ediyorum. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Trabzon) — Efendim Teş'vliki Sanayii Kanunun
daki gümrük muafiyeti yoktur. Vâsi değildir. 
Bu kadar vâsi muafiyeti münhasıran talhribedil-
miş olan fabrikaalrm yeniden inşa'sı içjin kabul 
ettik. Ve bunun için suretti ımahsuisada kontrol 
vaz "edeceğiz. Gelen alât hakikaten talhrilbedilen 
fabrikalara mı aittir? Bunları kayıt altına -alma
dıkça ve gidlip fabrikaları teftiş etmedikçe ol
maz. Diğer fabrikaların noksanlarının ikmali 
•tecdidi alâîtı için teşmil edersek n'erey'e gideriz? 
Eğer öylfe olursa belki gelecek sıene Heyeti Gel ile-
•nizie ancak onbeş 'bin lira varidatlı bir bütçe ge
tiririz. B'inaenal'eyh böyle olmaz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz öyle 
demedim. Ha'rib ve mücadele dolayıaiyle her ta
rafta harabedilmiş makinaları kaısıdettim. 

ZEKİ B. (Gümüşaıne) — Maliye Vekili Bey
efendi cevap verdiler. 'Bendemiz (anlamak isterdim 

ki : Böyle heyeti umumiiyesine acık kapı siyaseti 
mi takih ed p,eeğiz ? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hiçbir za'ımam açık ka
pı değil. Rica ederim, yanlış anlaşılmış. Taîırib-
ed'iılm'iş yerlere al't dedim. 

VEHBİ B. (Kareisıi) — Bendeniz (müzakere
nin kifayetini teklif ediyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsım. Kabul edillmiştir. 

(Ondördün-sü (madde tekrar okundu.) 
REİS — Bu maddeyi katbul edenler lütfen el 

kaldıran. Kabul edilmiştir. 
Efendim, ondördüncü madde, onbeşinci mad

de ollmuştur. Keza onbeşinci madde de onailtmcı 
madde olmuştur. Onaıltıcı da onyed'iınci madde 
oluyor. Onyedinci madde de onsiekilzinci madde 
oluyor. 

TTTNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim bendeniz ayrıca bir madde teklif edeceğıilm. 

REİS — Takririniz var mı? 
TDNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Var 

efendim. 
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Efendim, kenıdli ietilhadılmca vâlsi ıbir mevzii ol
makla beraber son derece kısa ımâruzatta (buluna
cağım. Vekâletin muvakkat memur almak esası 
dolayıısiLyle kendisini de muvakkat addetmesine 
maatteessüf gürbüz doğan bir çocuğun doğarken 
hastalanmaısın'a hükmediyorum. Ve âdeta sakat 
ibir hale 'getirilmesine teşbih ediyorum. Suni te
neffüs icra ederek bir doktorluk yapımaya kal
kıştım. Esasen 'lâyihamda bu esası arz etmiş-
'tilm. 

Arkadaşlar, maarif seferberliği veyahut şu se
ferberliği diye birçok tabirler kullanıyoruz, ben
ce imar seferberliği katiyen diğer esasata da bir 
memba olur. Bulgaristan'da; Macaristan'da ol
duğu gibi mükellefiyeti m'elsai kanununa, bizim 
de son derece ihtiyaeılmız vardır. Fakat halk, 
mükellefiyeti mesaiyi anlayıncaiya fcadaır Ve on
dan mâna çıklarmcaya kadar zaman .geçeceği için 
ben kendi fikrimce ona «Milletçe imar Kanunu» 
dödim. Binaenaleyh ben itidküf ediyorum, imar 
Vekâleti 1340 sisnesinde tatbikine baişlammak üze
re buraya müsitaoel'en «Milletçe imar Kanunu» 
lâyihasını getirmeye memur dllsun. Ikıinciisıi : Da-
hia kılsa olacağı için eiyvelce takdim etlmiş oldu
ğum imar Kanunumun 18 nci 'mıadldesinıdeki bir
kaç satırı oku'mama mulsıaıade buyurunuz. «Fas'
taki, Sudan'daki Türkü bile Anadolu'ya atmayı 
kafamıza, çocuklıaırımızm kafaisma bir ımefkûre 
olarak yerleşt'i'rebilirsek kurtulabiliriz. Buna Hü
kümete halkça yardım etmıeye muvaffak oluruz.» 

Arkadaşlar, kendimi ibildiğilm günden beri si-
yalset'te; daima içtimai siyaset taraftarı olmu
şumdur ve halkçılığı takibetmişimdir. Kılsa kesi-
yorum; bir memlekette ahaîl'i ile, halk ille Hükü
met elele vererek iş görürse hakiki halk Hükü
metli teşekkül öder ve gittikçe insan karşısındaki 
böyle bir heyeti içtimaiyeyi, halk Hükümeti gibi 
karşılar. Binıa!enaleyh,_ sözü uzaıtmıyarak ikinci 
teklifimde, imar Vekâletimin ıbir (imar Cemi
yeti Nizairnııameisi) tanzim ederek bu nizamna
meyi taıtıbika meimur edilmesini rica eder&n. Eğer 
Heyetli öelilemiz bu teklifimi kiaibul buyurursanız 
birinci maddenin ruhu; Hükümet memurlarının 
bu cemiyete girmelerini intıacediecektir. Şimdilik 
söz bundan ifbarettir. 

REÎS — Efendim ımâruzatınım maldlde olarak 
kanuna ilâvesi hakkında Tumalı Hilmi Beyin tak
riri var; okuyacağım : 

Riyasete 
Aşağıdaki iki esasın ( ) nci madde olmak 

üzerce ka(bulünü teklif ederimi : 

Madde — imar Vekâleti, (1340) maliye sene
di iptidasından itibaren tatbikine başlanılıabilmek 
Mu Meclis süratle bir (Milletçie imar Kanunu) 
ılâyihasmı takdime ve memurlarda müntahaıp aza
ların gütmek mecburiyeti «isa'sını da muhtevi 
(imar Cemiyeti) Nizamnamesini tanzim ve tat-
bika memurdur. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

REÎS — Efendim Hilmi Beyin teklifini ken
dilerinin de burada izah ettikleri veçhile reyi 
âlinize VRE'ediyorum. Kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Kanuna bir mad
de ilâvesi halkkında bir t'eMif vardır. 

Riyaseti Oelleye 
Mübadele, imar ve iskân Vekâletinin teessü

sünden evvel iskân işleriyle iştigal eden iskânı 
Muhacirin Müdüriyeti ve Sılhhıiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekâleti mevcudolup bittabi bu müdü
riyet ve vekâletin dahi iskân işlerinin sureti ic
rasını gösterir ahkâmı mabsusayı havi kavanin 
ve nizaımaltı olduğundan ve işbu ahkâm ile şimdi 
kabul olunan kanunu mahsus aıhfcâmı arasınd'a 
tearuz olabileceğinden tatbikatta birgûna teşettüt 
ve mülâbaızata imkân ve mahal oLmatoak üzıere 
berveçhi âti maıddienin İşfou kanuna ilâvesini tek
lif eyleriz : 

•Madde — Işibu kanunun ahkâmınla muhalif 
olan iskânı muihacirîne mütaalliık kavanün ve ni-
zatmaitı mevcude ahîkâtmı (mülgadır. 

