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Ali Sururi Beyin, tahtı riyasetlerinde bifmikat 

Zaptı Sabık Hülâsası kıraat ve aynen kabul ve Ev
rakı Varide aidoldukları mahallere havale olundu. 

Maliye Vekili tarafından vuku bulan teklif üze
rine tütün hakkında bandrol esasına güre tütün En
cümeni mahsusunca bir lâyiha ihzarı hususu kabul 
edildi. 

Çifteler çiftliği dahilinde zürraa tevzi ve tefviz 
edilmiş olan arazi icarei zemininin affı hakkındaki 
kanun lâyihasının Encümence süratle müzakere ve 
intacı karargir oldu. 

Memurin Muhakemat Heyeti azasmdan uzun 
müddet mezun bulunan Erzurum Mebusu llalct Be
yin yerine diğer bir aza intaka bina clair Memurin 
Muhakemat Heyeti Riyaseti tezkeresi k:raat ve mez
kûr azalığa Bolu Mebusu Şükrü Beyin intihabı ka
bul olundu. Âbidin ve Âlim Beylerden İnhilâl eden 
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A) İskân Müdiriyeti Umumiyesİ Bütçesi: 194: 
215 

B) Büyük Millet Meclisi Bütçesi : 215:223 

BIK HULÂSASI 

azalıklara münasiplerinin intihabı hakkında Divanı 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi kıraat ve Divan Muha
sebat ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale 
edildi. Mensu bin i askeriyenin tezyidi muhasesatı 
hakkındaki kanuna ikinci madde olarak Muvazenei 
Maliye Encümenince ilâvesi teklif olunan madde ay
nen kabul olunduktan sonra; gerek bu kanun ve ge
rek zabitan muhassesatı hakkındaki kanuna müzey-
yel kanun tayini esami ile reye vaz ve İkisi de ekse
riyetle kabul olundu. 

Müteakiben Bahriye Vekâleti bütçesinin müzake
resine iptidar edildi ve cereyan eden müzakere neti
cesinde; 30S nci fasıl ile 310 ve 320 ncİ fasılların mü
zakeresi tehir ve fusulü siranen beşi aynen ve dör
dü tadilen kabul olunduğu gibi 317/A namtyle de 
yeniden bir fasıl kabul edildi ve berayı tenefüs celse 
tatil olundu. 

İkinci Celse 
Ali Sururi Bey tarafından küşad edilerek mektebi 

harbiye ve bahriye tatbikatı baytariye mektebinden 
ne?'et eden efendilere teçhizat bedeli itası hakkındaki 
kanun lâyihası müzakere ve aynen kabul edildikten 
sonra mezkûr kanunun müzakere ve intacına tâlîk 

»>n<**— *-

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat} Saat ; 1,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum, 
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edilmiş olan Bahriye Vekâleti bütçesinin fasıllarından 
308 nci fasıl İle 320 nci fasıl müzakere ve tadilen 
kabul olundu. 

Badehu Mektebi Harbiye ve Bahriye ite tatbikatı 
baytariye mektebinden neşet eden efendilere 
teçhizat bedeli itası hakkındaki kanunun heyeti umu-

yesi tayini esami ile reye vaz edildi ve fakat neticei 
ârâda nısab olmadığı anlaşılarak Çarşamba günü iç
tima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hülâsası hakkında 
bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hu
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Aşar mültezimlerinden edayı deynederılerin 

emlâki merhume ve mütefevvizalanntn iadesine dair 
olup, 11 Kânunusani 1339 tarihli kanun ile müddeti 
1340 Martı iptidasına kadar temdit edilmiş olan 29 
Eylül 1336 tarihli Kanunun 1342 senesi Şubatı gaye
sine kadar temdidi hakkında kanun lâyihası (1/668) 

REİS 
edilmiştir. 

Kav an in i Maliye Encümenine havale 

Teklifler 
/. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; usulü 

Hukukiye ve Usulü Muhakematı Cezaiye kanuhla-
riyle sulh ve icra kanunlarının bazı mevaddını mu-
addil kanunun seksen üçüncü maddesine bir fıkra 
tezyili hakkında teklifi kanunisi (21461) 

REİS — Lâyiha Encümenine (Adliye sesleri) Efen
dim! Teklifler evvelâ lâyihaya verilir, ondan sonra 
diğer Encümenlere gider, 

Takrirler 
/, — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; em

vali gayrimenkule hakkında senedi adi ile tasarruf 
iddiasının mesmu olmtyacağına dair olan iradenin 
tefsiri hakkında takriri (3/270) 

REıS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Sabık Maraş Mebusu Arslan Beyin, hâmil 

olduğu İstiklâl Madalyası kurdelesinin kırmızı - Ye
şile tebdili hakkında Divanı Kiyaset kararı. 

REİS — Okunacak : 

Heyeti Umumiyeyo 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci devrei 

içtimaiyesinde Maraş Mebusu bulunan Arslan Bey, 
kırmızı - yeşil kurdeleli istiklâl madalyası ile taltifi 
hakkında Gaziantep Mebusu ve sabık Maraş Mebusu 
ve Gaziantep havalesi umum kuvayı milliye kuman
danı Kıiıç Aii Beyin, inha varakası ledettetkik hilfiil 
ateş altında ifayı hizmet ve ibrazı fedakâri eyliyen 
mumaileyhin kırmızı - yeşil kurdeleli İstiklâl Madal

yası ile taltifi tensip edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

25 . 3 . 1341 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Reisi 
Kâzım 

ALt SÛRURİ BEY (Karahisanşarki) — Paşam! 
mulümu devletiniz bu tezkere Dîvanın kararına müste
nit değildir. Makamı Riyasetin inha tezkeresidir. 
Çünkü Divana taallûk eden mesele yoktur. Doğrudan 
doğruya zati Riyaset penahilerine aittir. 

REİS — Tarzı tahrirde bir sehiv vard:r. Fakat 
maksat şudur: Sabık Maraş Mebusu Arslan Beyin 
madalyasının kırmızı ? yeşile tahvili hakkındadır. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Azayı kiramdan mezuniyetlerini tecavüz et
tirenler hakkında Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Okunacak. 

Heyeti Um um iyeye 
Haftalık mezuniyetini 42 gün tecavüz ettiren Ca-

nik Mebusu Talât Avni Beyin, mezkûr tecavüzü 
icap ettiren eshap ve mazeretinin tavzihini rnuta-

zammın, sureti musaddakası merbut takriri Divanı 
Riyasetin 22 Mart 1341 tarihli onbirinci İçtİmaında 
ledettetkik 42 günlük tecavüzü müddetten, mumailey
hin tarihi infikâkinden kânunusani ııimyetiııe kadar 
mezun addi hususunun Heyeti Umumiyeye arzı ten
sip olunmuştur efendim. 

25 . 3 . 1341 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim! Talat Beyin 17 gün tecavüzü 
müddeti hakkındaki kararı Reyi Alinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. (Niçin 
sesleri) Efendim! Sebebi kendilerinden sorduk. Bir 
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mazeret beyan etti. Fakat beyan ettiği mazerete gö
re, bu müddetin hepsinin kabul edilemeyeceği anla
şıldı. Hepsini mahsup etmenin imkânı yoktur. Ma
zur addedilebileceği günler burada arz edilmiştir. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Kabul edil
meyen ne miktar ve ne kadardır? 

REtS — 17 gün kabul edilmemiştir, (Ne olacak 
sesleri) tdareye veririz, idare kıstelyevm yapar. 

Heyeti Umum iyeye 

Meclisi Âliye bu senei İçtimaiye bidayetinde bir 
müddet teehhürle iltihak ettiğinden mezkûr müddet 
İçin mazur addine dair Burdur Mebusu Hüseyin Baki 
Beyin, sureti musaddakası merbut takriri, Divanı Ri
yasetin 22 Mart 1341 tarihli inbirinci içti mamda le-
dettetkik, mumaileyhin bidayeti küşadda Meclise iş
tirak edemediği hususunda serdeylediği mazeret mu-

/. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Beyin, 
Ereğli ile Zunguldak arasında şimendifer hattı inşa 
edilmemesi esbabına dair Ticaret Vekâletinden suali, 

REtS — Ticaret Vekili burada değillerdir. Gele
cek celsede cevap verirler. 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(11506) 

A) İSKÂN MÜDÎRÎYETİ VMVMİYESİ 
BÜTÇESİ : 

VASIF BEY (Saruhan) — Heyeti Celifenin malû
mudur ki, muhterem arkadaşlar! Geçen sene Meclîsi 
Ali Mübadele İmar ve iskân Vekâletini teşkil eder
ken, iki maksat İstihdaf etmişti. Bunların birisi Lozan 
Muatıedenamesi mucibince memleketimize gelen mü
badillerin iskân ve tefviz muamelelerini yapmak, di
ğeri de memlekette bin türlü felâketten sonra, harap 
yerlerde perişan bir halde kalan ahalü asliyemize müm
kün olduğu kadar muavenet yapmaktır. Geçen sene 
bu Vekâle't bu maksaitla teşekkül ettiği halde, bittabi 
mübadele İşlerinin çokluğu, ehemmiyeti, müstaceliye
ti Vekâleti ikinci derecedeki mesai üzerinde yürütmek
ten men etti ve bu suretle bugün Türk vatanında in
leyen binlerce vatandaşlarımıza, hükümetçe lâzım ge-

vafık görülerek keyfiyetin berayı tasvip Heyeti Umu-
miyeye arzı tensip olunmuştur efendim. 

25 . 3 . 1341 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Reisi 
Kâzım 

REfS — Efendim! Divan kararını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Rey İstihsali 
1. — Mektebi Harbiye ve Bahriye ile tatbikatı 

baytariye mektebinden neşet eden, efendilere teçhizat 
bedeli itası hakkındaki kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 

REtS — Efendim! Kutular gezdirİJecek'tir. Herkes 
reyini İstimal etsin! Kabul edenler beyaz, etmeyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. Bu kanunun 'kabulüne mu
allâk olan Bahriye Vekâleti bütçesinin 310 ncu fas
lı, aranın neticesi alındıktan sonra müzakere edilmek 
üzere, tskân Müdiriyeti Umumiye bütçesine geçiyo
ruz. 

2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; şahsi menfaat
ler temini maksadıyle bazı müessesatı ticariye ve il
miyeye haylûlet edenler hakkındaki takibat ve tahki
kat neticesinin izahına dair Dahiliye Vekâletinden 
suali. 

REİS — Kendileri burada değildir efendim, 

len muavenet yapılamadı. Nihayet Meclisi Âlinin ma
lumu olduğu üzere, Mübadele tmar ve tskân Vekâleti 
ilga edildi. Vekâletin ilgasıyle beraber Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin siyaseti umumiyesinde de, dün 
memleketin müdafaası uğrunda perişan kalan, dün 
düşman zulmü altında inleyen Türk vatandaşlarına 
yardım siyaseti de ortadan kaldırılmış oldu. Sanki Ve
kâletin ilgası, bugün memlekette pek muhtaç bir hal
de kalan ve inleyen bir çok bedbaht vatandaşlarımıza 
yardım etmek imkânını selbedryormuş gibi bu nok
tada zail oldu. Bugün arkadaşlar! Kemalî teellümle İti
raf etmek mecburiyetindeyiz ki, ev alamayan, yardım 
göremeyen ve topraklar üzerinde sefil bir tarzda in
leyen binlerce kardeşlerimiz vardır. Bunların hiç sa
hibi yoktur. 

Arkadaşlar! Gerek vilâyatı Şarkiyede ve gerek vi-
lâyalı Garbiyede bulunan vatandaşlar; Türk varanı
nı istilâ eden düşmanın zulüm ve vahşeti altında 
kendi eşyalarını, kendi yurtlarını kaybetmişlerdir. Bun
ların bugün bannacak bir yurttan yoktur, tddia ede-

3. — SUALLER 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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mem ki hükümetimiz çok zengindir, vasi bir bütçe
ye maliktir, binaenaleyh bu bedbahtlara para ile yar
dım etsin, kendi parasiyle bunların evlerini yapsın. 
Böyle iddiada bulunacak kadar safdil değilim. Fakat 
şu muhakkaktır ki, evlerini yapmak için para vermek, 
mümkün olmasa bile, bu zavallı halkın muhtelif va-
saitle terfihi hallerini temin etmenin imkânı vardır. 
Bu bütçede bir madde tayyolmuştur. Huzurunuzda 
bulunan bütçeyi tetkik edecek olursanız 325 nci fa
sılda altıncı madde olarak, harikzedegana muavenet 
olmak üzere, hükümet tarafından 300 bin lira teklif 
edîhniş ki, şüphesiz bu paranın kıymeti yoktur. Fa
kat Muvazenei Maliye Encümeni başka maddeler
den ve başka fasıllardan bu yardımı yapmak müm
kündür diyerek, bu «maddeyi kaldırmıştır. 300 bin li
ranın şüphesiz müessir bir kıymeti yoktur. Fakat bu 
maddenin büsbütün ilga edilmesi de, delâlet ettiği 
haleü ruhiye itibariyle çok şâyânı teessürdür. Arka
daşlar! Geçen sene izmir'in is t İhla sı münasebetiyle 
Meclisi Âlinin o taraflara gönderdiği heyetler o ha
valide yanmış, yıkılmış bir çok kasabalar görmüşler
dir. Bugün Aydtn'da, Menteşe'de, Kasafea'da, Ala
şehir'de sizi temin ederim ki arkadaşlar! Yedi bin ÎÖ 
bin haneden ibaret olan bu kasabalar, bugün tek bir 
eve malik değildir ve halk barakalar içinde, tahtadan 
yptıkları kulübeler İçerisinde, harabeler içerisinde, Hi-
lâliahmerm biraz yaptığı muavenet sayesinde perişan 
bir halde yaşamaktadırlar. Hiç şüphesiz o toprakla
ra olan merbut i yetleri ve hayatları itibariyle, oradan 
ayrılamamaktadırlar ve bu suretle orda bu vaziyette 
dahi olsalar yaşamak mecburiyetindedirler. Fakat ke
mali samimiyetle arz ve temin ederim ki geçirdikleri 
hayat, insanî bir hayat değildir. Memleketin muhte
lif hidemaltı umumiyesi için az çok para sarfett iğimiz 
bir zamanda, bir çok bedbaht kardeşlerimizi bu şe
kilde bırakmak, Meclisi Âlinin ve bilhassa bütün mem
leketçe malum ve müsellem olan hissî merhameti, his
si şefkati, hissi refeti ile hiç şüphesiz kabili telif de
ğildir. Bu bedbahtların muhtelif talepleri vardır. Bil
hassa Ziraat Bankasından yardım istemektedirler. 
Halbuki maatteessüf bu yardım yapılmamaktadır. 
Geçen gün Kasaba'ya gitmiştim. Bu kadar zengin 
iken, harap ve perişan olan ve yedi bin evi yanan bu 
kasabaya, Ziraat Bankasının ettiği yardım 20 - 30 bin 
lirayı geçmemiştir. Şüphesiz bu meblağı tezyid etmek 
mümkündür. Bunların istedikleri, Meclisi Âlinin ka
nun mucibince verdiği emvali metrukeden olan ara
zi ve emvalin bir araya getirilerek bir banka tesis edil
mesi ve buna istinat ederek, memleketin imarı ve o 
memlekette bir hayat ihyası hususunda bir hareket 

meydana getirilmesi, hiç şüphesizdir ki hükümetçe ka> 
bili temin olan bir şeydir. Sonra muhterem arkadaş
lar! Bunların istedikleri kendi belediyelerine hükümet 
tarafından biraz yardım yapılmasıdır. 

Arkadaşlar! Sizi temin ederim ki, bugün Kasaba' 
da içecek su yoktur. Evet halkın İçeceği su bHe yok
tur, Suyu getirmek belediyenin vazifesi imiş. Belediye
nin ise parası yoktur. Binaenaleyh su yollarını tamir 
ederek orada her daim su akıtmak için bile muave
nete muhtaçtırlar. işte arkadaşlar! Tasavvur buyuru
nuz ki, orada bulunan halk, bugün su içemeyecek va
ziyettedir. Her tarafı yanarak hiçbir yerinde evi, dük' 
kânı kalmayan bir kaza belediyesinin; böyle su yol* 
larını yaparak meydana getirmesinin imkânı yoktur. 
Ve arz ettiğim cihettendir ki, su getirmenin kudreti 
imkânını bulamamaktadır. Binaenaleyh Hükümet ta
rafından - hattâ İkraz suretiyle bile olsa - bu bele
diyelere yardım' edilerek, kendi hareketlerine esas 
olabilecek bir faaliyet göstermesini istiyorlar. Yani şu 
tafsilâtı vermekten maksadım, şu noktayı tebarüz et
tirmek istiyorum : Bunjarın maksatları, hükümet ev
lerimizi yapsın ve iade etsin değildir. Kendileri de 
takdir eder ki bu mümkün değildir. Memleketin sıaî 
malisi de buna kâfi değildir. Fakat bu gibi idarî ted
birlerle kendilerine yardım edilmesini arzu etmekte
dirler. Heyeti Ceiileden bilhassa istirham ederim ve 
bir takrir de takdim ediyorum, iskân Bütçesinin o 
faslı geldiği zaman, Hükümetin teklifi veçhile o «300» 
bin liranın reye vaz'mı Riyaseti Ceiileden rica eder ve 
bu kürsüden de gerek hükümetimizden gerek, Muva
zenei Maliye Encümenimizden talep ve istirham eyle
rim. Bu miktarın tezyidini kendileri de kabul buyur
sunlar. Bu hususta bir takrir vermeye kat kıssam, Ni
za m tıamei dahili mucibince elli imzalı takrir olma* 
dfkça reye vaz edilemeyecektir. Fakat kuvvetle ümit 
ediyorum ki, gerek Maliye Vekili Bey ve gerekse Mu
vazenei Maliye Encümeni azayı mühteremesİ, bu mik
tarın tezyidini lütfen kabul buyuracaklardır ve bu su
retle muhtacı muavenet olan harikzede ve bedbaht kar
deşlerimize, Meclisi Âlinin küçük bir yardımını temin 
ölmek İmkânı bulunacaktır. 

Bundan sonra bu havalide bir dert vardır ve ke-> 
malî samimiyetle bu kürsüden İfade edeyftn ki, bu 
dert, bu havaliden izale edilmeyecek olursa memle
ket dahilinde pek müzmin bir dert teşkil edebilir ve 
muzır bir cereyan ihdas edilmiş olur. Bu da harik-
zedeJerin evlerde oturmaları meselesidir. Daha açık 
söyleyeyim muhterem arkadaşlar, mübadiller ile ha-
rikz'edeler arasındaki vaziyettir. Şüphesiz mübadil 
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olan kardeşlerimizin hakkı gayrı kabili inkârdır ve 
bu hak ahtîdir. Muahedeye istinat etmektedir ve el
bette buraya geldikleri zaman kendilerine ev verile
cektir ve elbette kendilerine ev tefviz edilmesi gayet 
tabiî bir şeydir. Fakat efendiler! Unutmamak lâ
zımdır ki, meselâ bugün İzmir'de, Aydın'da, Kasaba' 
da, Alaşehir'de, Manisa'da evleri yanan binlerce aile
ler, bu emvali' metruke evlerinde oturmaktadırlar. 
Bunları kanun mucibince kollarından tutup cebren dı
şarı çıkarmak şüphesiz mümkündür. Fakat unutma
mak lâzımdır ki, iki sene evvel Yunan zulüm ve vah--
şefti altında perişan kalan bu aileleri sokağa döke
rek ve bu suretle büsbütün kendilerinin mahv ve ifna
larını mucip olacak bir neticeye varılmaz. Şüphesiz 
bu hususta hükümetin büyük bir müşkülât karşısında 
olduğunu muterifim. Evet, hükümet geîen mübadille
re yer vermek mecburiyetindedir. Fakat Dahiliye 
Vekili Beyefendiden hassaten rica ederim, bu müba
dillerin İskân vaziyetini idare ederken ve bu husus 
için emir verirken, mümkün olduğu kadar harikzede-
lerin -sokağa atılmamalarını lütfen temin buyursun
lar. Tekrar ediyorum ki, Dahiliye Vekili Muhteremi
miz Beyefendi, bu hususta pek büyük müşkülât kar
şısında kalacaklardır. Fakat arz ettiğim şeklin, hükü
metimizden teminini rica ederim. Yani bu memleke
tin içinde ve gene bu memleketin evlâtları olan ve hiç
bir kabahatleri olmadığı halde, ölüm karşısında maru
zu felâket olan yüzlerce, binlerce aileleri, mübadille
ri yerleştireceğiz dîye sokağa atmak da doğru değil
dir, Maruzatım bundan ibarettir. 

HÂLİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar! Biz Mübadele tmar ve tskân Vekâletini, esas iti
bariyle Lozan Muahedesi mucibince; mübadillerin 
nakli, iskânı vesaire gibi birtakım ahdî mecburiyet 
üzerine teşkil etmiştik. Ve bu Vekâlete epeyce vazaif 
vermiştik. Fakat bu Vekâlet bilâhara Müd iri yete kal-
bedildi. Bu teşkilâttan esas, bilhassa mübadiller ol
makla beraber, memleketin vaziyeti icabı yalnız bu 
i;t başardıktan sonra, öteden beri memleketin sahibi 
olan ve memleketin müdafaası için kanlar döken 
ahaliyi, yerli unsurumuzu tercihan korumak mecbu
riyetindeyiz. Encümen Mazbata Muharririnin mazba
tasının baş tarafında deniliyor ki, «Dahiliye Vekâ
letinin esbabı mucibe mazbatasında 2,5 milyonluk bîr 
kütlenin iskân ve istihsallerinin temini mevzubahis ol
maktadır.» Sonra aşağıda da, müd iri yetin zübdei va
zaif i olarak mezkûr esbabı mucibede sayılan madde
ler aynen şunlardır : Tabiî tercihan bunlardan- ahden 
mecbur olduğumuz için mübadiller meselesini, bun
ların sevk ve iskânını, mümkün mertebe ve bir an ev

vel müstahsil vaziyete sokulmasını hükümet derpiş 
edecektir ve bunu yapacaktır. Fakat bundan sonra şu 
mevaddı nazarı dikkate alınca evvelâ bu yapılacak, 
sonra şu yapılacak denilmemiş. Numara sırasına kon
muş. Meselâ bunun için de deniyor ki altıncı madde
de (Memurin akrabası gayrı mübadillerin ve bazı mül
tecilerin celpleri bu da müdiriyetin vazaifı meyanına 
dercedilmiş. Şimdi bu vesile ile Heyeti Celilenin na
zarı dikkatini celbederm. Bilhassa Vasıf Bey arkada
şımız da burada İst ilâ zedeler, harikzedeler hakkında 
Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini celbetti ve hakika
ten gözümün Önünde feci manzaralar dururken ve ter
cihan bunu yapmak lâzım gelirken, diğer işlerle meş
gul olacak olursak, herhalde zannederim vazifemizi 
yapmamış oluruz. Onun için bu vazaifi yaparken, 
ehemmiyet ile yapmasını Müdiriyetten ve Vekâletten-
rica ederim. Son harekâtta bendeniz istilâ edilen yer
ler gördüm, O cennet gibi yerler kül olmuştur, harabe 
olmuştur. Alaşehir, Kasaba, Manisa kamilen yanmış
tır. Bunun için mazbatada dikkat ederseniz, üçüncü 
maddenin C fıkrasında deniliyor ki : «tstilâzedegânın 
meskenlerini inşa hususunda muaveneti mümküne» bu 
kadar bir fıkra vardır ve 325 nci fasıldaki altıncı mad
de de tayyedilmiş t İr. Tabiî bu muaveneti mümküne-

den ne kastedildiğini ve ne suretle muavenet edile-. 
ceğinİ bilmiyorum. Vekil Bey bu muaveneti mümki-; 
ne ne demek olduğu hususunda ve tayyedilen para ye
rine nereden bu harikzedegâna, islilâzedegâna, ne 
suretle yardım edeceklerine dair bizi tenvir buyur
sunlar. Bendeniz esaslı bir muavenet yapılabilmek 
için, herhalde ciddî tedabir alınmak lâzım gelir fik
rindeyim ve sırf harikzedegânın iskânı için bîr banka 
tesisinden başka bir çare göremiyorum ve bu ban-̂  
kaya icabında hükümetten yardım edilir ve başka 
menabİden de para bulunabilir. Bunun hakkında bil
hassa o taraflarla alâkadar olan arkadaşlarımız izahat 
vereceklerdir. Bendeniz daha fazla söz söylemeyece
ğim. 

Bir de memurin akrabası gayrı mübadillerin ve mül
tecilerin celbi deniliyor. Bundan maksat nedir? Meşe* 
lâ geçenlerde bendenize Tosya'dan bir memur bir 
mektup yazıyordu. 15-20 gün var. Kendisi muhacir-
miş, muhacereten gelmiş, bir memuriyet almış. Diyor 
ki : (Benim îşkodra hududunda, Gosino'da akraba
larım var. Bunlar muhaceret etmek istiyorlar. Bunlar 
gelebilirler mi?) Meselâ bunun gibi olanlar bu fıkra
ya dahil midir? 

Bu mazbatada arkadaşlar! Dördüncü maddede (ts
kân tashihatı) vardır. Bendeniz bu maddeyi çok mü-
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him görüyorum sevk ve iskânlarına ahden mecbur ol
duğumuz mübadillerin sevk ve iskânı ve müstahsil va
ziyete sokulmasını kezalik gayrı mübadil muhacirle
rin yerlerine şevki ve imkân nispetinde iskânından 
sonra bu maddeye, programdaki bu maddeye fazla 
ehemmiyet verilmesini rica edeceğim. Simdi arz ede
ceğim esbapla nazarı dikkatinizin ehemmiyetini te
celli ettirmek istiyorum. (İskân tashihatı) deniliyor. 
Hangi İskân? Malûmu âliniz memleketimize çok eski 
zamanlardan beri muhacir geliyor. Belli başlı muha
cir kafilesi 93 seferinden sonra gelmiştir. Daha ev
velde" de gelmiştir ya : 93 seferinden sonra gelen mu* 
hacirler, Balkan Harbinden sonra gelmiş olan muha
cirler, bunlar gelişi güzel iskân edilmiştir. Meselâ ben
deniz lalettayin İskân edilmiş bazı yerlefe nazarı dik
katinizi celbedeceğim. Bolvadin kazasında (Eber) gö
lü vardır. Bu (Eber) golü civarında Karabağdan gel
miş muhacirleri İskân etmişlerdir. Hatta oturdukları 
köye Karabağ köyü ismini de vermişlerdir. Tetkik! 
buyurursanız bunlar iskân edildikleri günden beri ne 
kadar zayiat vermişlerdir. Göl gayet bataklıklı, saz
lıktı bir yer, hiç hava almaz, gayrı müsait bir vazi
yettedir. Gerçi münbit bir yerdir. Fakat sıhhat itiba
riyle gayet berbattır. Eğer onlar orada kalacaklarsa, 
onlara rehberlik edip, araziyi tefeir edip havayı tashih 
etmek icabeder. Yahut onları oradan kaldırmak ve 
iskânı tashih etmek lâzımdır. 

Bundan sonra daha feci olarak Bilecik vilâyetin
de, İnegöl kazasına tabi Mezit vadisi vardır. Bu Me-
zit vadisinin iki tarafı dağlık, ormanlıktır. Ormanlar 
ve dağlar, arasına, .ikişer üçer aile olmak üzere Aba
za muhacirler yerleştirilmiştir. O havali gayet güzel, 
medenî yerler olduğu halde, bu Abaza muhacirleri
nin yerleştirilmesi iskân şeraitini gayrı müsait surette 
olduğundan, bu yüzden o havalide asayiş fevkalâde 
bozulmuştur. Bir defa bu adam dağ başında ekecek 
yer bulamıyor var fakat avuç içi kadar yerler vardır, 
Esasen evlerini hasırdan filân yapmışlar ve bu suret
le yerleşmişler. Onun için bunlar sırf şekaveti İş güç 
edinmişlerdir. Başlıca İşleri şelcavet ve tütün kaçakçılı
ğıdır. Binaenaleyh iskânın böyle muntazam yapılma
ması, memleketin asayişine ve binnetice o mıntıkanın 
iktisadiyatına fena tesir yapıyor. Bununla beraber, 
bunlar belli başlı yerlere iskân edilmişlerdir, yerleri 
muayyendir. Bunlar mühim işler sırasındadır. Eğer 
şimdi tashihi mümkün değilse, hiç olmazsa mühim ve 
müstacel işler çıktıktan sonra yapılmasını rica ediyo
rum. Bu iki misali hatıra olarak arz ettim. 