Sarushan . Karesi 
Kemal Ahmed Süreyya 
Karesi Karesi 

Ali Şuuri Mehkmed Vehbi 
Karesi 

Hayda,!* Âdil 
REtS — Eniümenin bu husufetia mütalâası 

var mı efendim? 
VÂSIF B. ('Sarufhan) — Malûmuâliniiz bu 

kanun1; imar Vekâletinin «salâhiyet ve vazaifini 
te.Tbit edem (bir kanundur. Muhacirin hakkında 
hiçbir hükmü haiz değildir. Yalnız birinci mad
dede muhacirine ait işlere baklmlaya vekâleti me
mur kılıyorsunuz. Bunun, Heyetti Celilenfein tek
lif ettiği şekilde eski iskânı Mulhacirîn Kanuniyle 
hiçbir alâkası yottur. İBendenizcıe nıadde (ha-
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mv) olur. Gerçi usul ve teamüle nazaran ka
nunlara böyle bir şey ilâve ediHir. Fakat bu 
kamun, yeni bir 'kanundur ve mülbadele, imara 
âitltir. Ahkâmı cedideyi mulhltevildir. Muhacirm© 
aidoian kısım, yalnız birinci maddededir. Ve bi
limci madde mucibince vekâleti müşarünileyh a 
mulıaeirîn 'işlerine bakacaktır. iskân işlerinle; is
kân Nizamnamesine göre veyahut Vekil Beyefen
dinin bundan evvel Heyeti Celileye gireceğini 
vaiıt buyurduğu nizaimmameye ıgöre bakılacaktır. 
Z'&lüen «iş*lbu kanunun sureti t'atbiikiyesl ayrıca tan
zim olunacak talimaitnaımelerıle tâyin olunur» di
ye bir madde kabul (buyurdunuz. Antik bu mad
deye l'üzmm yoktur. Bu madde haşivdir, efendim. 

REİS — Efendim onal'tı nafcamı ile işaret 
•cdill'miş olan.... 

KEMAL B. (Saruhan) — Efendim yukarda 
bir maddede deniliyor ki : «Şitmd'iye kadar Sıh
hiye ve Muaveneti Içtima'iıye Vekâletine merbut 
olan lakân Müdüriyetii il'ga edilmiştir. iskânı 
Mufhaöirîn ve Aşar Müdüriyetii bütün vesaiki, va-
'zaıifi 've leivazılmı ile Mülbadele, imar Ve iskân Ve-
kâleit'ine devredilmiştir.;» işte bütün bu va^alifi 
Mübadele, imar ve iskân Vekâletine devrettiği
miz için burada bu maddenin ilâvesine lüzum 
gördük, isterseniz kaflral edersiniz, istemeızisenüz 
kabul etmez'siniz. 

REtS — Efendim encümenim mütalâası alın
dı. Takrir sahibi de takririmi izah ettiler. Malû
mu âliniz 16 rakamı ile gösterilen, onyedinei olan 
•«işbu kanunun suveri taltıbilklyesi ayrıca tanzim 
olunacak talimatmaimiellerle tâyin olunur» madde
cimi reyi âlinize vaız'etltim ve kabul buyurdunuz. 
Bu ınaıddıeden sonra takrir salhipleri böyle bir 
madde ilâvesini tıekliif ediyorlar. Mezkûr teklifi 
tekra'r okuyorum. 

(Sarulhan Mebusu Kemal Bey ve rüfdkâsınm 
takriri tekrar okundu.) 

REİS —• Efendim bu suretle bir madde ilâ
vesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir efendim. Bir teklif daha vardır. 
O da Saruhan Mebusu Reşad Beyin teklifidir. 
Reşad Beyin teklifini okuyoruz efendim. 

Riyaseti Celileye 
«Düşman tarafından tahribedilen mahal

lerde ashabı emlâk ve araziye işbu kanunun 
neşrinden itibaren iki sene zarfında müracaat 
ettikler takdirde hakkı tasarrufları sabit ol
mak şartiyle bir defaya mahsus olmak üzere 

meccanen tasarruf senedi verilir.» 
Berveçhi balâ 18 nci madde olarak kabulü

nü teklif ederim. 
Saruhan 

Reşad 
REŞAD B. (Saruhan) — Efendim düşman 

tarafından tahribedilen yerlerde malûmuâli-
niz, Hükümet emlâk ve tapu kuyudatı yanmış
tır. Hem bu kuyudu yeniden tesis etmiş olmak 
ve hem de esnayı harikte haneleriyle beraber 
yanmış olan bu tapu senetlerinin meccanen Hü
kümet tarafından verilmesi için bir madde tek
lif ediyorum. Ve bu maddenin kabulünü rica 
ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Pek muvafıktır efen
dim. Esasen böyle olması lâzımdır. 

REİS — Encümenin mütalâası var mı efen
dim?. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Encümen maddeyi 
kabul ediyor efendim. 

REİS — Efendim Reşad Beyin teklifini tek
rar okuyorum. 

(Saruhan Mebusu Reşad Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim, bu takriri reyi âlinize 
vaz'edeceğim. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Trabzon) — Efendim bu intikal tarikiyle olur
sa hukuku tasarrufiyenin tesbiti için faidelidir. 
Fakat teferruğ tarikiyle olursa zararı olur ve 
meccanen olamaz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Olur; olur. Yangın ol
muş). Bu kadar şeyi affettiniz. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim şayet ha
rikten evvel teferruğ tarikiyle tesahubetmiş 
ise o harikzedeye harikten sonra da yine mec
canen pir tapu senedi verilmek lâzımdır. Çün
kü yedinde olmıyan eshap haylûletiyle bu tapu 
senedi elinden gitmiştir. Eğer harikten sonra 
teferruğ . . . 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Trabzon) — Teferruğ tarikiyle olursa mecca
nen. tapu senedi verilemez. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim bendenizin 
teklifimde o da yoktur. Harikten sonra tefer
ruğ suretiyle vukubulan alım - satımlar tabiî 
harca tabidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu'müs
takil bir tekliftir. Alelhusus Defterhane En-
rümeninin vazifesi dahilindedir. Encümenin 
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mütalâası sorulur. Encümen kabul eder ve En
cümene gider. Encümen müzakere eder ve he
yeti umumiyesi hakkındaki noktai nazarını bir 
madde ile buraya getirir. Mütehassıs bir Encü
menin mütalâası alınmadan, mütehassıs olan 
Defterhane Encümenine gitmeden nasıl olur da 
İmar Encümeni Kâtibi Vâsıf Beyin «Kabul ede
rim» demesiyle böyle bir madde kanuna girer? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Defteri Hakani Encü
meni yok ki . . 

REÎS — Umuru Tasarrufiye Encümenine 
havale etmek için evvelemirde Süleyman Sırrı 
Beyin teklifi veçhile havalesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Şimdi 
Reşad Beyin teklifini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Okuduğum şekilde işbu maddenin kanuna ilâve
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efendim 
maddeyi onbeş, onaltı veya onyedinci olarak tes-
bit edelim. Zira : Onsekizinci maddede : «İşbu 
kanunun icrasına Mübadele, İmar ve İskân ve 
Maliye Vekilleri memurdur» deniyor. Bu teklif 
edilen madde, bu maddeden aşağıya giremez. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Mad-
dei münferide olarak ilâvesi daha münasiptir. 

REÎS — Efendim teklifte onsekizinci madde 
deniyor. Fakat onyedinci madde olması lâ
zımdır. Onyedinci madde olarak böyle bir mad
denin ilâvesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. O halde efendim, bu on
yedinci madde olmuştur. 