Bundan başka inegöl'de fırka kumandanı olarak 
bulunduğum zaman, halk uzun mazbatalarla geldiler 
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ve bilhassa bu Abaza muhacir köylerinin oradan kal* 
dınlmasını temenni ediyorlardı. Çünkü Domaniç Yay
lası bunların tehdidine maruzdur. Sonra tahkik et
tim, kabahati bu adamlarda bulmadım. Vaktiyle fena 
surette onları oraya yerleştiren sabık hükümette bul
dum. Bunların tashih edilmesi memleketin selâmet! 
namına elzemdir. 

Yalnız bu muhacirler mi fena iskân edilmiş? Hayır 
arkadaşlar! Bendeniz dairei intihabiyemden feci bir 
levha arz edeceğim. Bu levhadan, bizim daha ne ka
dar esaslı işlerle uğraşmak mecburiyetinde olduğumuz 
anlaşılır. Mensup olduğum dairei İntihabİyeme yakın 
bir(Vaîayn) mıntıkası vardır. Takriben onüç ondört 
köyden ibarettir. Bunlar ta eskiden gelmişlerdir, belki 
de Osmanlı Türkleri geldiği zaman, belki de esasını 
ararsanız Selçukl Türkleriyle beraber gelmişlerdir. Fa* 
kat tarihen bildiğimiz Osmanlı Türkleri ile gelmişler
dir ve el'an oradadırlar>"Mıntıka taşlık ve dağlık bir 
yerdir. Fakat mezru kısmı pek azdır. Bunların yedik
leri Azdavay armududur. Armudu kuruturlar, biraz 
darı filân ekerler, işte yan aç, yarı tok. Hattâ bu de
fa gezerken bunların bazılariyle temas ettim, üç gün 
aç kaldığımız pek çoktur, midemiz tahammül etmi
yor, taş bağlarız dediler, işte bunlar orada kalıyor, 
kimse de bunların haliyle meşgul olmaz. Sonra bunlar 
yatak ve yorgp.n sahibi değillerdir. Başlarının altma 
bir tahta kor, onun üzerinde yatarlar, katiyen yatak 
yüzü görmezler. Binaenaleyh bu ahali orada bulun
dukça tabiî ne hüsnü suretle iaşeleri mümkündür. Çün
kü tabiat müsait değil, yer müsait değil. Mutlaka otu 
lan oradan kaldırıp başka yere koymak lâzımdır ki, 
karınlarını doyurabilsinler. Sonra hemen hepsi hasta
lıklı... Bu misali arz etmekten maksadım da, yeni ge-> 
len muhacirler değil, böyle muhacirler arasında, esa
sen asırlardan evvel gelmiş ve memleketin esas un
suru addedilecek ahali arasında da, böyle fena iskân 
edilmişlerde pek çoktur. Onun için bendeniz bu maz
batadaki dördüncü maddeye, bilhassa bu makasıdın 
husul bulması için aşağıdaki yedinci madde vardır kî 
(atiyen muhacir iskânına ve karye teşkiline müsait ara
zi hakkında.) Tabiî yalnız buna müsait değil, bunları 
nerelerde iskân yapabilmek ve onların nerelere veri
leceği tespit edilmek için (İlmî, fennî, ziraî tetkikat ve 
tetebbuat yapılması) vazifesine çok ehemmiyet veril
mesi lâzımdır ve bunun ehemmiyetle takip edilmesi
ni vekâleti aidinden rica ediyorum. 

Meselâ demin arz ettim, bir Valayn mıntıkası var. 
O mıntıkanın takriben dört saat berisinde gayet gü
zel bîr vadi bomboş. Orada değil bir köy, belki üç köy 
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yapılabilir. Kaymakamı gördüm söyledim «Bakınız 
rica ederim, bunlar burada aç oturuyor. Beri tarafta 
zümrüt gibi bir ova, belki üç köyü İstiab eder, barın-
dırabilir. Güzel bir dere kenarı ve Azdavay çayı ve or
man, buralarda kimse yok, civardaki ahaliyi alıp bu
raya getirebilirsiniz.» dedim. İki tarafta da orman 
var, evler pek de ucuz yapılabilir. Ve nüfusu da daha 
ziyade artırılmış olur. Binaenaleyh bu tetkikata lü
zum ve ehemmiyet vardır. Memleketin vaziyetinden 
kimsenin haberi yoktur. Yani iskân noktai nazarın
dan çok tetkike İhtiyaç vardır. Bir de 325 nci faslın 
dokuzuncu maddesinde 726 750 lira tohumluk, onbi-
rinci maddesinde çift hayvanatı için 889 200 lira, on-
ikinci maddesinde 95 bin lira âlat ve edevatı ziraiye 
ve nakliyesi vardır. Tabiî paranın miktarına itiraz 
edecek değilim. Keşke olsa da fazla vermesek. Acaba 
bunu Ziraat Vekâleti idare etse daha İyi değil mi? Ya
ni tecrubeten yapılsa. Malût^; âliniz geçenlerde Zira
at Vekâletine, hububat vesaire alınması için beşyüa 
bin lira verdik. O bir taraftan tohumluk ve un ihtiya
cını temin etmek için buğday mubayaa ediyor. Sonra 
Ziraat Vekâletinin faslında tohumluk, hayvanat için 
faslı mahsus var. O, bir taraftan para sarfediyor, me
mur çıkanyor, bîr taraftan da îskân Vekâleti bunları 
tedarik için para çıkarıyor. Yani hep müteaddit vekâ
letler bu gibi İşlerle uğraşıp da tabiî bir defa piyasaya 
tesiri olacaktır. Pek tabiîdir ki, sonra her vekâlet ay
rı ayrı memur gönderecektir ki; binnetice bunlara 
ayrı ayrı harcırah verilecek gene iskân işini iskân 
Müdiriyetİ yapsın, o nezaret etsin, fakat tohumluk 
tevziinde ve çift hayvanatının alınması ve teslimi hu
susu zannederim Ziraat Vekâleti tarafından yapılma
sı daha iyi olur. Değil mi efendim? Meselâ sizin ala
cağınız çift hayvanatı ile tohumluğu, herhalde nere
lerde daha iyi âlâ't ve edevat vardır, nerelerde daha 
ucuzdur. Bunları daha iyi bilir zannederim. Çünkü 
Ziraat Vekâletinin bir müdürü vardır. Onun İçin na
zarı dikkatimi celbetti, Vekil Beyden rica ediyorum. 
Bu vazifeyi yani bu üç maddenin muhteviyatını Zi
raat Vekâletine verirsek daha iyi olmaz mı? Söyleye
ceğini bunlardan ibarettir. 

REİS — Efendim! Daha dört beş zat söz iste
mişlerdir. Kifayet hakkında da bir takrir vardır, 

Riyaseti Celileye 
İskân Müdiriyetİ Bütçesinin heyeti umumiyesi hak

kındaki müzakere kâfidir, fasıllara geçilmesini teklif 
ederim. 

Bozok 
Ahmet Hamdı 

REİS — Efendim! Üç zat kifayeti müzakere aley
hinde söz istemiştir. Evvelâ Âbidİn Bey söz istediler 
binaenaleyh söz onundur. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Efendim! Müzakere 
gayrı kâfidir. (Çünkü sesleri.) Çünkü; îskân Miidiri-
yeti Umumiyesinin bütçesi mevzubahis olduğu zaman
da, yalnız iki arkadaşımız söz söylemiştir. Dahiliye 
Vekili Bey ve Muvazenei Maliye Encümeni Rapor
törü Bey söz söylememişlerdir. Buna ait dökümante 
olarak elimizde bulunan vesaikten bahsetmedik. Fasıl* 
lara girmek yalnız bir rakam üzerinde beyanatta bu
lunma ktatt ibarettir. 

İHSAN HÂMÎT BEY (Ergani) — Ne gibi vesaik 
vardır? 

ÂBİDlN BEY (Saruhan) — Müsaade buyurursa
nız şimdi okuduğum zaman efendimiz muttali olur
lar. Bu itibarla Heyeti Celileniz on beş dakikasını 
buraya tahsis buyuracak olursa, çok kıymetli tenvir 
ve tenevvüre yardım edecek olan şeylere de muttali 
olacaktır. Onun için müzakerenin devam etmesine ka
rar verilmesini rica ediyorum. 

REÎS — Efendim! Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmemiştir. 

TTJNAL1 HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Vanlîs hesap Bağdat'tan döner. Dönmezse dön
mesi çaresine bakılır. Bir kanaatim daima, yıllarca 
yaşasam, beni sizin huzurunuzda tekrara sevkedecek-
tir. Çünkü o kanaatim son derece şiddetlidir. Bu ka
naatime göre İskân Müdiriyetİ Nafıa Vekâletine ilhak 
edilmelidir. Çünkü nafıa işleri, İmar işleridir. İskân 
işleri can!? imardır. Bu kıyamete kadar devam ede^ 
çektir. Sözümü kısa kesiyorum, şimdiye kadar bunu 
size binîerce defa arz ettim, tekrar ediyorum. Bu he-
sapda zarann neresinden dönülse kâr başlar. Gayet 
delâletle nasılsa bir kaç defa bu hata yapılmıştır. Bu 
hatanın şimdiden düzeltilmesi elzemdir. Bu hata dü
zeldiği takdirde, bütçeden ihsaiyat ve memurin müdi-
rîyeti, Heyeti Fenniye, İmar Müdiriyetİ, İnşaat Mü
diriyetİ, Evrak Müdiriyetİ, Heyeti Teftişiye, Muamelât 
ve Kalemi Mahsus Müdiriyetİ, müstahdemini mütefer
rika, mülhakat memurları ki, bunların bir çokların
dan kâr edilecektir ve işlerin hepsi de bir ele verile
cektir. Tekrar ediyorum, çünkü İskân da, imar da 
ikisi birdir, imardır. Sonra arkadaşlar! Bugün mülki
ye memurlarının İşleri, vazifeleri başlarından, aşmıştır. 
Bunların. katiyen vakitleri müsait değildir. Kusura bak
masınlar, ben de bir mülkiye memuru idim. 
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Aynı zamanda bir hakikati ortaya koyacağım. 
Mülkiye memurları katiyen iskân işlerinde meleke sa
hibi olamazlar. Çünkü mülkiye mektebinde katiyen 
İskân dersi yoktur. Fakat mühendis mektebinde is
kân dersi konulabilir, çünkü bu bir istidat meselesi
dir. ilmin husule getirdiği istidat meselesidir. Katiyen 
onların kavnyacakları sürat ve şiddet, mülkiye efen
dilerinin kafasında bulunamaz, İlmin husule getirdiği 
istidat meselesidir. Ben iki Hilmi tasavvur ediyorum, 
birisi gabi Hilmi, diğeri zeki Hilmi. Bu gabi olan HİL-
miyi mühendis olmuş farzediniz. Emin olunuz gabi 
Hİlminin imar işlerinde göstereceği zekâ, hakayık, ka
tiyen gayet zeki olan hilmide olamaz. Nafıa Vekilinin 
nazarı dikkatini celbediyorum. Bu bapta ne buyuru
yorlar da ben teklif etmiyorum. Fakat vazifemi ifa 
ediyorum. Encümen de tenezzül buyursunlar, bu me
seleyi bir daha tetkik buyursunlar. Eğer bu arkadaşla
rına hak veriyorlarsa, buraya bir teklifi kanuni İle ge
lirler. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Muhterem efendiler! 
Geçen sene, geçen devrede, yani İlk defa Meclisi Âli 
içtima ettiği zaman, Meclisi Âlinin en ehemmiyetli 
olmak üzere nazarı dikkate aldığı İş, bu imar ve.is
kân işi idi. Ve nihayet umumileşti ve netice İtibariyle 
umumiyetten ve şu istizahtan sonra imar Vekâleti or
tadan kaldırıldı. Vazifesi Müdiriyeti Umumiyeye ve
rildi ve bu meyanda hepiniz tarafından denecek ka
dar vukubulan beyanattan, icraata ait tenkidattan, bil
mem yapılan işler ne dereceye kadar tadile uğramıştır. 
Matbuatın sakit oluşuna, Müdirİyetin sessiz oluşuna 
göre, olabilir ki, bu işte bir intizam, bir insicam hâsıl 
olmuştur.ve fakat; muttali olmadığımız şimdi beraber 
oturan Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muhar
ririnin ıttrlaı ile tespit etmiş olduğu fıkradan kevnalî 
ehemmiyetle bahsedeceğim. O da îmar Müdiriyeti 
Umumiyesinin vâzaffi arasında malumu ihsanınız; 
mübadillere ait hukuk ve işler, harikzedegân ve za-
rardidelere ait hukuk ve nihayet bunların emvaline 
taallûk eden şeyler vardır. Mübadillere tefvizi arazi 
bahsinde, muhterem arkadaşımız Mazbata Muhar
riri Ahmet Remzi Bey kardeşimiz Hükümete hitap ede
rek diyorlar ki «Bu hususa lâyık olduğu ehemmiyet 
atfedilerek tefviz muamelesinin serî ve sağlam bîr su
rette İfası ve bu meyanda şahsî nüfuzlara, iltimaslara 
meydan bira ki İma yarak şiddet ve katiyetle takip olun
ması.,.^ 

Efendiler! Mazbata Muharriri Bey burada bir mü
essir, bir müteessirden bahsediyorlar. Müessir kimdir, 
tefvizi arazide şahsî nüfuzunu icra edenleı kimler? 

Lütfen bunları tespit etsinler. Müteessir olan da Mü
diriyeti Umumiyedir. Hangileri tarafından size ilti
maslar, tesirler, nüfuzlar yapılmıştır. Bittabi bunu 
tespit ediyor. Öyle ümit ederim ki, hiçbir şahsî nüfuz 
tarafından ve hiçbir taraftan Müdiriyeti Umumiye 
müteessir olmamıştır. Şu halde mazbatada kayde
dilmiş olan şu fıkra, bu ihtimal dairesinde lağv edil
mesi icabeden bîr fıkradır. 

Gene arkadaşlar! Mazbatanın biraz daha aşağısı
na geliyorum. Mazbata Muharriri Bey tenkid ediyor 
ve hükümete diyor ki, «Muhacirlerin iskânı için esas
lı hazırlıklarda bulunulması, bilcümle iskân işlerinin 
tanziminde ferdî ve şahsî teşebbüslerden ve muvak
kat tedabîrden ictinab ederek, mütehassısların reyine 
iştirak ederek sağlam bir siyaset ve katı bir program 
takip olunması şâyânı arzudur.» Mazbata Muharriri! 
Bey arkadaşımız bunu söylerken, bittabi şahısları na-> 
mına söylemiyorlar, Muvazenei Maliye Encümeni na
mına söylüyorlar. Muvazenei Maliye Encümeni, Mü
diriyeti Umumiye daha iskân Vekâleti zamanında, 
ferdî ve şahsî tedbirlerin zarar iras ettiğine muttali 
olmuş da neden bu işleri başarabilmek İçin vücutla
rına ihtiyaç olan mütehassıslar İçin, bazı masarif ve 
parayı bütçede kabul etmemiş, tahsisatını bütçeye sok
mamış? Mademki buna muttali olmuştur..., 

Şu mukaddemeden sonra arkadaşlar! Tefvizi ara
zi bahsinde, Müdiriyeti Umumiyenin verdiği bir tali
matnameden bahsedeceğim. Bu talimatname, aynı ka
sabada bulunan mübadillere, tefvizi arazi bahsinde 
yekdiğerine müteselsil kefalet İle arazinin tefvizini 
âmirdir. Fakat işin içerisinde bir kayıt da var ki, 
mutlaka yekdiğerine müselsel surette kefalet edecek 
olanların, evvelce arazi tefevvuz etmiş olmalarıdır. Şu 
İtibarla hiç kimseye, mal tefviz etmeye imkân ve ihti
mal yoktur. Çünkü elinde bulunan vesaiki tasarruf i-
yeden maada, kendisinden evvel aynı kasabaya gelmiş 
olan dört arkadaşına mal tefviz edilmiş bulunacaktır. 
Bunun birisi alacaktır ki, diğeri de alabilsin. 

DAHtLIYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Anlamamışsınız ki... 

ÂBİDİN BEY (Devamla) — Lütfen izah buyurul-
sun. Sonra efendim, gene bu mazbatada ve İskân Mü
diriyeti umumiyesinin vazifesi meyanında bir tasfiyei 
katiyeden bahsolunmaktadır. Arkadaşlar! Bu tasfiyei 
katiye geçen defa da Heyeti CeJileye arz ettiğim veçhi* 
le, bizim mübadillerin hukukiyle kendi ahalimiz huku
kunun, buradan tegayyüp etmiş veyahut birer suretle 
mübadeleye tabi olmuş olanların emvali menkule ve 
gayrı men kulelerinin tasfiyesine ait bir muameledir, 
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Kendi tebaamızdan, yani yerli ahalimizden mahkeme
lere müracaatla ihkakı hak edip istihsal edilmiş olan 
ilâmat vesaire, geçen defa arz etmiş olduğum gibi, 
mevkii meriyete vaz ve fakat hükmü temin olunama
mıştır. 

Gecen sene sabık Maliye Vekili Muhteremi Abdül-
halik Beyefendi, bu hususta bize verdiği cevapta di
yorlardı ki : «Bütçede yer olmadığı için, bütçede bu
na ait erkam vaz edilmediği içindir ki, bu ilâmatın ic
rasına imkân bulunamamıştır.» Bu defa Maliye Ve
kili hâzırı Hasan Beyefendiden İstiknahı madde et
tim buna dair bütçenize bir şey koydunuz mu dedim. 
Aldığım cevapta «Hükümet tarafından bu ve buna 
mümasil şeyler için bir tefsir Meclisi Âlinize veril
miştir. O tefsirin hailinden sonra vaz olunacaktır.» bu
yuruyorlar. 

Şu halde arkadaşlar! Bu sene için tasviyei katiye 
yapmak imkânı yoktur. Meclisten bir tefsir çıkasıya 
kadar bütçe çıkmış olacaktır. Erkâm vaz olunamaya
cak, bittabi bu İlâmat icra olunamayacak, tasfiye mu
amelesi de yapılamayacaktır. 

îskân Müdiriyetİ Umumİyesinin vazaifi umumi-
yesi meyanında iştigal edecekleri en mühim mesele
lerden birisi de, 8 Teşrinievvel 1339 tarihinde kabul 
etmiş olduğumuz kanunla, ehemmiyetle işaret ettiği
miz veçhile, memleketleri hedm ve tahrip edilmiş olan 
harikzedegân ve istîlâzedegâna ait terfih esbabının 
ihzarı idi. Mezkûr kanunun birinci maddesinde bu gi
bi harikzedegâmn, Vasıf Bey arkadaşım tarafından 
tasvir edilen halleri ve İbateleri mevzubahis olduğu hal
de, iskân Müdiriyetİ Umumiyesi tarafından verilmiş 
olan emirlerde bu kanunun hükmü İcra kılınmamış ve 
onlar birer birer o evlerden sokağa atılmışlardır. Mü
diriyetİ Umumiye tamim etmiş olduğu talimatnamesin
de diyorlar ki, harikzedegândan hanelerde İskân ve 
ibate edilmesi lâzım gelenler, ancak ve ancak aczi 
mutlak içerisinde bulunan muhtacindir. Bunun kabi
liyeti tatbikiyesine geliniz, tatbikat sahasına giriniz; 
neticesi hiçbir şey olmayan ve herkesi birer birer 
sokağa atmaktan ibaret bulunan bir talimatnamenin 
muhteviyatı karş ısındasın iz. Arkadaşlar! Bizim yanık 
olan memleketlerimizde, yüzbinlerce liraya malik olan 
adamlardan hiçbirisinde servet namına bir şey kalma
mıştır. Hepsi aczi mutlak içerisindedir. Eğer aczi mut
lak îskân Müdiriyetİ Um um i y es ince teseül demek ise, 
teseül etmiş olanların vaktiyle evi yoktu ki şimdi yer
leştirelim. Buna mukabil birer suretle izmir'e yerleş
miş olan memurine, hane tedariki için, bizim de hiç
bir suretle izmir'de ikametlerini tecviz etmediğimiz, 

çünkü saha İtibariyle kendi bulundukları araziye uzak 
olan bu arkadaşlarımız, yani harikzedegân birer birer 
sokağa atılmakta ve bunların atıldıklarını her gün gör* 
mekteyiz. 

Arkadaşlar! Bunların yerine bir memur veya diğer 
bir aile yerleştirilmektedir. Hangi tarafta vardır ki ve 
ne zaman görülmüştür ki, devlet bir memur tayin 
eder de, onun için de hakkı süknasım üzerine alır? 
Bu bahiste bir sual varid olur. Buna da muhterem 
Başvekil ismet Paşa Hazretlerinin irad ettikleri nu
tuktan cevap vereceğim. Bizim niçin hane İnşa edeme
diğimiz, niçin yerler tedarik edemediğimiz hakkında 
sual varittir. Buna ben cevap vermeyeceğim. Muhte
rem Başvekil Paşa Hazretlerinin Manisa'da irad et
tikleri nutuktan cevap vereceğim. İsmet Paşa Hazret-ı 
leti-M an isa'da iradı nutuk buyururken : imar mesai
sini de tavzih ve izah edeyim diyorlar. «Bu mıntıka
dan geçerken memleketimizin imar politikası üzerin
de ne düşündüğümüzü de ifade etmek isterim, imar 
meselesinde biliyorsunuz ki en müşkül nokta yapı yap
maktır.» Bu noktaya nazarı dikkati âlinizi celbele
rim, çok mühimdir. «Bu keyfiyet müterakim serveti 
uzun müddet gayn faal olarak bırakmak demektir kî 
buna ne servet sahibi ve ne de hükümet muvaffak ola
bilir» gayet canlı ve doğru bir meseleye temas etmiş
lerdir. Harikzedegândan, iaşe ve ibateye ait olan bir 
serveti, ev yaptıracağım dîye sarf ve İstihlâk edecek 
olan adam, gerçi bu madde ahkâmında muhtaç olmak 
kelimesinden dışarıya çıkarsa da, öbür taraftan iaşct ve 
ibatesine kadar düşmüş olanlardır. Çünkü ev karın 
doyurmaz. Paşa Hazretleri de buna temas buyurmuş
lardır. İaşesini, ibatesini, evlâdının infak ve iaşesini 
temin ettikten ve servetini bir müddet istimal etmemek, 
istismar.etmemek kaydını ref ettikten sonra, o zaman 
ev yaptırabilir. Rica ederim ne Aydın ne Saruhan ne 
izmir'de bu kadar servet elde etmiş hiçbir arkadaşımız 
ne bir adamımız yoktur ve olmak ihtimali de yoktur. 
Binaenaleyh hepsi muhtaçtır. Gerek hukuki cihetten, 
gerek malî cihetten ve gerek mahallî İhüy&cattan ve 
muhiti ihtiyacattan meseleyi tetkik edecek olursak, 
karşımızda Vasıf Bey arkadaşımızın söylemiş olduğu 
veçhile iki kısım halkın ihtiyacat ve menafi ini temin 
ile meseleyi halletmek ve işin içerisinden suhuletle çık
mak zarureti karşısmdayız, Mazbatayı dikkatle okuya
cak olursak görürüz ki, gerek Rum emvali metrukesi, 
gerek Ermeni emvali metrukesi hâlâ sıhhatli bir su
rette tespit edilmiş değildir. Bunun İzmir'deki tatbi
kat sahasında .bazı nokatını arz edeyim, izmir ma
lûmu âliniz harika uğramıştır. Burada Rum emvalin-
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den gösterilmiş olan haneler, muhtelif yollardan muh
telif kanallardan çıkarılmış değillerdir, bu da vesaiki 
tasarruf iyesinin olmamasındandır. Bu hâlâ tespit edil
miş değildir. Üçüncü senedir, üçüncü sene içerisinde 
İzmir'de mevcut haneler, akarat ve meskenler, arsa
lar tespit edilmemiş İse, tabiatiyle hükümet İşi kav
rayamamış, tanzim edememiş hadisata ve bittabi vazi
yete hâkim olamamıştır. Bu temin edilirse ondan sonra 
gayet suhuletle iş görülür. 

Bu meyanda ahiren hadis olan bir vaziyet daha 
vardır ki, bunu da İskân sahasında Meclisi Âlinin ka
bul etmiş olduğu kanuna tatbik edersek, meselenin 
müşkülâtının bir kısmını halletmiş oluruz. Yunanhla-
nn, haklarında gayrı mübadil muamelesi tatbik ettik
leri kimselere ait izmir'de o kadar çok haneler var
dır ki, benim kendi tahminim ve iddiama nazaran he
nüz bunlara vaziyet edilmiş değildir. Bunlara vaziyet 
etmek demek, içerisinde bulunanlardan gayrı mübadil 
kalan Türk tebaasını tatmin etmek, aynı zamanda 
süknâ ihtilâfatını ve tarafeynin yekdiğerine karşı olan 
işmiizazmı halletmektir. 

Hulâsaİ maruzatım : Gerek mübadil olanların, ge
rek harikzede olanların, gerek gayrı mübadil olanla
rın hukukunu tam va kâmil manasiyle bir nokta et
rafında, bir mihrak etrafında tevsik ettikten sonra, 
işin üzerinde yürümek ve İşe hâkim olmaktır. Bunu 
yatnız söylemekle değil yapılmamakta olduğunu da 
görmekteyim. Binaenaleyh muhtacine ve harîkzedegâ-
na maddî ve nakdî yapılması lâzım gelen zammiyat 
için faslı mahsusunda Heyeti Celilenİzi tekrar taciz 
edeceğim, affınızı rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendeniz maruzatta bulunmayacağım. Yalnız Dahili
ye Vekili Beyefendiden birtakım sualler soracağım. 
Suallere cevap vererek bendenizi tenvir etmelerini ri
ca edeceğim. 

Birinci sual : Şimdiye kadar ne kadar mübadil 
müstahsil vaziyete gelmiştir ve daha ne kadar müs
tahsil vaziyete gelecek mübadil vardır? 

İkinci sualim : El'an iskân edilmemiş, muhacir var 
mıdır? 

Üçüncü sualim : Şimdiye kadar iskân için kaç köy 
meydana getirilmiştir ve yeni baştan köyler vücuda 
getirilecek mi? 

Dördüncü sual : Muhtelif suretle gelmiş muha
cirlerin, alelıtlak muhacir namı umumisi altında şim
diye kadar gelmiş olan bilumum muhacirlerin muh
taç olduktan arazi hakkında Vekâlet ne düşünüyor ve 
bu bapta ne gibi bir tedbir tasavvur edilmektedir? 

Beşinci sual : Mübadillerden şimdiye kadar Ve
kâlete ne kadar şikâyet tevdi edilmiş ve bu şikâyetin 
şimdiye kadar ne kadarı tetkik edilmiş ve ne mikta
rının sıtkı anlaşılmış ve bu yüzden kaç memur tecziye 
edilmiştir? 

Aîtıncı sual olmak üzere arz edeceğim nokta şu
dur : 

Vilâyatı Şarkİyede, meselâ Elâzİz'de bir çok Er
meni köyleri vardır. Halbuki aynı zamanda Erzincan'a 
civar olan sahalarda - misal olarak arz ediyorum 
ezcümle Dersİm'de bir çok aşiretler vardır ki, arazi ki
fayet etmediğinden maişet noktai nazarından son de
rece ıztırap ve elim bir vaziyetti iktisadiyededirler. 
Halbuki bu aşair ki, iskâna taliptir. Bunlar Elâziz ova-
s:nda kısmen iskân edilirlerse, Dersim'in vaziyeti umu-
miyesi için son derecede iyi bir tesir yapacaktır. Bi-> 
naenaleyh Vekil Beyefendiden bu hususta tenvir edil-
mekiiğini rica ederim. 