Madde 1.8. — işbu kanunun suveri tatbikıye-
si ayrıca tanzim olunacak talimatnamelerle tâ
yin olunur.» 

REİS — Bunu reyi âlinize vaz'etmiştim. Ka
bul buyurmuştunuz. Ondokuzuncu maddeyi oku
yorum. 

Madde 19. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibarjeri meriyülicradır. 

REİS — 19 ncu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Yirminci mad
deyi tâyini esami ile reyi alinize vaz'edeceğim. 
Yirminci maddeyi okuyoruz efendim. 

Madde 20. — İşbu kanunun icrasına Müba
dele, İmar ve İskân ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

REİS — Efendim yirminci maddeyi reyi âli
nize vaz'ediyorum. (Kanunun heyeti umumiye-
sini sesleri) 

REİS — Efendim heyeti umuımiyesini... 
RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendim bu ka

nuna ait dtuz imzalı bir takrir vardı, okunmadı. 
SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Evet 

efendim otuz imzalı takririmiz okunmadı. Lüt
fen okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Memleketimizde gerek düşman ve usat ve ge

rek harekâtı askeriye ve ihtiyacatı saire sebebiy
le Hükümet tarafından hedim ve tahribedilmiş 
birçok emlâk vardır ki, bugün bunların sahip
leri meskensiz, me'vasız kalmış ve Hükümet ta
rafından kendilerine hiçbir tazminat verilmemiş 
olduğundan bu felâketzede mağdurların tehvini 
ihtiyaçlarına medar olmak üzere derdesti müza
kere olan İmar ve İskân Kanununun sekizinci 
maddesine zeylolarak âtideki fıkranın ilâvesini 
veyahut ayrıca bir madde olarak kabulünü arz 
ve teklif eyleriz. 

Madde — Mübadeleye tâbi olan muhacirine 
verilecek emvali metrukeden geri kalan alelû-
mum emlâk ve arazii metruke düşman ve usat 
ve hasbellüzum Hükümet tarafından tahribedil
miş olan emlâk sahiplerine zayiatlarının miktarı
na göre tevzi ve ita olunur. 

Erzurum Mebusu Erzurum Mebusu 
Rüşdü Halet 

Erzurum Erzurum 
Ziyaeddin Cazım 
Erzurum Erzincan 

Raif Sabit 
Elâziz Van 

Mustafa Hakkı 
Bayezid Hakkâri 

Şefik Nazmi 
Muş Bayezid 
Ali Süleyman Sudi 

Artvin Ergani 
Hilmi Kâzım Vahlbi 
Muş Muş 

Osman Kadri llyas Sami 
Bitlis Gümüşane 
Resul Zeki 

Sivas 
Ahmed Muammer 

SABİT B. (Erzincan) — Muhterem arka
daşlar Rüşdü Paşa Hazretleri tarafından tak
dim edilen takrirde bendenizin de imzam var
dır. Beni bu takrire imza etmeye saik olan şey, 
birçok esbaba şahit ve muttali oluşumdur. Erzu-
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runra bu son memuriyetle gittiğim zaıman bir
çok çoluk çocuk bize müracaat ettiler. Harbi 
Umumide harekâtı askeriye dolayısiyle görülen 
sair lüzum üzerine bir hayli kimselerin evleri 
Hükümet tarafından yıkılmış, sonra bunlara em
vali metrukeden evler verilmiş ve bunlar da yer
leşmişler. Bilâhara Erzurum istilâya uğradığı za
man Ermeniler avdet etmiş, bu adamların, bu 
çocukların analarını, babalarını, «Siz bizim ev
lerimizde oturuyorsunuz, bizim evlerimizi zaptet-
mişsiniz» diye kesmişler. Bir hayli çoluk çocuk 
açıkta kalmış. Bunlar her zaman Hükümete mü
racaat ediyorlar. «Bizim evlerimizin parasını ve
rin, bizi yerleştirin.» diye Hükümete birçok mü
racaatlar vâki oluyor. Hükümet bir aczi mutlak 
içerisinde kalmış. Bu, Erzurum'da olduğu gibi 
zannediyorum ki, birçok liva ve vilâyetlerde de 
vardır. Mübadeleye tâbi olan muhacirin geldik
ten ve yerleştirildikten sonra - ki tabiî onlar var
ken ben, bunları ikinci derecede addederim -
geri kalan emvali metrukenin ettiğimiz teklif 
mucibince bu gibi kimselere verilmesini rica edi
yoruz. (Muvafık sesleri) 

MALİYE VEKÂLETİ VEEİLÎ HASAN B. 
(Trabzon) — Bir noktayı anlamak isterim. Tek
lifte sarih olmıyan bir cihet vardır. Kasd'olunan, 
mübadeleye tâbi olan eşhas, orada bıraktıkları 
emvale mukabil buradaki emvali metruke-
ye yerleştikten sonra bakiye kalacak em
valin tevzii midir? (Evet sesleri) Zanna-
lunur ki, bu bakaya emvali metruke Hü
kümete bedava kalacaktır? Hükümet bun
lar için borçlanacaktır ve yekûn itibariyle mah
sup muamelesi yapılacak. Hangi tarafta fazlalık 
kalırsa Hükümetler yekdiğerine karşı borçlanmış 
bulunacaklardır. Binaenaleyh Hazine bunu be
dava almıyacak ki, bedava versin. Hükümet bun
ların bedelini giden eşhasa borçlu olmakla - ya
ni bu eşhasın gittikleri Hükümete borçlu olmak
la - beraber bunların muhacirine meccanen tevzii 
mütalâa buyurulursa ona diyeceğim yok. Fakat 
evvel beevvel bu böyle çıkmaz. Taahhüdü maliyi 
mutazammındır. Doğrudan doğruya Muvazenei 
umumiyeye taallûk eden bir meseledir. Bunu arz 
etmek isterim. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Evleri, 
barkları bu memleketin selâmeti uğruna yan
mış olanların hakları tekâfülü umumi ta'htmda 
değil midir ? 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Zannediyor musunuz ki, Hükü
metin ödiyeceği şeyler yalnız bundan ibarettir? 
Harbi Umumi içerisinde malını vermiş olan bir
çok adamların ellerinde bu kadar mazbataları 
vardır. Onların ödenmesi için bir şey teemmül 
buyurdunuz mu ve ödenmek için Devletin va
ziyeti maliyesi müsait midir ? 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — İmkânı 
olan... 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Müsaade buyurun. Bendeniz esa
sen esası hakkında «şöyle veyahut böyle ya
pın» demedim. 'Takdir Heyeti Celilenizindir. 
Fakat orta yerde bir taahhüdü malî vardır. 
Hazine (borçlanmaktadır. Bir taraftan, Hazine 
toplıyacak; diğer taraftan meccanen tevzi ede
cektir. Orta yerde ayniyatı kaldıracak 
olursanız Hükümet bunlara para tevzi ede
cek demektir. Binaenaleyh bu, böyle yalnız bir 
teklifle ıçıkamaz; aidolduğu encümene gider; 
buna daha şümullü (bir şey yapmak kabil mi
dir diye tetkik edilir, ondan sonra efradını ca
mi bir lâyiha (getirilir ve ayrıca müzakere edi
lir. 

•SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Bu bap
ta evvelemirde encümen mütalâasını beyan et
sin. 