HAKKI BEY (Van) — Efendim! Mübadil ve mu
hacirlerin ahvalini arkadaşlar anlattılar. Bendeniz yal-
mz Harbî Umumide diğer vilâyetlere iltica eden vi
lâyeti Şarkiye mültecilerinin vaziyeti hakkında maru
zatta bulunacağım. 

Efendiler! Bu mülteciler iltica ettikleri tarihten şim
diye kadar yer yer gezdiler. Ekserisi iyi bir halde ya-
şayamadı. Bunu biliyorsunuz, tekrar tafsil etmeye lü
zum yoktur. Şimdi bunları memleketlerine sevketmek 
için bütçeye bir tahsisat konmuş. Bir kısmı gitmek İs
temezler, çünkü maişetlerini temin etmişlerdir. Bİr kıs-. 
mı da zaten yevmin cedit, rızkın cedit geçinirler. Bun
lar gönderilecek olursa, memleketlerinde ev bulamaz 
ve yaptıramazlar, masraf boşa gider. Üçüncü kısmı da 
zaten dilencidir, burada da dilenir, orada da dilenir, 
ne burada evi var, ne orada evi vardır. Yalnız bunlar 
hakkında İskân Müdiriyeti Um um iyesin den ricam; bu
ralarda yerleştirilenlerden icar alınmamasını emret
mişlerdir. Fakat memurlardan birisine bir ev lâzım ol
duğu vakit, filân mülteciyi çıkarın diyor. Bu, Mersin' 
de, Adana'da vaki olduğu gibi, Sivas'ta da vaki oldu. 
Hatta Sivas'ta tahsildarın birisi, (Ulaş) nahiyesinde 
- kendisine belki lâzım -imiş - oraya yerleştirilen Er
zurumlu, Hasankale'li mültecilere gidiyor, siz ekip 
biçtiğiniz tarlalara 15 lira 30 lira icar vereceksiniz 
diyor. Bize ve arkadaşlarımıza bîr çok telgraflar gel
di. Bereket versin İskân Müdiriyeti Umumiyesİne te
şekkür ederiz, hepsinden ziyade oraya iyi bakıyor. 
Maliye Vekâleti de emir verdi ve bu surette yakalan 
kurtuldu. Şimdi bu' adamlar gönderilecekse öyle yev
miye (15) kuruşla veyahut yürümeye, gitmeye kud-
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retî vardır demekle gidemezler. Kimi gönderecekler-
se bir defa orada evleri var mı? Yoksa, bir kulübe 
tedarikinin imkânı var mıdır, yok mudur? Sorsunlar; 
imkânı yoksa bunları beyhude yola çıkarmasınlar, gi
dinceye kadar ölüler. Zaten nüfusa olan ihtiyacımızı 
hepiniz biliyorsunuz. Üzerine bir tane daha ilâve edi
lecek rken elimizdek ileri de kaybetmekte ne mana 
var? 

Burada mademki oturmuşlar, oturuyorlar, evler
den icar almasınlar. Temlik edilmesine imkân varsa 
kendilerine temlik etsinler. Temlik edilinceye kadar 
icar aranmasın ve çıkarılmasınlar ve her hangi bir 
memur hiç bir sebeple bunları yerlerinden çıkarma
sın ve İlânihaye bu mültecilik devam edip gitmesin. 
Bu mültecilik ve vakte kadar devam edecek? Hergün 
hükümetten muavenet İstiyorlar. Hükümet nereden 
bulsun? Millet, nereden bulsun da muavenet etsin? 
Artık bu mülteciliğe nihayet verilsin. Bunlar için ri
cam budur. Bir de dört beş sene ewej Ermenistan 
denilen Erivan Hükümetinin Ermenistanını demek 
istiyorum. Çünkü Ermeniler benim nazarımda ilele
bet hukuku medeniyeden sakıttır. Çünkü bizim hani-
manlarımızı onlar söndürmüştür. Ermenilerden bir 
hükümet vardır diye telâffuz etmeyi istemiyorum, 
Onun için böyle hafif söylüyorum. Onların kahrından 
kaçıp gelmiş, Iran ihtilalinden kaçıp gelmiş ahali var
dın Bilmiyorum, İskân Müdiriyeti Umumİyesi bunla
rın miktarını tespit etmiş midir? Bunlar ekerler, bi
çerler ve ekip biçtiklerinin kâffei tekâlifini verirler, 
Muavenete gelince, maalesef hükümetten muavenet 
görmezler. Bunların adedi de çoktur. Bir kısmı kaç
maya mecbur olmuş, kandırıp kaçırmak isteyenler de 
vardır. Bunu da nazarı dikkate almak icapeder. Bun
ları orada yerleştirecek çok ve iyî arazi vardır. En 
iyi yerleştirilmesi lâzım gelen yer neresi ise, onu is
kân müdiriyeti umumiyesi tayin etsin, yerleştirsin. 
Onlar da bilsinler ki bu memleketin ahalisindendirler, 
Kalmayacaklarsa uğurlar olsun. 

Sonra suveri muhtelife ile gerek hükümeti muave-
netiyle ve gerek kendilerinin arzulariyle memleketle
rine gidenlerin çok olduğunu arz etmiştim. Halbuki 
arazi çok ve münbittir. Yalnız kudretleri yoktur. Bun
lara tohumluk ve çift hayvanatı cihetinden muavenet 
edilecek midir? Bunları soruyor ve kendilerinden rica 
ediyorum. 

REİS — Kifayet takriri vardır, vekil bey cevap 
versin. Sonra kifayet takririni reye koyacağım. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Muhterem hatip arkadaşların ittihad ettikleri en 

mühim nokta müzadillerin iskânı, nakli bitmiş midir? 
Tefrik muamelelerinin biran evveli ikmali ve harik-
zedeler, İstİlâzedeler aynı hukuktan müstefit olmu-
yanlar ve bunlar yerleştirilmiyorlar ve bunlara ta
alluk eden talimatlarda da bunlar kollarından tutulup 
atılıyorlar. İddiası vardır. 

Lozan muahedesiyle mübadeleten memleketimize 
gelen mübadiller, memleketten çıkanların emlâk ve 
emvaline yerleştirileceklerdir. Bu ahdi bir mecburi
yettir. Emvali metrukeden bu mübadillere kendi elle
rindeki vasaike nazaran emlâk ve arazi tefviz edil
mekle beraber istilâzede, harikzedelerden kimse açık
ta kalmamıştır. Ancak hakkı kanunisi olmıyanların 
bu emlâkde, bu çiftliklerde, bu mağazalarda, bu ev
lerde fuzuli İşgallerinin temadisi doğru bir şey değil
dir. Meselâ: Çiftliği olan bir adam, çiftliğinde evi de 
varken, harikzede olduğundan dolayı bittabi otur
duğu evden çıkarılıyor. Çünkü çiftliğinde ev var
dır. Çıkarıldığı ev, mutlaka bir müzadile, elindeki 
tapusu mukabilinde verilecektir. Harikzedeler kolla
rından tutulup atılıyor diyorlar. Hayır, böyle değil
dir. Talimat burada da vardır. Eğer Âbidin Bey arzu 
ederlerse okuyayım. Böyle değildir. Kolundan tutu
lup atılanlar, sakat, fakir olanlar değildir. Maişet
lerini temin edenlere evini yapmak için bir mühlet 
veriliyor. O mühlet bittiği zaman, oturdukları evler 
ellerinden alınacak. Çünkü o evi bekleyen mübadil 
vazifedir, onun hakkıdır. 

Binaenaleyh, o harikzedelerîn evlerinden çıkarıl
mış vesair yapılan şey gayet doğrudur, kanunidir. 
Bir mühlet verilmiştir. O mühlet zarfında evini yap
mak için müsaade ediliyor. O mühlet bittiği zaman 
evini yapamazsa gelen mübadilin o eve tesahup etmi-
ye hakkı vardır. Onun da biran evvel müstahsil bir 
vaziyete girmesi lâzımdır. Açıkta bırakılmakla Hü
kümet hakiki surette vazifesini, ifa etmiş addedile
mez. 

Sonra buyurdular ki, arazi tefvizi için dört şahit 
lâzımdır. 

ABÎDİN BEY (Saruhan) — Kefil. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Dört kefil böyle bir şey vardır. Fakat bu dört ke
fil esas değildir. Evvelâ gelen mübadillerin elindeki 
kıymetli tapular nazarı dikkate alınır. Elinde kıy
metli tapu bulunan adama tapu kıymetinin yüzde yir
misi derhal temlik edilir. Ve yüzde otuzu da müec
cel icar suretiyle yerilir. Elinde kıymetli tapu olma
yanlara da yüzde 40 müeccel İcarla verilir. Elinde 
kıymetli, kıymetsiz tapusu olmayanlar komisyona gi-
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diyor ve benîm filan yerde şu kadar emlâk ve arazim 
var diye bir beyanname veriyor. Bu beyanname veril
diği için, memleketinden dört kefil isteniliyor ve ken
di memleketinden, köyünden o dört kefil, dört şahidi 
gösterdikten sonra - kendi ifadesine nazaran - gös
terdiği mitkarın yüzde yirmisi nisbetinde bir miktar 
arazi ve emlâk müeccel icarla kendisine veriliyor. 
Binaenaleyh (bir köye böyle bir heyet gelmiş, yerleş
miş. Kimse arazi sahibi değildir ki, bu suretle dört 
kefil göstererek araziye tesahup etsin ve hepsi arazi 
sahibi olsun.) Hayır, böyle değildir. Bugün 362 000 
muhacir gelmiş ve iskân edilmiştir. Bunların yalnız 
yetmiş bini müstahsil hale geçmemiştir ve bunların 
da müstahsil hale getirilmesi için geçen sene noksan 
kalan tahsisatı ikmal etmek üzere heyeti celilenizden 
tahsisat istenmiş. 

Diğer rüfeka buyurdular ki: Mübadiller, istilâze-
deler, harikzedeler, aşair, mülteciler de aynı surette 
muamele görmelidirler. Bu gayet doğrudur ve hepsi 
nazarı itibare alınmıştır. İskân Müdiriyeti Umumi-
yesi yalnız memlekete gelen üç yüz altmış küsur bin 
muhacirin iskânı ve bunların arazi ve emlâkinin 
tefvizi ile müstahsil hale geçirilmesi için muamele 
yapmakla iştigal etmekte değildir. Bu vazifeyi yap
makla beraber seyyar, nimmeskûn addedilebilen sekiz 
yüz bin küsur miktarındaki aşairin de iskânı siyaseti
nin esaslarını tetkik etmektedir ve bunlardan mülteci 
olan kısmı, yani hakkı beyefendinin söyledikleri kı
sım yerleştirilecektir. Tetkikatı bitmiştir. 

Hâlit Beyefendi, iskân tashihatından bahis buyur
dular. Bugünkü iskân müdiriyetinin bu muazzam ve 
henüz bitmemiş mesaii umumiyesi arasında umumi 
bir iskân tashihatjnı düşünmeye hiç mahal ve mana 
yoktur. Memleketin muhtelif yerlerinde mahallinden 
memnun olmıyan yerli ve yabancı halk bulunabilir. 
Mahallî idareler o halkın oradan memnun olmadığına 
ve sıhhati muhtel olduğuna ve çalışacak yerleri ol
madığına kanaat getirir, tahsisat konur ve yapılır. Bu
nun için bunların muhacir, mübadil veya mülteci veya 
yerli olması arasında bir fark gözetilmez ve böyle 
bir fark düşünülmemiştir. Buyurdular ki 93 ten sonra 
gelen, Balkan muharebesinden sonra gelen muhaciri
nin heyeti umumiyesi düşünülsün, heyeti umumiyesi 
hakkında bir tashihi iskân yapılsın, bu doğru değil
dir ve buna imkân da yoktur. Yerinden memnun ol
mıyan, sıhhati muhtel olan kısımlar nazarı dikkate 
alınır ve onlar daha münasip yerlere nakledilir. Fark 
gözetilmez. 

HÂLİT ' BEY (Kastamonu) — Bendenİzce doğru 
değil. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Bunun bir çok idarî mehaziri vardır. Istitraden şunu 
da arz edeyim ki, memleketin teşkilâtı mülkiyesi ve-
sairesi için bir çok temennilerde bulunmuştur. Epey
ce tetkikat yaptım. Bendenİzce bugüne kadar elde 
edilen vesaika İstinaden teşkilâtı mülkiye esasatını 
tetkik etmeye imkân yoktur. 

Heyeti Celilenize ufak bir tahsisat için maruzat
ta bulunacağım. O zaman da izah edeceğim veçhile; 
memleketin teşkilâtı mülkiyesi, vaziyeti coğrafiye 
vesairesi nazarı dikkate alınarak, bilhassa bu gibi 
iskân mesaili de tekrar gözden geçirilerek (15) ka
dar heyet çıkarıp, bu heyetleri Meclisi Âlinin tatili 
zamanında vilâyetleri dolaştırarak, gelecek içtimaa 
kadar memleketin bütün aksamında tetkikatta bu
lundurmak ve bu tetkikat neticesinde hasıl olacak 
kanaate göre, Heyeti Celİleye esaslı bir teşkilât arz 
etmek fikrindeyim. Buna ait ufak bir teşkilât için de 
gene huzuru âlinize geleceğim., 

Hilmi Beyefendi, İskân Umurunun Dahiliyeden 
ziyade Nafıaya taallûku olduğundan ve Mülkiye me
zunlarının, mülkiye memurlarının iskân işlerinde 
mühendisler kadar mütehassıs olmadıklarından bah
settiler. Bunu doğru bulmuyorum. Tahsili âli gör
müş olan insanlar aynı kabiliyettedir. Aynı ihtiyacatı 
ve İdarî, içtimaî, mesaili aynı suretle düşünürler ve 
aynı kabiliyetle tatbik ederler. Binaenaleyh mülki
ye mezunu ile mühendis mektebi mezunu arasında 
ilmen, kabiliyeten hiç bir fark yoktur, 

Âbidin Beyefendi, İmar İskân Vekâletinin lağvı 
ile, Müdiriyeti umumiyeye kalbinden sonra, işlerde 
hiç bir fark olmadığından bahis buyurdular. Ben üç 
aydan beri bu işin içinde bulunuyorum. Bundan ev
vel ki ile bugünkü mübadele işleri arasında yüzde yüz 
büyük bir fark görüyorum. Çünkü muhacirler yer
leştirilmiştir. Herkes, yerleştiği yerde oturduğu evi, 
civarında işlediği araziyi kendi malı olmak üzere 
tekabbül etmiştir. Altı ay evvel böyle bir vaziyette 
değildiler. Müstahsil olmak için geçen sene beş mil
yon liralık tohum, alâtı ziraiye ve hayvan tevzii edil
miştir. Demek ki yalnız 360 bin muhacire aidolmak 
üzere, beş milyon liralık vasaitle yardım edilmiştir. 
Binaenaleyh fark olmamış demeleri doğru değildir. 
Sonra idare sisteminde büyük bir tebeddül olmuştur. 
Eskiden yalnız mübadele ve İskân memurları muha
cirin işleriyle alâkadar oluyorlardı. Bugün bilhassa is
kân müdiriyeti umumiyesi teessüs ettikten sonra, 
devletin bütün teşkilâtı bu işle alâkadar olmaktadır. 
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Bir çok şikâyet olmuyor mu? Tabii oluyor. Bİr 
çok hususlarda, haklı haksız bir çok şikâyet geliyor. 
Onu da Feridun Fikri Beyin suallerine cevap verir
ken arz edeceğim. 

iskân Bütçesi mazbatasındaki bazı nokat hakkın
da beyanatta bulunuldu. Onun cevabını refiki muh
teremim Remzi Beyefendiye bırakıyorum. Çünkü 
mazbatayı kendileri yazmışlardır. Ne gibi avamil ve 
sevaikle yazdıklarını tabiî izah buyuracaklardır. 

Maruzatım sırasında Feridun Fikri Beyin birinci 
suallerine cevap vermiş oluyorum. Şimdiye kadar ne 
kadar mübadil müstahsil vaziyete getirilmiştir? Ve 
daha ne kadar vardır? Buyuruyorlar. 

Arz ettim ki, bunlardan yetmiş bin kadarı henüz 
müstahsil haline geçmemiştir ve geçen sene' verilen 
tohumluk, hayvanat, alâtı ziraiyeden müstefid olamt-
yarak müstahsil olamıyan kısımlar da vardır. Soma, 
kendilerine iskân için yerler gösterildiği halde, orasını 
beğenmiyerek isti asala ta başlamıyan kısımlar da var
dır. Meselâ Samsun'un bir nahiyesinde Dramadan 
gelen bir kısım halk var. Kendilerine gösterilen is
kân mıntıkası, yüzlerce seneden beri tütün mıntıkası
dır. Kendileri de tütüncüdür, oraya gelmişlerdir. Fa
kat memleketin başka yerlerinde daha iyi tütün top
rağı olduğunu, işiterek veya görerek orada işe başla
mamışlardır. Daha iyi arazisi olduklarını İşittikleri, 
fakat maatteessüf kendilerinin iskânı için ve kendile
rine verilmek için ev vesaire bulunmıyan Pendik, Kar
tal civarına yerleşmeyi istiyorlar ve bunu musırren ta
lep ediyorlar. Tabiî bunun için bir çare bulacağız. 
Ya yerlerinde ipka edilecek veyahut mutlaka daha iyi 
bir toprak .bulunarak yerleştirilecektir, Yani bazı 
böyle müddeiyat peşinde uğraşan bir kısım vardır ki, 
bunlar da henüz müstahsil vaziyete geçirilememiştir. 
Elyevm iskân edilmemiş, bina altına sokulmamış mu
hacir yoktur. Hepsi bina altına girmiştir. Fakat bina 
altına girenlerin hepsi, oturduğu binayı daha kendi 
malı olarak tekabbül edememişlerdir. Bu da, muha
cirlerin oradan buraya nakledilmelerinden ve bir 
yerde barınamayıp başka yerleri İstediklerinden dola
yı diğer yerlere sevk edilmelerinden ileri gelmiştir. 
Bundan maada geç gelenler, arazisi kendi ziraatlerine 
müsait olmıyan kısımlar ve İskânları ikmal edilerek 
oturdukları yerler, işi iyece kleri arazi henüz kendileri
ne temlik edilmemiş bir kısım vardır. Fakat bunlar 
da pek kısa bir zamanda hepsi bina sahibi olarak, 
arazi sahibi olarak müstahsil hale geçeceklerdir. Köy
ler hakkında sual sormuşlardı. 

Şimdiye kadar yapılmakta olan on dört köy var
dır. ^Samsun vilâyetinde Adana'da, izmir'de, Mani
sa'da numune köyleri yapılmıştır. Fakat bundan son
ra bütçeye konan meblağ (5 600) adet iktisadî hane 
içindir. Bu şimdiye kadar yapılan numune köylerin
den, iki haneye mahsus olmak üzere beheri 900 -
1 300 lira olarak kârgir, güzel, bilhassa son defa in
şaatı bitip de muhacirleer teslim edilmek üzere bulu
nan iki köy çok güzel olmuştur. Fakat pahalı çdct-
yor ve çok uzun zamana mütevakkıf bulunduğun
dan, bu sistemi yapıldığı kadarla iktifa ederek, ik
tisadî hanelere tebdil ettik, iktisadî hane bir çatı al
tında dört haneden ibarettir. Dört kapısı var, hepsi
nin ayrı ayrı bir murabbağın köşelerine doğru giden 
dılılarda bahçeleri var. Bunlar 600 - 800 üra arasında 
çıkıyor. Daha ucuz yapılıyor ve dört haneye ait ol
duğu için daha iyi oluyor ve bunlardan 5 600 haneye 
mahsus olmak üzere inşaat devam etmektedir ve 1341 
de yapılacaktır. 

Muhacirine arazi tevziatından bahis buyuruyorlar. 
Rum emval ve arazisi bu tevziata kifayet edecek ka
dar mevcuttur ve bu araziden tevzi edilmektedir. Me
selâ: Tuzla, Pendik ve Kartal havalisinde. 

FERİDUN FlKRl BEY (Dersim) — Alelıtlak 
muhacirlere mi? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Hepsine kâfidir. Vilâyatı şarkiyede iskân edile
cek mülteciler vardır. 

Meselâ onbin kişi için bunlara da tahsisat kon
muştur. Onlara da Rum emvali bulunmadığı yerde 
Ermeni emvalinden arazi verilmektedir. Keza onla
ra da o suretle verilecektir. Hakkı Beyefendinin bu
yurdukları aşair de yine Van vilâyetinde vesair yer
lerde bu suretle yerleştirilmeye başlanmıştır. Bir de 
vilâyatı Şarkîye mültecilerinden bahis buyurdular, Vi
lâyatı Şarkiye mültecileri, şöyle böyle, elli, ellidört 
bin kadar mülteci gelmiş, bunların geçen sene takri
ben onikibini hükümet tahsisatı ile sevk edilmiş, bu 
sene de evleri ihzar edildikten sonra sevk edilecek 
onbeşbin kişi İçin, bütçeye tahsisat kondu. Mütebaki 
yirmibeşbin kişi tekrar eski mevalarına dönmek ni
yetinde ve arzusunda değildirler. Başka yerde yerleş
mişlerdir ve bu yerleşenlere, bulundukları yerlerde 
emlâk ve arazi verilmek için ayrıca bir kanun hazır
lanmış ve Meclisi Âliye derdesti takdimdir, Elâziz' 
deki Ermeni köylerine aşairin yerleştirilmesi de aynı 
surede bu çerçeveye dahildir. 

MUSTAFA BEY (Elâzİz) — Bu muvafık olma
yan bir şey, nasıl yerleşebilir? 
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DAHİLÎYE VEKlLl CEMİL BEY (Tekfurdagı) 
— Efendim! Tetkik edilir, aşair bahsine dahildir. Se-
kizyiiz, bin aşiret olduğundan bahsettim. Bunlardan 
mübrem olarak derhal iskânı icabedenler ve iskânı 
kolay olanlar da vardır. Bütçenin sahası ve iskân mü-
diriyetl umum iyesinin kudreti nispetinde, bunların is
kânı da nazarı dikkate alınmış ve aksama ayrılarak 
bunlar da yapılacaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Muhte
rem Vekil Beyefendiye soruyorum. Kendileri Erkânı 
Harp olmakla beraber, vasat derecede tahsil görmüş 
bir dülgerle bir kalfanın yaptığı işi yapabilirler mi? 
O masrafı gösterebilir mi lütfen cevap versinler? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdagı) 
— Müsaade buyurursanız efendim Bu iskân işleri elle 
yapılacak iş değil, kafa ile düşünülecek işlerdir. Bir 
mühendisin düşüneceği ile bir mülkiye mezunu veya
hut bir erkânı harbin düşüncesi arasında, gördüğü 
tahsillerin taadülleri derecesine nazaran da bir fark, 
bir dülger kalfasının yapacağı bir işi ben yapama
yacağım gibi, dülger kalfası da bir mektebi âli me
zununun yaptığını yapamaz, O aşikârdır Siz Nafıa 
Vekâletini dülger kalfası ile bir addediyorsanız, ona 
diyectğim yoktur. Ona Nafıa Vekili cevap versin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır ka
tiyen. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Takriben bundan bir ay evvel İstanbul gazeteleri, 
Sırbistan'dan otuz bin muhacirin gelmesine hüküme
tin müsaade ettiğini ve daha elli bin tanesinin gel
mesine müsaade edeceğini yazmıştı. Bu doğru mu
dur? Doğru ise hangi unsurdandır? Bunu anlamak 
istiyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdagı) 
— Efendimi Bu mübadeleye tabi olarak gelenleri 
yerleştirdikten sonra, misakı millî hududu haricindeki 
hem milliyetlerimizden arzu edenlerin memlekete ka
bulü belki düşünülebilir ve kabulü doğru olur. An
cak henüz elimizdeki işleri ikmal etmeden, böyle bin
lerce kişiyi memleketimize sokarak yerleştirmeye im
kân yoktur. Bunları hükümet sureti katiyede sokmu
yor. * 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bendeniz söz söyle
yeceğim.' Çünkü sualle hallolunmayacak, söz söylü-
yeceğim. 

ALI ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! 360 000 
mübadilden yalnız 70 000'i müstahsil vaziyetine ge
çemedi diyorsunuz. Bendeniz de söz söyleyecektim. 
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Fakat sözden vaz geçtim, en biaman bir hatip de çık
sa bundan veciz bir rakam tespit edemez. 

DAHtLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Aksini söylemedim. Yetmiş bin gayrı müstahsil de
dim. İaşe bütçesine onlar dahildir. Esbabını arz ve 
İzah ettim. 

ALİ ŞUURt BEY (Karesi) — Bunlara kifayet 
edecek arazi memleketimizde vardır diyorsunuz, 
Yalnız tefviz muamelesi yapılmamıştır diyorsunuz. 
Bakımsızlıktan serveti milliyemiz mahvolmuştur. Bun
lardan yetmişbİni gayri müstahsil kalmıştır. Şayanı 
memnuniyettir. Fakat bunun esbabı nedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMtL BEY (Tekfurdagı) 
— Arz ettim, demin bir misal de söyledim. Samsun 
ye civarında yerleştirilen ve kendilerine arazi gösteri
len bir kısım insanlar vardır ki, araziyi beğenmedikle
rinden orayı istemiyorlar. Burada vekilleri vardır, 
uğraşıyorlar. Tuzla, Pendik, Kartal civarına gelmeyi 
istiyorlar. Orada ev, arazi yoktur, onun için gönderi
lemiyor. Kendi arzularını tatmin edecek bir yer bu
lamadık ve gösterilen yerlere gitmiyorlar ve mevcut 
bir köyün evlerine taksim edilmişlerdir. Böyle oturu
yorlar ve tabiî hükümet iaşe ediyor, 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Süley
man Sırrı Beyin ne sorduğunu anlayamadım. Çamlık 
taraflarından birtakım muhacirler gelmesi mevzuba
his oluyor. Bunların ırkları vesairesi tespit olunmuş 
mudur? Biz kendi ırkdaşlarımızı terfih ve iskân ede
mezken, başka milletlerle uğraşmaya imkân var mı
dır? 

HALİT BEY (Kastamonu) — Ben de onu söyle
mek istiyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdagı) 
— Beynelmilel olarak, Pargallıların Türk oldukları 
ve Fatihan ile oraya gidip yerleştikleri sabit'olduğu 
için, mübadeleye tabi olarak yalnız Pargallılar gel
mektedir. En son kafilesi İçin de, üç dört gün evvel 
vapur hareket etmiştir 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Tetkik buyuruIrnT-
sını rica ederim. 

TALAT BEY (Ardahan) — Fakat bunları bir 
yerde iskân etmemeli, perakende olarak iskân etme
lidir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bunlar Türk 
müdür? 

DAHİLİYE VEKlLl CEMlL BEY (Tekfurdagı) 
— Evlâdı Fatihandırlar. 
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DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Bazı ma-
haller ahalisinden olup, Balkan harbini müteakip gel
miş olan muhacirler vardır. Mübadele suretiyle değil, 
Balkan harbini müteakip gelmiş olanlar vardır. Bun
lardan bir kısmı iskân edilmişlerdir. Bir kısmı da hiç 
İskân edilmemişlerdir. Bu iskân muamelesi görme
yenler hakkında ne muamele yapılacaktır? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Hakkı iskânları varsa, yani Balkan Harbini müte
akip gelmiş olanlar tabiî iskân edileceklerdir. Diğer
leri de adiyen iskân ediliyor ve kendileri açıkta bıra
kılmaz. İskândan sonra fazla ev, emlâk, arazi kalır
sa onlarda tabiî tedeyyün suretiyle verilecektir. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Bir cihet 
daha var : Balkan harbini müteakip, gelen muhacir
ler arasında mübadeleye tabi olan. mahaller ahalisin
den olmayan halk vardır. Bunlar ne muamele göre
ceklerdir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Onlar üçüncü dereceye kalan kısımlardır. Yani 
gayrı mübadillerin iskân muamelesine tabidir ki, bun
lar adiyen iskân ediliyorlar. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Tefviz edilen arazide, 
mıntıkai asliye veya sair matlubat erbabının huku
kuna taalluk eden mesele vukunda, buna ait tasfiye 
için ne gibi tedabir ittihaz ettiniz? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— O, malî bir meseledir. Siz hesabatta tasfiye! kati-
yeyi murad ediyorsunuz. Daha henüz tasfiyei katiye 
meselesi tezekkür edilmemiş ve buna dair bir fcrmül 
tespit edilmemiştir, 

ÂBİDİN BEY {Saruhan) — Tefviz edüen arazi 
üzerine haciz vaz edilirse, bunlar hakkında ne gibi 
tedabir ittihaz ettiniz? 