ZEKÂ1 B. (Aydın) — Bendenize kalırsa 
mevzuubahsolan mesele Ermeni emvalidir ki, 
Mübadele Mukavelenamesiyle bunun alâkası 
yoktur. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Trabzon) — Müsaade buyurun efendim. Böy
le emvali metruke yoktur. («Vardır» sesleri.) 
Ermeniler mübadeleye tabi değildir. Binaena
leyh böyle emvali metruke yoktur. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim Harbi 
Umumide her tarafın, hususiyle Şarki - Ana
dolu ahalisinin çektiği sefalet, (gördüğü felâket 
cümlenizce malûmdur. Bunlar yalnız mallarını, 
emlâklerini ve her şeylerini feda etmekle kal
madılar. Yarısından ziyadesi Rumlar ve bil
hassa Ermenilerin pençeleri ve çizmeleri altın
da mahvolmuştur. Hicret edenler ise bu vilâ
yetlerimizin istilâsından sonra vatanlarına dön
dükleri zaman ne 'gördüler bilir misiniz efen
diler? Bir harabe gördüler. MeVa, mesken, top
rak olmuş. Binaenaleyh toprak üstünde kaldı
lar. Sabit Beyefendi biraderimiz, «1334 sene-
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sinden itibaren Şark vilâyetlerimizde yapılmış 
olan ebniyeden vergi alınmasın.» diyorlar. Fa
kat efendiler bu tekliften pek cüzi istifade edi
lebilecektir. Bairei intihabiyem bir ev bile ya
pamıyor. Çünkü servet yok. Ne iktidar, ne de 
halleri var. Bu zavallılar, (Bakalım Hükümet 
'bize ne yapacak?) diye gözlerini Hükümete dik
mişlerdir. Fakat öyle görüyoruz ki, Hazinei 
millet bunlara para verecek, yahut ebniye ya
pacak bir vaziyette değildir. Harbi Umumi es
nasında bu millete silâh sıkan, mazlum aJhaliyi 
katleden ve o suretle düşmanlarla birleşen Er
menilerin Şark vilâyetlerimizde bâzı arazi ve 
emlâki vardır. Bunlar şüphe yok ki, Hazinei 
milletin vâzıulyedolacağı şeylerdir. 'Mesamatı
ma 'göre bu gibi emlâk ve araziyi Hükümet 
«atıyormuş. Hem de beşyüz liralık bir mal elli 
liraya veriliyormuş. Bendeniz Meclisi Âliye şu 
teklifte bulunacağım: Satılmaktan, yok paha
sına (gitmektense (bunların fiyatları takdir edil
sin. Harbi Umumide emlâk ve arazisi mahvolan 
Şarki vilâyetlerimiz ahalisine - ya aynen veya 
bedelen her ne şekilde olursa olsun - tevzi ve 
taksim edilsin. Mamafih bedelen verilirse da
ha iyidir ve daha nafidir. Çünkü satılacak 
olursa bunlar - (Arzullahu vâsiadır) - para et
mez. Binaenaleyh zarar ve ziyanları nisbetin-
de kendilerine tevzi ve taksimi için bir şekil 
bulunacak olursa ıgerek millet ve gerek Ha
zinece pek nafi olur. Bunu Heyeti Celilenize 
arz ediyorum ve bu hususta arkadaşların ver
miş olduğu takririn nazarı dikkate alınmasını 
istirham ediyorum. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim encümen, 
esas itibariyle 'bu teklife muvafakat etmekte ve 
tetkika lâyık 'görmektedir. Esas itibariyle bu 
muvafakat şu şekildedir. Filhakika memleket 
içerisinde, memleketin hakiki evlâtları gayeyi 
istihsal için çok fedakârlık yapmışlardır. Fakat 
şimdi evleri yıkılmış ve bittabi içindedirler. Hü
kümetimiz ve Meclisi -âliniz ıgelecek olan mu
hacirinin terfihini nasıl düşünüyorsa memle
ketin unsuru aslisi olan (halkın, kendi halkının 
sefaletini düşünmek hak ve salâhiyetini haiz
dir. Bilhassa arkadaşlar bu, eğer Hazine me
selesine tesir ederse tekâfülü içtimai bunu âmir
dir: Memleketin her tarafı ağlarken diğer ta
raftaki kardeşler de ağlıyanlara - onların elem 
ve ekdarını tahfif için - biraz fedakârlık yap
mayı düşünmek mecburiyetindedir. 

Esasen bütün içtimai hayatın esası da bu
dur. Nitekim encümen yakinen vâkıftır ki, 
Fransa; son harbte yapılan tahribatı tamir 
için bu tekâlüfü içtimaiyi esas ittihaz ederek 
vergiler vazetmiştir. Biz vetfgi vazetmiyoruz. 
Çünkü (Memleketin her tarafı haraptır) diyo
ruz. Bu kadar felâkete uğrcyan memleketin 
ahalii asliyesinin de terfihi-lâzımdır. Aynı za
manda Hasan Beyefendi temlikten bahis bu
yurdular. Fakat öyle zannediyorum ki, arka
daşların takririnde (Tevzi ve ita olunur) kay
dı vardır. Bundan maksatları «temlik» midir, 
yoksa İmar Vekâletinin maddei mahsusasmda 
kabul buyurmuş olduğu bilûmum muhacirler 
için tevzi ve tahsis midir? Bunu bilmiyorum. 
Binaenaleyh gerek bu noktai nazardan Malîye 
Vekâletinin mütalâasını almak ve gerek daha 
esaslı surette tetkikat yapmak üzere bu mad
denin encümene havale edilmesini rica ederim. 
Yalnız kanun çok aceledir. Arkadaşlar İmar 
Vekâleti bu kanunun biran evvel çıkmasını 
ehemmiyetle beklemektedir. Binaenaleyh kanu
nun kabulünü rica ederim ve bu kanuna, «bi-
lâhara maddei müzeyyele halinde ilâvesi» şek
linde encümene havalesini teklif ediyorum. 

SABİT B. (Erzincan) — Biz de iştirak ede
riz. 

REİS — Efendim bu maddenin maddei mü
zeyyele halinde olarak tetkik olunmak üzere 
encümene havalesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Muvaze-
nei Maliyeye de gitsin... 

REİS — Efendim bir takrir var, onu oku
yacağız. 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun ikinci maddesi mucibince Mü

badele, İmar ve İskân umuru vesait ve teşki
lâtı umumiyei Devletle alâkadardır. Binaena
leyh onsekizinci maddenin berveçhi âti kabulü
nü teklif ederim: 

«İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri He
yeti memurdur.» 