DAHİLİYE VEKlLl CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Matlubatından haciz o, hazineteyn beyninde itti
haz edilen bir şeydir. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim! Eğer bunu 
bütçe münasebetiyle halledecek olursak, atide tehad-
düs edecek müşkülü de halletmiş oluruz. Çünkü bilâ
hare tefviz edilecek araziye erbabı matlup tarafından 
vaz olunacak hacizlere, şimdiden muhalefet edilmiş 
olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Bu, bütçe meselesi değildir. Muhacirler iskân edi
lip, kendilerine emlâk ve arazi tefviz edildikten son
ra, fazla kalırsa onların mahsubuna taalluk eden bir 
muameledir. 
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MUVAZENE* MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — İskân 
bütçesi vesilesiyle arkadaşların temas ettiği noktalar
dan, Encümeninizi alâkadar eden bazı noktalara ce
vap vereceğim. 

Bazı arkadaşlar encümenin mazbatasında mez
kûr olan bazı temenniyata temas ederek, iskân vekâ
letinin yerine kaim olan iskân müdiriyetinin icraat 
ve muamelâtında şayanı tenkit bir şey görülmüş mü
dür? Şeklinde mazbatanın temenniyatım suale kalbet-
tiler. Abidİn Beyefendi; mazbatada şahsî iltimaslara, 
nüfuzlara imkân bırakılmış mıdır? Encümen • ferdî 
ve şahsî iskân tedbirlerine muttali olmuşsa, niçin mü
tehassıs heyetleri ve onların tahsisatlarını kabul et
mediler ve bunların çaresini araştırmadılar, şeklindeki 
suali, müspet bir sahaya, tevcih ederek, Encümeni bi
hakkın Heyeti Âliyenizin karşısında cevap vermeye 
mecbur ettiler. 

Efendim! Mazbatamızda bu cihetlere temas eden 
fıkralar aynen şunlardır. «Tefviz muamelesinin sağ
lam ve seri bir surette ifasını ve bu meyanda şahsî 
nüfuzlara ve İltimaslara meydan hırakı 1mayarak şid
det ve katiyetle takip olunmasını ve muhacirlerin is
kânına tahsisi lâzım gelen evler ilh.» 

Efendim! Bu temenniye dikkat buyuruldu ise, tef
viz muamelesinin icrası esnasında bilcümle memur
ların ve heyetlerin dikkat edeceği bir hususa ait te
mennidir. Bu fıkradan şimdiye kadar vekâletin veya 
müdiriyetin yanlış icraatına taalluk eden müspet bir 
madde çıkarmak doğru değildir. Fakat arkadarlar! 
İltimas, nüfuz gibi sözlerin telaffuzu dahi güçtür. 
telaffuz edilmesi dahi güçtür. Heyeti Âliyenîz kani
dir kî, bugün müdiriyetin dairci icraatında bulunan 
memur ve heyetlerin, her halde bazı ihtimalât dahi
linde bu cihetlerde kusur etmeleri mümkündür. En
cümeniniz, tefviz muamelesinin esnayı ifasında bil
hassa âdilâne, müstekimane hareket edilmesini te
menni etmeyi faydalı bulmuştur. Bu bir kus:ir de
ğildi. 

Diğer fıkraya geçiyorum : «Mevcut aşairle yeni
den gelmesi memul olan muhacirlerin iskânı için 
esaslı hazırlıklarda bulunulması ve bilcümle iskân iş
lerinin tanziminde ferdî ve muvakkat tedabirden iç-
tinab ederek, mütehassısların reyine müracaatla sağ
lam bir sryaset ve katî bir program takip eylemesi..»' 
İbarenin mefadından da anlaşılmaktadır ki, Encü
meniniz iskân işlerini vasi bir sahada telâkki etmiş
tir. İskân İşleri bugün bitmemiştir, yarın da bitme
yecektir. Malumu âlileridir kî, mübadil, gayrı müba-

206 — 
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dil muhacirler ve gerekse mülteciler ve nihayet aşa-
irin iskânı., bütün bunlar azim işlerdir. İşte bu işlerin 
tanzimi İçin * ki bilvesile hükümetin esbabı mucibe-
sinde de mezkurdur • bu işlerin taniznü için, esaslı 
düşünülerek bilâhare iskân, tashihaöna meydan bı
rakılmamasını Encümeniniz temenni etmiştir. 

Halit Beyefendi, temenniyatı meyanında mazbata
ya temas ederek, hükümetin mazbatasında İkibuçuk 
milyon kirlenin iskânı mevzubahis, olduğundan ve bu 
meyanda mübadiller vesair bir çok iskân edilecek 
halk bulunduğundan, bunların ehemmiyetleri nazarı 
dikkate alınarak sıraya vaz edilmesini temenni etti
ler. Encümeniniz aynen bu cihetleri teemmül ederek 
mazbatasında dercetmış ve ikibuçuk milyonluk kit
lenin iskân işi her halde sıraya konulmaya muhtaç 
bir iştir. Binaenaleyh bu ciheti temenni ediyoruz. 

Bilvesile ve müsaadenizle arkadaşlar, fasıllarda 
mevzubahis edilmesi lâzım gelen harikzedegâna mu
avenet faslını da • fasıllarda izaha hacet kalmasın 
diye • arz edeceğim. Harikzedegân ve istilâzedegân 
vitâyab Garbİyede, vilâyatı Şarkiyede, vilâyatı ,Çe-
nubiyede vasi mikyastadır. Bunların adetleri elyevm 
tespit olunmamıştır. Bunlardan bilhassa nazarı dik
kate alacağımız kısımlar, muhtaç olan kısımlardır ki, 
bunların da henüz adetleri dahi katiyetle malûm de
ğildir. Hafik sahaları nazan itibara alınırsa, muhtaç 
olanların fevkalâde bir miktara baliğ olacakları te
emmül edilebilir. Harikzedegâna muavenet namıyle 
hükümetin teklif ettiği 300 bin liranın, miktarı ma
lum olmayan muhtacine, harikzedegân ve istilâzede-
gâna ne yolda tevzi edileceğini, encümeniniz bihak
kın cai sual bulmuştur. Bu, 300 bin lira ilk elini aça
cak olanlara tevzi edilecek ve bihakkın bir netice te
min etmeyecek. Bu endişeyi nazarı dikkate alan En
cümeniniz,, 300 bin liradan diğer maddelerdeki to
humluk, hayvanat, sanatkârlara sermaye maddelerine 
ilâve etmeyi ve bu maddelerden de istilâzedegân, ha-
rikzedegâmn muhtaç olanlarını istifade ettirmeyi, 
daha maslahata muvafık ve daha emin bulmuştur. 
Onun için de böyle bir fıkra ile meseleyi tasrih et-
mişfir-

Hartkzedegânın nazan dikkate alınmaması doğru 
değildir buyuruldu. Filvaki İstilâzedegânla harikzede-
gârun kemmiyetleri ve onların bugünkü hali müza
yakaları! cidden sayam' teemmüldür Arkadaşların bu 
hususta sarf ettikleri teessürata, bendeniz de iştirak 
ederim. Rücat arz ettiğim, veçhile adetleri malum ol-
tasyan ve 360 Bin liranın- muavenet, sekimde: tevzii 

gibi ne yolda fayda temin edeceği kestirilmeden bu 
şekilde bir muavenet parasını, encümeniniz kabul et
meyi muvafık bulmamıştır. Nihayet İlâve edeyim ki, 
arkadaşlar! Alınan, tahsisatı munzammadan istilâze-
degâna, harikzedegâna 549 bin lira kadar sarf edil
miş ve bu maddei kanuniye İcabı bunların iskânı ve
kâlet tarafından deruhte olunmuştu. Bunların iskân
larına tahsis edilecek evlerin tamiratı, keza tamirat 
faslından temin edileceği gibi, gene- Meclisi Alinizin 
kabul ettiği bir kanun üzerine, mübadeleye tabi ol
mayan eşhasın emlâki metrukesînin, istilâzedegâna 
ve harikzedegâna tefvizi ve bunların hüfuruht esma-
nının ya doğrudan doğruya tevzi veyahut başka bir 
suretle bunların sahai istifadesine vazı teemmül edil
miş bulunduğundan, Encümeniniz ayrıca 300 bin lira 
muaveneti bu cihetten de faydalı görmemiştir. Son 
maruzatımla Halit Beyefendinin, mübadillere mes
kenlerini inşa hususunda muaveneti mürnkine ve 
nakdiye nasıl yapılacaktır? Madde kalkmıştır, şek
lindeki suallerine de cevap verdim zannediyorum. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

* 
REÎS — Efendim! Daha altı zat söz almıştır. 

Kifayet hakkında bir de takrir vardır. Evvelâ tak
riri okuyacağız. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Paşa Hazretleri! 
Meclîsi âlinin vaziyet ve salâhiyeti ile taarruz teşkil 
eden bir şey vardır. O mesele hallolunmadı. Müsaade 
buyurunuz, o mesele hakkındaki maruzatımızı söyle
yelim. 

REİS — Efendimi Kifayet takriri vardır. Bu tak
riri reyi âlinize arz edeceğim. Kifayeti müzakere ka
bul edilmezse müzakereye devam ederiz. Zatı âliniz 
söz söylemek isterseniz, bütçenin müzakeresi bitme
miştir, fasıllar vardır, söz alır ve söylersiniz. 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendim! Böyle 
fasıl müzakeresi ile Heyeti Umumiye müzakeresi ka
rıştırılmıştır. Fasla ait şeyleri Heyeti Umumiye mü
zakeresinde zikretmek bile abestir, usule muvafık de
ğildir, vakti ızaadır. Heyeti Umumiye müzakereleri, 
fasılların haricinde ve erkama ait olmayan vukuata 
ait olur. Bir çok işler vardır ki, fasılların içinde bun
ları söylemek lüzumsuzdur. Bu lüzumsuzluğu o za
man mı irtikâp edelim? 

. REtS — Efendim! O halde kifayet takririni reye 
koruz, gayrı kâfi görürsünüz, müzakereye devam ede
riz; 

EMtN BET* (Eskişehir)' — Müzakerenin kifayeti 
aleyhinde: söz*istiyorum efradım. 

— «T — 
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REİS — Buyurunuz. Fakat yalnız âdemi kifayesi 
hakkında söyleyeceksiniz. Çünkü bir çok arkadaşlar 
âdemi kifayesi hakkında söz istemişlerdir 

EMtN BEY (Eskişehir) — Evet, âdemi kifayesi 
hakkında söyleyeceğim efendim. 

Arkadaşlar! Müzakere gayrı kâfidir. Çünkü büt
çede iskân müdİriyeti tahsisatının heyeti umumiyesİn-
de noktaî nazarlar taayyün etmelidir ki, ondan son
ra fasıllara geçelim. Bendenizin noktai nazarıma gö
re, İskân müdiriyetinin esasının ilgası lâzımdır. Bu 
ilga ile 3 milyon lira kazanacağız. Bu 3 milyonla 
arkadaşların ar2u etmiş olduğu yani muhacirlerin 
müstacelen müstahsil vaziyetine geçmeleri temin edil
miş olacaktır. Bu noktai nazardan heyeti muhtere-
menlzden izahat vermeme müsaade buyurmanızı rica 
edeceğim. Çünkü müzakerenin gayrı kâfi olduğunu 
bu suretle arz edebileceğim. Şimdi efendim, muhacir
ler gelmiştir... 

REÎS — Emin Beyefendi, esasa geçiyorsunuz. 
Âdemi kifayesi hakkında söyleyiniz. 

EMtN BEY (Devamla) — Âdemi kifayesi hak
kındaki esbabı mucibeyi de, mukaddime olarak izah 
ettim. Yani maksadımı nasıl izah edeyim? 

REÎS — Fakat efendim, başka arkadaşlar da söz 
almıştır? 

EMİN BEY (Devamla) — Üç milyon lira mese
lesi var, ne yapayım? Pasa Hazretleri, üç milyon 
meselesi var. Muhacirlerin vaziyeti : Efendim, müba
diller gelmiştir. Bİztm bir Ziraat Vekâletimiz vardır. 
Her yerde teşkilâtı vardır. Bugün muhacirlerimizin 
müstahsil haline getirilmesine Ziraat Vekâleti me
murunun, Ziraat Vekâleti Teşkilâtının kadrosu kâfi
dir. Binaenaleyh bu bütçenin masraf ve maaşat kıs
mına verdiğimiz üç milyon yedİyüzbin lira hederdir. 
Allah rızası için bunu yapmayınız. Fakir bir bütçede 
bu yapılamaz. Encümeni âli işin esasını koymuşta, 
bu 300 bin lira şöyle mi olur, böyle mi olur? diye 
bu müzakere edilemez. Esasen bu teşkilât ne iş ya
pacaktır? İstirham ederim, esasını halledelim. Rume-
liden gelen köylümüz de bizim gibidir. Onlarda kâ
şane gibi, süslü ve mükellef ev istemezler. Kendileri -
de kerpiç ile, sekiz on ağaçla kendileri de ev yapar 
ve sıhhatini de temin eder. Bizim bunlara yapacağı
mız, şey, yerlerini çabucak bulmak, tohumunu ver
mek, öküzünü ve sapanını vermektir. Efendiler, Zi
raat Vekâletinin bugün bu teşkilâta belegan mabe-
lâğ memurları vardır ve bunlar kâfidir. Esasen vali
ler ve kaymakamlar bu işleri yapmaktadır. Hükümet 
gayet iyi görmüş ve vekâleti esasen lağvetmiş. Elin

de bir çok memur kalmış, bunları nasıl besleyeyim 
diye düşünmüş, sırf onların hatırı için bu müdiriyeti 
ipka etmiştir, diyorum. İkinci bir şey de hatırıma ge-
iyor, encümeni âli diyor ki, ilerde biz gene muha-. 
zîr işleriyle meşgul olacağız. Onun için iskân müdi
riyeti bugün de vardır, kıyamete kadar da baki kala-
:aktır. Yani ilerde ben bu işi yapacağım diye üç mil
yon lira verilir mi? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İmar kı
yamete kadar devam eder. 