Saruhan 
Reşad 

REİS — Efendim Saruhan Mebusu Reşad 
Bey biraderimiz 18 nci maddenin işbu kanu
nun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 
şeklinde tadilini teklif ediyor. 
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REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, bu ka
nunun kabul buyurduğunuz ikinci maddecin
de Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti, bu işler
de bilumum vesait ve teşkilâtı Devletten istifa
de edebilecek deniyor. Bu itibarla İmar Ve
kili bu kanunu tatbik ile mükellef olduğu gibi 
Maliye, Dahiliye ve Adliye Vekillerine esas iti
bariyle bellibaşh taalluk edecek maddeler bu
lunduğundan bunların da indelieap vesait ve 
teşkilâtı Devletten istifade edebileceği kaydının 
da mevcudolması itibariyle bu kanunun icracı
na İcra Vekilleri Heyetinin memur olması lâ-
zımgelir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim Reşad Be
yefendinin maksat ve arzusu Heyeti Celileniz 
tarafından kabul edilen kanunda mündemiçtir. 
İmar Vekâleti istediği zaman bütün teşkilâtı 
umumiye! Devletten istifade etmek salâhiyeti
ni haizdir. Bu salâhiyeti Heyeti Celileniz.iş ya
pabilmek için, kuvvetli olabilmek için İmar 
Vekâletine tevcih buyurmuştur. Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâleti teşkilâtı umumiyei Dev
letten âzami surette istifadeye salâlıiyettardır. 
Kabul buyurduğunuz madde gayet sarihtir. 
Bendeniz encümen namına Vekâletin bu salâ
hiyetini tekrar zapta geçmek üzere tasrih edi
yorum. İmar Vekili bu suretle aldığı salâhiyet
le salâhiyettardır. Şimdi kanunu ve bu kanu
nun mesuliyetini, vazifesini, icrasını İmar Vekâ

letine tevdi ediyoruz. Yarın işler bozulduğu za
man İmar Vekilini karşımıza çekeceğiz. Bina
enaleyh kanunun icrasına İmar Vekilinin me
mur olması lâzımdır. Reşad Beyefendinin bu
yurduğu Heyeti Vekilenin mesuliyeti meselesi
ne gelince; öyle zannediyorum ki, şekli cum
huriyeti kabul ettikten sonra meydana gelen 
Başvekâlet ve Heyeti Vekile meselesi mesuli
yeti müşterekeyi kabul etmektedir. Binaena
leyh bu şekli Hükümetimiz Reşad Beyin bu ar
zusunu tatmin ediyor. 

ŞEFİK B. (Bayezid) •—• Efendim kanunda 
ahkâmı cezaiye vardır. Mahakime taallûk edi
yor. Adliye Vekilinin de herhalde tatbike me
mur edilmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim kanunun aslı böyledir. 
Tadil takririni do okuduk. Reyi âlinize vaz'e-
deceğim. Saruhan Mebusu Reşad Beyin takri
rini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Maddenin asimi reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Efendim, onbeş dakika teneffüs etmek 
için celseyi tatil ediyorum. İkinci celsede ka
nunun heyoti umumiyesi tâyini esami ile reye 
vaz'olunacaktır. 

Hitamı celse; saat : 3,20 

İKİNCİ GELSE 

Bed' imüsakerat ; saat : 3,40 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud B, (Siird), Rajıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. Mübade
le, İmar ve İskân Kanununun heyeti umumlyc-
sini tâyini esami ile reyi âlilerine vaz'ediyo
rum. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 

Bey müsaade buyurur musunuz? Pazartesi 
günkü zabıt ceridesinde garip bir hata vâki 
olnııvj. Poankara köprüsü denilmiştir ki, bu, 
Sengutar tünelidir. İkincisi en sonunda var 
ol imar Vekâleti demişim. Hayır zavallı İmar 
Vekâleti dedim. 
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3. — Anadolu Demiryoliyle Haydarpaşa li
man, rıhtım, dok ve antrepolarının şirketlerine 
devri hakkında Nafıa Vekâletiyle mezkûr şir
ketlerin vekâleti mutlakasını haiz Mösyö II o-
genen arasında tesbit edilen İtilâf namenin ka
bul ve tasdikine dair kanun lâyihası (1/339) 

REİS — Efendim Başvekâletten Anadolu 
Şimendifer Yollariyle Haydarpaşa limanm n 
§irketlerlne devri hakkında Nafıa Vekâletiyle, 
şirketlerin vekâleti mutlakasını haiz Mösyö 
Hogenen arasında tesbit edilen Itilâfname gel
miştir. Nafra ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Çabuk gelsin, müs-
tacelen müzakere edelim. 

REİS — Reylerini henüz istimal buyurma
nın rüfeka varsa lütfen versinler; İstihsali ara 
hitam bulmuştur efendim. 

Efendim Mübadele, İmar ve İskân Kanu
nunun tasnifi âra neticesini arz edeceğim. 153 
rey kabul, bir ret binaenarcyh muamele tamam
dır. 153 reyle kanun kabul edilmiştir. 

• TUNALI Hilmi B. (Zonguldak) — Necati 
Bey dilerim Allah'tan ki, muhacirler için can
lı necat olasın. 

2. — Asker olan mebusların vaziyeti huku-
kiyelerinin tesbit edilmesine dair İcra VekVlcri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim ruznamemizde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine dâhil olan mensubîn' 
askeriyenin tâbi olacakları şerait hakkında 
kanun lâyihası vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Asker olan mebusların vaziyeti hukukiyoi 
askeriyeleri hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul edilmiş bir kanun mevcudol-
madığmdan ve kanunu sah1 km.' tatbikmda te
reddüt hâsıl olduğundan terfi ve tcffizleri 
hususunda bir karar verilemcd'ği cihetle key
f iye te Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Müdafaai Millîye Vekâ1 etinin 17 . 7 . .1333 
19 . 9 . 1338 tarih ve Ordu Dairesi Şube 1. K>-
ŝ m 2, 14337 numaralı tezkere1 eri üzerine İcra 
Vekilleri Heyetinin 21 . 10 . 1338 tarihli iç tim a-

mda takarrür etmekle ifayı muktazasiyle ne
ticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica 
ederim efendim. 

22 . 10 . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk devrei 

intlhabjyesinde mebusluk etmiş olan erkân, 
ümera ve zâbitan ve mensubîni askeriyenin nis-
beti meslekiyelerinin tesbiti maksadiyle geçen 
devrei intihabiye zarfında Heyeti Vekile Riya
setinden Meclise mevrut tezkere üzerine sabık 
Müdafaai Milliye Encümenince tanzim kılman 
mazbata Heyeti Umumiyenin yeniden vukubu-
laıı havalesi üzerine encümenimizce tetkik edil
di. Bu hususun tetkiki' esnasında encümenimiz 
meselenin aslına temas etmek zaruretini hisset
miş ve bu münasebetle alelıtlak ordu mensu-
bîninin mebusluğa intihabı için vaz'ma lüzum 
görülen şeraiti tesbit eylemiştir. İşbu şeraitin 
tesbitinde vatanın menafii âliyesini müdafaaya 
memur ve mukaddes bir icra silâhı olan ordu
nun siyasi teşkilât ve temavvücattan âzami de
recede uzak kalması maksadı istihdaf edilmiş 
ve tanzim edilen kanun lâyihasının birinci mad
desi bu gayeye matuf bulunmuştur. 

İşbu madde ahkâmı badema vukubulacak 
intihabata şâmil olup birinci ve ikinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde âzalık etmiş olan 
mensubîni askeriyenin vaziyeti hususiyeleri de 
ikinci ve üçüncü maddeler ile tesbit ve ifade 
edilmiş ve mezkûr maddenin hükmü bu mesele
ye taallûk eden Nisabı Müzkere Kanununun 
dördüncü maddesine de istinadettirilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisine intihabedilen 
vo edilecek olan bilûmum mensubîni askeriye

nin tabi olacakları şerait hakkında Kınun 

MADDE 1. — Berrî ve bahrî ve jandarma 
sunufu muhtelife erkân, ümera ve zâbitan 
ve bilûmum mensubîni askeriden hakkı istifayı 
haiz olmıyanlarla istifa ve tekaüt hakkını ha
iz olup intihabatı umumiyenin ilânından itiba
ren nihayet ongun zarfında usulen istifa ve 
tekaütlüklerini talebe tmiy enler Türkiye Bü
yük Millet Meclisi âzalığma intihabolunamaz-
lar. Aksi takdirde bu intifcap keenlemyekûn 
addolunur. 
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Madde 2. — Birinci ve İkinci Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde âza bulunmuş olan ve 
bulunan bilûmum erkân, ümera, zâbiitan ve 
mensubîni askeriyenin hukuku müktesebei as
keriyeleri ve kıdemleri mebusluk müddetince da
hi mahfuz olup devrei intihahiyenin hitamın
da veyahut devrei intihablye esnasında mebus
luktan istifaları halinde mdbus olmazdan ev
velki sicillerine göre muamele görürler. 

Madde 3. — Nısahı Müzakere Kanununun 
dördüncü maddesi şümulü dahilindeki asker 
mdbuslar vazife başında bulundukça tamamen 
karvanin ve nizamatı askeriye ahkâmına talbi 
bulunurlar ve Meclis müzakeratına iştirak ede
mezler. 

Madde 4. — İşjbu kanuna mugayir olan ah
kâm mülgadır. 

Madde '5. — İş/bu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Müdafaa! Milliye 
Encümeni Reisi Mazfbata Muharriri 
ÎCarahisarı Saıhiib Eskişehir 

Ali Mehmed Arif 
Kâtip Âza 

Zonguldak Kastamonu 
Halid 

Âza Âza 
Urfa Lâzistan 

Hüsrev Ahmed Fuad 

İzmit İstanbul 
Mustafa Ahmed Hamdi 

Âza Âza 
Ertuğrul Niğde 

Râsim Galib 

Nısaibı Müzakere Kanununun dördüncü maddesi 
Büyük Millet Meclisi âzalığı ile memuriyet 

ibir zat uhdesinde içtima edemez. Ancak He
yeti Vekile âızaİığı ve Büyük Millet Meclisinin 

.inzimamı reyi ile sefirlik, ordu ve kolordu ku
mandanlığı memuriyetlerinin Meclis âzalığı ile 
cem'i haizdir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi
ler memleketimiz hali harbe hitam vererek 
devrei sulha dâhil .olmuştur. Binaenaleyh dev
rei sulha dâhil olunduğu zaman yapılacak bi
lûmum kanunların, her memlektte fcavâidi 
umumiyei esasiye mahiyetinde bulunan ahkâma 

tevfikan tanzim edilmesi bir lâzinıei hukuk
tur. Bendeniz öyle zanediyorum ki, ıbu lâyi-
hai kanuniye tanzim edilirken Nisabı Müzake
re Kanununun ihtiva ettiği ve zamanı için doğ
ru fakat halihazır için yanlış olan bir esas hâlâ 
devam ettirilmetk istenilmiştir. Fikrimi sarih 
ve vazıh arz edeyim. Bendeniz pek ımühim olan 
Meclis Âzalığı vazifesinin sefirlik veyahut her 
hangi ordu, kolordu kumandanlığı gibi vazife
lerle kabili telif olmadığı kanaatindeyim. Mem
leketin bugünkü vaziyetinde Heyeti Celileniz 
âzasından her birinin uhdesine mevdu olan va
zife o kadar 'büyük o kadar ağırdır ki, kolor
du kumandanı yahut sefir yahut ordu kuman
danı hulunan zevatı kiram ve vazifelerden 
hangisini tercih edeceklerse evvel beevvel ter
cih etmeli ve bu bapta ibir karar ittihaz etmeli
dirler. Halihazırda mebusluk ve sefirlik hiçhir 
veçhile kabili telif değildir. Çünkü sefirlik bir 
meslektir. Muvakkat bir iş değildir. Ordu ku
mandanlığı o da öyledir. O da mühim pek 'mü
him bir vazifedir. Binaenaleyh şu şekilde bun
ların arasında hiçbir münasebet yoktur. Bu 
zevatı kiramın istikbâl hakkında ve halihazır 
hakkında kati kararlarını vermeleri icabeder. 
Onun için bu .mütereddit vaziyet devam etme
melidir. Malûmuâliniz sefirlik ordu, kolordu 
kumandanlığı yüzünden Meclisi Âli âzasından 
zannediyorum ki, şöyle ıböyle beş kadar millet
vekili vazifei vekâleti ifa etmemektedir. Malû-
muâlinizdir ki, sabır heyet, selefi âliniz vekâ
leti ımilliyeyi tevsi ederek yirmi bin nüfusu zü-
kûrc bir mebus olması esasını kabul etmiş ve 
şu suretle hâkimiyeti âmme kaidesine doğru 
vâsi ıbir adım atmıştır. Bu taraftan millete yir
mi bin kişiye ibir mebus veriyor. Ve Türkiye'
nin tarihi hukukunda hakikaten şerefli bir 
adım atıyoruz. Ve sonra öbür taraftan milletin 
beş on mebusluk kadar kudreti vekâletini fii
len nez'eylemiş bulunuyoruz. Bendeniz bu 
vaziyeti nez'iyenin devamına Meclisi Âlinizin 
kail olaşnıyacağına kaaniim. Binaenaleyh istir
ham ediyorum. Bu kanunun müzakeresi tehir 
edilsin. Yahut Kanunu Esasi Encümenine ha
vale olunsun. Kanunu Esasi Encümeni bu işin 
bütün safahatını tetkik etsin, tetebbu etsin on
dan sonra kanunun muhtevi olduğu Heyeti Ce-
lilenize daha etraflı, daha muvâzzah ibir lâyi-
hai kanuniye getirsin. Mâruzâtım ,bundan iba
rettir. 
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REFİK B. (Konya) — Reis Bey müsaade 
buyurulur muî Feridun Fikri Bey aynı za
manda usul hakkında mütalâa dermeyaıı etti
ler. Bu kaaıuaı hukuku esasiyeye mütaallik ol
ması dolayiBİyle Kanunu Esasi Encümenine git
mesi lazımdır. Binaenaleyh evvelemirde bu tek
lifin reye konulmasını teklif ediyorum. (Gü
rültüler) . 

REİS — Müsaade (buyurunuz. 
REFİK B. (Konya) -— Efendim bu kanun, 

Esasi Encümenine gitmeden, kanunun esası 
hakkında müzakere edilemez. 

KADRİ B. (Siverek) — Efendim bu kanu
nun sebebi tanzimi zannedersem asker arka
daşlarımızın bundan sonraki vaziyetlerinden 
ziyade bundan evvelki vaziyetlerini tesbittir. 
Greçen devrede Nisabı Müzakere Kanunu yapıl
dığı zaman bâzı esbap nazarı itibara alınarak 
asker arkadaşlarımız hakkında ine muamele 
yapılması lâzımıgeleeeği söylenmiş ve yalnız 
bunların içerisinde Ordu ve ikolordu. kuman
danlıkları istisna edilmişti. Şimdi bu kanunun 
fevkalâdeliği ref'edilerek bugüne kadar ara
mızda fevkalâde ve alelade çalışmış arkadaş
larımızın hukukunu tesbit ettik. Malûmuâliniz 
geçenlerde Müeadelei Milliyeye iştirak etmiyen 
zaibitan hakkında .bir kanun yaptınız. Ve ora
da dediniz ki, Müeadelei Milliyeye iştirak et
miyen zâbitan, kendi rızalarına bakılmaksızın 
tekaüde sevk olunur. Bâzı mütehassıslar eğer 
iştirak ettirilmemişlerse onlar da bir sene Ana
dolu'da istihdam edildikten sonra terfi ederler. 
Müeadelei Milliyeye iştirak etmemek töhmeti 
altında bulunan arkadaşlar belki daha başka 
ceza da beklerlerdi. Fakat bu suretle yapılan 
ceza da zannedersem, Mecliste ve bundan ev
velki ahvali fevkalâde de sizinle beraber ça
lışan arkadaşlar, -haklarında kanunen tesbit 
edilen maddeden daha zayıf olmuştur. 1336, se
nesinde bilfarz yüzbaşılıkla buraya gelmiş bir 
arkadaşımız halen o yüzbaşılıktan mahrum ol
makla beraber ordudaki arkadaşları kaymakam ol
muş ve geçen gün kabul ettiğiniz bir kanunla 
bu arkadaşlara fevkalâde bir maaş veriliyor. 
Burada yüzbaşı olarak bulunan bir arkadaşı
nız bundan mahrum oluyor. Bugüne kadar 
on beş, yirmi sene tekaüdiye verildiği halde - as
kerlikte cari olan kavanine nazaran istifa ele
mek hakkı ıteikaüdiyeden de vazgeçmek demek 

olacağından - /bunu da elinden alıyoruz. Bundan 
başka bu arkadaşınız gerek bu fırkanın yani 
fırkamıza mensup Hükümetten seferberliğinde 
veyahut fırkamızın haricinde bir Hükümetin 
yapacağı seferberlikte silâh altına atandıkta 
kendi arkadaşlarının belki kendi talebesinin 
maiyetine yine aynı rütbe ile.verilecek. Bu hu
kuk kaybolmasın diye, içimizde tekaüt müd
detlerini doldurmıyan arkadaşlarımızın teka
üt müddeti dolsun diye yapılan bir kanundur. 
Yani taundan evvelki hukukları zayi olmasın 
diye bunlar nazarı itibara alınmıştır. Bundan 
sonra zannediyorum ki, ıburada iki devrede me
busluk yapmış arkadaşlar mensuboldukiari 
meslekte bilfarz jandarma veya bahriyede 'ça
lışsın. Mesele hundan ibarettir. Onun için her 
halde bu kanunun kabulü lâzımdır. 

REFİK B. (Konya) — Reis Beyefendi usul 
hakkında bir teklifimiz vardır. Lütfen reye kor
sunuz, ondan sonra müzakereye devam edilir. 

REİS — Müdafaal Milliye Vekili Paşa Haz
retleri noktai nazarlarını beyan ettikten son
ra teklifinizi reyi âlinize vaz'edeceğim. 

ALİ B. (Karahisarı Sahib) — Encümen fik
rini söyliyecektir, Feridun Fikri Beyin teklifiy
le encümene gidemez. 

REFİK B. (Konya) — Efendim teklifimi 
bu kanunun mevaddı esasiyesinin müzakeresi
ne başlanmamdan evvel reye .konulmak lâzım
dır. Nizamname! Dâhili icabmdandır. Kânunu 
Esasi Encümeninin sarih salâhiyetine taallûk 
eder. Doğrudan doğruya Kanunu Esasi Encü
menine gitmesi icabeden şu kanunun esası mü
zakere'edilemez diyoruz. 

ALİ B. (Karahisarı Sahilb) — Meclisi Âlı 
bu kanun hakkında tenevvür etmemiştir. Encü
meni Hükümeti dinlememiştir. (Gürüttüler.) ' 

REFİK rB. (Konya) — Biz usulden bahsedi
yoruz. 

REİS — Efendim mevzu olan kanunun bâzı 
hukuku esasiyeyi ihtiva etmesi hasebiyle ev
velemirde Kanunu Esasi Encümenine havale
line dair iki takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Mevzubahsolan lâyihai kanuniye Huukku 

Esasiyeye mütıallik olduğundan Kanunu '• Esasi 
Encümenine havalesini teklif ederiz. 

Dersim Konya 
Feridun Fikri • - R e f i k / / - -

(Kabul sesleri). 
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Riyaseti Celileye 

Teklif olunan iybu kanun hukuku esasiyeyo 
taallûku hasebiyle nıühJm olduğundan Kanu
nu Esasi Encümenine tevdiini teklif ederiz. 

Kars Maraş 
Ağaoğlu Ahmed Miclhat 

Diyarbekir 
Zülfü 

REİS — Efendim bu kanunun müzakere
sinden evvel Kanunu Esasi Encümenine tev
dii hakkındaki bu teklifleri nazarı dikkate 
;alan rüfeka lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmıştır, efendim. (Aksini reye koyunuz ses
leri). Alınmıştır efendim. 

3. Tıp Fakültesinden neşet cdccık ola:ı etıb
bayı mülkiyenin sureti istihdamları hakkında 
lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti içti
maiye Encümeni mazbatası (1/26) 

REİS — Ruznaımemizde etıbbanın hizmeti 
mecburesi hakkındaki lâyihai kanuniye ve 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni maz
batası vardı. Kanunun heyoii umumİycsi mü
zakere edilmiş, birinci maddesi kabul edilmiş
tir. Şimdi de ikinci madde müzakere edilecek
tir. Bu hususta söz alan rüfckanm Kimleri ,nm-
Ikayettir. Süleyman Sırrı Bey, buyurunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ne hak
kında? 

REİS — Etıbbanın hizmeti mecburesi hak
kındaki kanun lâyihası için... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Vazge
çiyorum. Ben sözümü söyledim zaten.. 

REİS — Bu hususta takrirler vardır, oku
yacağız efendim. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki üç senenin beş seneye ib

lâğını teklif eylerim. 
Ertuğrul 

Dr. Fikret 

Riyaseti Celileye 
Birinci madde ile tabipleri iki çene hizmete 

mecbur ettiğimiz halde masarifi şahsiyesini de
ruhte ettiğimiz tabipleri üç sene hizmetle mü
kellef etmek doğru değildir. Binaenaleyh, lâ-
akal beş sene hizmetle tavzif edilmek üzere mad
denin tadilini teklif ederim. 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 

REİS — İkinci maddeyi okuyoruz: 

MADDE 2. — E'ycvm tab i ide bulunan ve 
1333 senesinden itibaren Tıp Fakültesine du
hûl edecek olan talebeden Hükümetin lüzum 
gööte;cccği mahallerde üç çene hizmet edecekle
rini taahhüdcdenlcrin meccani ve leylî ikmali 
tahlilleri ve masrafı Hükümetçe deruhte olu
nu:1. 

REİS — Efendim bu baptaki takrirleri reyi 
âlinize vazedeceğim. Ertuğ um Mebusu Dr. Fik
ret Bey ikinci maddedeki üç sene müddetin beş 
seneye iblâğını teklif ediyorlar. Ertuğrul Me
busu. Fikret Beyin teklifi vcçhi7e üç senelik 
mecburiyetin. yerine beş seneyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

(Gazianteb Mebusu Ahmed Remzi Beyin 
tak i i tekrar okundu.) 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler... 
''Red, red sadaları) Kabul edilmemiştir, efen
dim . 

O halde maddenin aslını reyi â?inize vaz'ede
ce "im. İkinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir 
efendim. 

MADDE 3. — Sıhhiye Vekâ'cti bu kanunun 
reyin i müteakip bir kararname ile tesbit ve 
i'ân edeceği mahallere tâyin cy'iyeceği etıbbaya 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri mecmuunun nıs
fından noksan elmamak ve bir mislini tecavüz 
etmemek üzere zam verebilir. İş bu zam tev-
ki.fat ve hacze tâbi değildir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen rüfe
ka var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi 
aynen reyi âlileine vâz'edceeğim. Maddeyi ay
nen kabul edenler "lütfen el kaldırsın. Kabul 
edi1 mistin efendim. 

MADDE 4. —• Birinci ve ikinci maddedeki 
hizmetten imtina edenler beş sene icrayı sa
nattan men olunurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

ZEKİ B. (Gümihane).— Efendim dördün
cü maddede birinci ve ikinci maddedeki hizmet
ten imtina edenler beş sene icrayı sanattan mc-
nolunurlar, deniliyor. Ya bu bir esbabı zaruri-
yeyc müstenidolursa? Buraya hiçbir esbabı 
mucibe vâz'etmeden evvel, efendi gel, sen fa
lanca yere git dediğimiz vakit, bu adam esbabı 
zaruriyesine binaen gitmekten istinkâf ederse 
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bu adamın, bu efendinin diplomasını elinden a1 ip 
beş sene icrayı tababetten menetmek doğru mu
dur? Binaenaleyh, esbabı mucibejini tasrih ede
rek tadilini tek-i£ ediyorum. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — O vakit doktorlar 
toplanırlar, otuz tane raporla kendilerini kur
tarırlar. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim raporla 
değil, Hükümetçe tasvip ve tasdik edilecek es
babı zâruriyesi anlaşıldıktan sonra diyorum. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Etıbbanın rapo
runda başka Hükümetin tahkikatiyle denilirse... 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Evet böyle olursa 
doğru olur. 

REİS — Gümüşane Mebusu Zeki Bey tadi
lât teklif ediyorlar. Fakat buna dair sarih fi
kirlerini takrirle tesbit etmemişlerdi:'. (Madde
yi reye koyun sesleri) O halde maddeyi aynen 
reyi âlinize vaz'ediyorum. 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — Rch Bey 
söz istiyorum efendim. Evvelki maddede üç se
neye mecbur ettik. Beşi kabul etmedik. Ceza
nın da bu nispetle elması lâzımgc ir. Binaen
aleyh, bu bej seneyi de üç seneye tenzil etmek 
lâzımgc] i \ Yani üç sene sanattan mcnedilir. 
Bunu teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu, nispet kabul et
me-'. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
scîleri) Mustafa Efendi maddedeki beş senenin 
üç soneye tenzilini teklif ediyorlar. Bu tadil 
teklifini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edememiştir, efendim. Maddeyi aynen 
reyi âlilerine vaz'edeceğm. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Madde aynen kabul edil
miştir, efendim. 

MADDE 5. — İş bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyü7icradır. 

REİS —• Beşinci maddeyi aynen kabul eden 
Lİuekâ ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

MADDE 6. — İş bu kanunun icrasına Sıhhi
ye, Maliye ve Maarif Vekâletleri memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi aynen kabul eden-
b r ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi â inize 
vâz'edeceğim. Kanunun heyeti umumiyesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Cumartesi saat bir buçukta içtima etmek 
ibere Celseyi tatil ediyorum, efendim. 

Hitamı müzakerat; Saat: 4,23 

* > u < j « » ı » a 
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Mübadele, İmar ve İskân Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Artvin : Hilmi B., Ardahan : Halid P§., Ada
na : Kemal B., Aksaray : Besim Atalay B.," 
Amasya : Esad B., Antalya : Ahmed Saki B., 
HasanB., Rasih Ef., Murad B., Ankara : İhsan 
B., Aydm : Tahsin B., Dr. Mazhar B., Zekâi 
B., Edirne : Hüseyin' Rıfkı B., Faik B., Ordu : 
İsmail B., Hamdi B., Faik B., Erzincan : Sabit 
B., Erzurum : Halet B., Cazım Ef., Rüşdü Pş., 
Ziya Ef., Hüsrev B., Ertuğrul : Halil B., Erga
ni : Kâzım Vehbi B., İzmir : Şükrü B., Mahmud 
Celâl B., Mustafa Necati B., İsparta : Hüseyin 
Hüsnü Ef., Mükerrem B., İstanbul : Hamdullah 
Suphi B., Mamdi B., Süleyman Sırrı B., Ali B., 
Ali Fethi B., Yusuf B., Eskişehir : Arif B., 
Elâziz : Hüseyin B., Muhiddin B., Mustafa B., 
Urfa : Yahya Kemal B., İçel : Tevfik B., İzmit: 
İbrahim B-., İbrahim Süreyya B., Ahmed Şükrü 
B., Mustafa B., Bayezid : Süleyman Sudi B., 
Şefik B., Bitlis : Resul B., Bursa : Mustafa B., 
Bayezid : Süleyman Sudi B., Şefik B., Bitlis : 
Resul B., Bursa : Mustafa Fehmi Ef., Bozok : 
Salih B., Avni B., Bolu : Şükrü B., Falih Rıfkı 
B., Biga : Şükrü B., Tekirdağ : Cemil B., Faik 
B., Tokad : Haci Kâmil Ef., Mustafa Vasfi B., 
Canik : Cavid Pş., Süleyman Necmi B., Cebeli
bereket : İhsan B., Çatalca : Şakir B., Çorum : 
Dr. Mustafa B., Hakkâri : Nazmi B., Dersim : 
Şükrü B., Feridun Fikri B., Denizli : Haydar 
Rüşdü B., Dr. Kâzım B., Mazhar Müfid B., Di

yarbakır : Bülfi B., Şeref B., Ziya Gökalp B., 
Feyzi B., Mehnıed B., Zonguldak : Halil B., 
Ragıb B., Yusuf Ziya B., Siird : Mahmud B., Si
vas : Rahmi B., Siverek : Cudi Pş., Kadri Ah
med B., Mahmud B., Saruhan : Hacı Erhem B., 
Reşad B., Âbidin B., Kemal B., Vâsıf B., Trab
zon : Ahmed Muhtar B., Şefik B., Süleyman 
Sırrı Ef., Rahmi B., Gazianteb : Hafız Şahin Ef., 
Kılıç Ali B., Kars : Ahmed B., Kırkkilise : Dr. 
Fuad B., Karesi : Ahmed Süreyya B., Haydar 
Âdil B., Hulusi B., Osman Niyazi B., Ali Şuuri 
B., Melımed Cavid B., Mehmed Vehbi B., Kara-
hisarı Sahib : Ruşen Eşref B., Sadık B., İzzet 
Ulvi B., Ali B., Kâmil Ef., Musa Kâzım B., Kas
tamonu : Ahmet Mahir Ef., Veled Çelebi Ef., 
Kozan : Ali Saib B., Konya : Refik B., Fuad 
B., Mustafa Ef., Naim Hazım Ef., Kırşehir : 
Ali Rıza B., Yahya Galib B., Kayseri : Ahmed 
Hilmi B., Gelibolu : Celâl Nuri B., Gümüşane : 
Zeki B., Kângırı : Rifat B., Ziya B., Mustafa 
Abdülhalik B., Kütahya : Ragıb B., Giresun : 
Şevket Ef., Kâzım B., Lâzistan : Ekrem B., Fu
ad B., Mardin : Devriş B., Abdürrazak B., Ab-
dülgani B., Neeib B., Mersin : Besim B., Maraş : 
Hacı Mehmed Ef : Abdülkadir B., Midhat B., 
Menteşe : Esad Ef., Şükrü Kaya B., Yunus Nâdi 
B., Muş : Hacı Ilyas Sami Ef., Osman Kadri B., 
Niğde : Halid B., Atâ B., Galib B., Van : İbra
him B., Hakkı B. 
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