EMİN BEY (Eskişehir .Devamla) — İmar para 
ile olur. Çok istirham ederim arkadaşlar! Altı mil
yonluk bütçenin üç milyonunu teşkilâta verirsek, 
âlem bize güler ve Ankara Meclisi demez. Gene işi 
görmeden hüküm veren karar veren vekiller ve mec-
'isler der, Onun içîn tekrar istirham ederim, altı mil-
onluk bir bütçenin üç milyon lirası heder edilmesin. 

'Tissiyatımızı gıcıklamayın.. 

REİS — Emin Bey, kifayet aleyhinde söyleyecck-
iniz. Fakat esastasınız. 

EMtN BEY (Davamla) — Kifayet aleyhinde söy
lüyorum. Binaenaleyh arkadaşlar! Bendeniz de Ri
yaseti Celileye bir takrir takdim edeceğim. Yalnız 
bir mesele kalır. Muhtelif mübadele heyetine verece
ğimiz üçyüzbin lira mıdır beşyüzbin lira mıdır nedir? 
Bunu da Hariciye Vekâletine veririz ve bu suretle 
İskân Müdiriyeti Umum iyesinin bu salâhiyetini Ma-
'iye, Dahiliye, Ziraat Vekâletine ve bu muhtelif mü
badele heyetinin salâhiyetini de Hariciyeye verince 
mesele hallolur, arkadaşların arzuyu âlileri de tama
men yerine gelir. 

Bir kelime kaldı efendim. (Handeler) Buradan 
bir şey daha yapabiliriz. Hepimiz aman bu memle
ketin istihsalâtını nasıl artıracağız diye düşünüyoruz 
ye hepimizin bütün didindiğimiz, çarpındığımız bu
dur. Hatta şimdiye kadar akıllarımız söylemiyorlardı, 
şimdi onlarda söylüyorlar. Bu paranın iki milyon 
'ırasını, muhacirlere öküz vesaire için verelim. Bir 
milyon lirası ile de memlekette akıp duran ve hiç fay
dasını görmediğimiz sulardan hükümet, numune 
bentleri, numune su depoları yapar ve halkı yağmur 
duasından kurtarmazsak arkadaşlar, bugün de açız, 
varın da. Böyle bir milyon lirası ile canlı bir eser 
meydana getirir ve Sakarya gibi, Porsuk gibi, Delice 
gibi nehirlerde hükümet birer numune bentleri, su 
depoları yapar ve halkı ebediyen böyle su akarken, 
<*Öğe yağmur duasına çıkmaktan kurtarır. Başka tür
lü memleket kurtulmaz. Binaenaleyh, müzakere ğay-
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rı kâfidir. Arkadaşların da göz söylemesine müsaade 
edilmesini ve takririmin nazarı dikkate alınmasını 
rica ediyorum. 

r 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 

— Söz istiyorum, 
RElS — Buyurun. 

VASIF BEY (Saruhan) — Nizamnameye muga
yirdir, 

REİS — Efendim! Müzakerenin âdemi kİfayesi 
hakkında söz söyleyen hatip esasa girdiğinden, vekil 
de buna cevap verecektir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim! Emin Bey kifayet aleyhinde söylemedi
ler, işin en mühim esasına dokundukları için cevap 
vereceğim ve yanlış bir fikir telkin ettikleri için tas
hihe mecburum. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim! 
Emin Bey kifayet aleyhinde söylediler. Şimdi Vekil 
Bey cevap veriyor. Nizamname! dahilinin bu suretle 
haleldar edilmesi doğru değildir. 

REİS — Efendim! Nizamnamei dahiliyi biliriz. 
Emin Bey, kifayeti müzakere hakkında söyleyecek 
iken, biraz tafsilâta girdiler. 

VASIF BEY (Saruhan) — Müsaade ettiniz, 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Men etme
diniz! 

REİS — İki defa ihtar ettim, devam ettiler, üçün
cüsünde bitirdiler. Benim de salâhiyetim o kadardır. 
Vekil Bey buna cevap vermeye kalktılar ve cevap ve
receklerdir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (TekfurdağO 
— Efendim! Bendeniz iskân müdiriyeti umum iyesinin 
Dahiliye Vekâletine merbut olması lüzumunu müda
faa edecek değilim. İskân Müdiriyeti Umumiyesİ, İm
kân olup, tespit olunur ve başka bir vekâlete meselâ' 
Hilmi Beyin teklifleri veçhile Nafıaya, Emin Beyin 
dermeyan buyurdukları fikirlere göre - Numune bent
lerinden, filandan bahis buyurduklarına nazaran - Zi
raat Vekâletine devredilecek bir müessese ise, bunu 
derhal kabul ederim. Fakat lağvı doğru mudur, lâ
zım mıdır, değil midir? O nokta hakkında maruzat
ta bulunacağım. Üç milyon liralık bir bütçeden ba
his buyurdular. Huzuru âlinize gelen İskân bütçesi, 
altı milyon liralıktır. Fakat kendileri bu Uç milyonu 
yalnız memurin maaş ve tahsisatı zannediyorlar. Eğer 
ellerindeki bütçeyi tetkik ederlerse, İskân memurları 

adedinin (385) olduğunu görürler. Ve bu 385 kişinin 
maaşı, 166 bin liradır. Binaenaleyh, yarım milyona 
baliğ olamayan maaşatı üç milyon diye göstererek 
Muhterem Heyeti Celilenin efkârını teşviş ettiklerin
den dolayı, kendilerini etraflı olarak bütçeyi tekrar 
dikkatli olarak tetkike davet ederim. 

Sonra diyorlar ki; Muhacirlere, yalnız bir milyon 
liralık tohum, hayvan, alâtı ziraiye tevzi olunacak, 
başka bir şey yoktur. Hayır! Filhakika muhacirlere, 
geçen sene daha evvel tevzi edilen tohumluk, hayva
nat ve alâtı ziraiye bedeli yekûnu beş milyon liradır. 
Bir milyon sekiz yüz bin liralık da bu sene verilecek
tir. O ayn İştir. Umuru sıhhiyesini nasıl Sıhhiye Ve
kâletine devrettik ise, bu Ziraat İşlerini de Ziraat Ve
kâletine vermeyi ve bütün bu işin de Ziraat Vekâle
tinin elinden çıkmasını kendilerine rica ettik. 

Ziraat Vekâleti, vilâyetlerdeki Ziraat Memurları
nın bu işi yapamayacaklarını ve kendi teşkilâtlarının 
- emin beyin ifadelerinin aksi olarak • müsait ve kâfi 
olmadığı iddiası ile kabul etmediler. Yani Ziraat Ve
kâleti, muhacirlere yapılacak bu bir buçuk milyon li
ralık Ziraat Yardımını, kendi teşkilâtları ile yapıl
masına imkân olmadığını beyan ettiği İçin, maattees
süf hiç bir ziraat teşkilâtı olmayan iskân bütçesinde 
bu para kalmıştır. Ziraat Vekâleti bu vazifeyi kabul 
ettiği ve teşkilâtının bu vazifeyi yapmaya kudreti ol
duğunu takdir ettiği anda, derhal bu tahsisatın, iskân 
bütçesinden ziraat bütçesine geçmesi şayanı kabuldür 
ve en doğru bir harekettir, 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Fennî işle
ri de Nafıaya devretseniz daha iyi olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Evvelâ 150 - 200 bin liralık memurin maaşatı olan 
bir iskân bütçesinden, bir de ziraat bütçesinden bah
settim. Altı milyonluk bir bütçedk. 

Heyeti Celilenize takdim edilen diğer 4 - 5 mil
yon yalnız ziraate ait değildir. Demek ki yalnız zi-
'-aate, yalnız suna buna ait değildir. Bunun içinde 
nakliye vardır, iaşe vardır, tefviz muamelâtı vardır. 
Muhacirlerin yerleştirilip mal sahibi edilmesi vardır. 
Buna sebili bir çok muamelât vardır. Bütçe tetkik edi
lirse hiç müphem değildir. Yapılmış işlerin ne oldu
ğu ve yapılacak işlerin ne olduğu ve ne kadar mas
raf yapılacağı musarrahtır. Onun için daha fazla söz 
söylemeyi muvafık görmüyorum. 

REİS — Efendim! Kifayet takriri var, okunacak
tır : 
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Riyaseti Celileye 
İskân Müdiriyeti bütçesi Heyeti umumiyesinin mü

zakeresinin kifayetiyle fasıllara geçilmesini teklif ede
rim. 

Gaziantep 
Şahin 

REİS — Emin Beyin takriri de vardır. Fakat onu 
sonra reyi âlinize vaz edeceğim. Evvelâ kifayeti re
yinize vaz ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler el kal
dırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Efendim! Emin Beyin bir takriri vardır, iskân büt
çesinin heyeti umumiyesine aittir, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Memleketin İman ve Rumeliden mübadele edilecek 

vatandaşlarımızın mübadele ve iskânı emeli halisiyle 
teşkil edilen mübadele, imar ve iskân vekâleti mat
lup olan netayici haseneyî istihsal edemediği görül
mekle bu vekâlet Heyeti Celilelerinin karariyle Müdi
riyeti Umumiyeye kalbedilmişti. 

Mevzuu müzakere olunan müdiriyeti umumiye büt
çesi tetkik edildiği takdirde bütçenin yekûnu umumi
si olan (6 031 005) liradan ibaret bulunan tahsisattan 
müsmir olan tohumluk, erbabı sanayie muavenet, çift 
hayvanatı muhtelit mübadele komisyonu' masrafı teş
kil eden (2 258 450) lira balâdaki yekûndan tarh edil
dikte (3 772 555) lirası sırf teşkilât ve masarifi idare 
için mevzu olduğu görülmektedir. İki milyon lira İle 
her tarafı harap olan memleketin devlet bütçesinden 
imarına maddeten imkân bulunamadığı gibi işbu iki 
milyon küsur liranın ziraat, Hariciye* Maliye bütçe
lerine İthali suretiyle sarfı mümkün bulunduğundan 
mütebaki üç milyon yedi yüz küsur bin liranın bisud 
bir surette İsraf ve istihlâkine mahal kalmamak üzere 
bütçenin Muvazene! Maliye Encümenine iadesiyle 
marülarz vekâletler bütçelerine taalluk eden kısmının 
fusulü mahsusasma vazı ve iskân müdiriyeti umumi
yesinin ilgası hususunun tahtı karara alınmasını tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Emin 

REÎS — Efendim! Teklif bütçenin Encümene İa
desi mahiyetindedir. Diğer esbabı mucibe vesaire ta
bii birtakım kanunların kabulüne mütevakkıftır, 

EMÎN BEY (Eskişehir) — Paşa Hazretleri! Zi
raat Vekilinden de soralım. Bakalım o ne söylüyecek. 

REİS — Efendim! Hem söylediniz, hem takririniz 
okundu... Şimdi efendim. Bütçenin encümene iadesi 

hakkında olan bu teklifi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmemiştir. 

Efendim! Encümene iadesi kabul edilmediğine gö
re fasıllara geçeceğiz. 

BAHRÎYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Efendim! Bahriye bütçesi unutuldu galiba! 

REİS — Efendim! Bahriye bütçesinin olduğu gi
bi, Maliyenin ve Ziraatin de bazı fasılları; bazı ka
nunların intacına talikan tehir olunmuştu. Unutulma
mıştır, buradadır. Arkadaşlar reylerini veriyorlar, tas
niften ve neticei ârâdan sonra o fasıllap müzakere 
ederiz. Bugün sıra gelir. 

Şimdi iskân bütçesinin fasıllarını müzakereye baş
lıyoruz. 

Birinci Kısım 
Fasıl Lira 

321 tdarei merkeziye 30 240 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! İskân me
murin teşkilâtına baktım. Birinci sınıf fen memuru, 
birinci sınıf mimar, sekiz kondöktör, dokuz mühen
dis. (Nerede paşam sesleri). 

Merkezde ve vilâyetlerde boyuna vardır. Ziraat 
Mütehassısları, sıhhiye müfettişleri ilh.. Bunları anla
madım. Arkadaşlar! Memlekette mübadillerin Sıhhiye 
işleri ayn, diğer vatandaşların sıhhiye İşleri ayrı. Mü
badillerin ziraat işleri ayrı, diğer vatandaşların ziraat 
işleri ayrı, Bendeniz ayrı ayn olan bu teşkilâttan bir 
şey anlamadım. Bu nasıl idaredir? Bîr sıhhiye memu
ru geldiği vakit bakacak, bir hasta var; soracak sen 
mübadil misin? Evet deyince, senin işine karışmam, 
sizin doktor başkadır diyecek... Bir bir ziraat müte
hassısı gelecek, bakacak tarla iyi ekilmemiş, tohum 
fena. Soracak, sen mübadİlmisin? Evet mübadilim 
derse, işine bakacak, yerli ise ben karışmam diye
cek. 

Arkadaşlar! İskân Müdiriyeti umumiyesi dahili
yeye merbut olduğu gibi hariçteki iskân müdürleri, 
ziraat müdürleri ve memurları da valilere merbuttur. 
O halde memlekete gelmiş ve yerleşmiş olan müba
diller, diğer vatandaşlardan hiç bir surette, gerek sıh
hiye işlerinde ve gerek ziraat işlerinde vesair işlerde 
yekdiğerinden ayrılmaması lâzım gelir. Bir kazada ve 
bir vilayette yerleşen mübadillerin ziraat işlerine, o 
vilâyetin ziraat memuru bakabilir. Sıhhiye işlerine o 
kazanın Sıhhiye memuru bakabilir. Binaenaleyh böy
le bir tefrikte fayda göremedim. Encümen bunu tet-
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kik ederken, ne düşünmüş de böyle tefrik etmiştir. 
Ve böyle kabul etmiştir? Lütfen izah etsin. Beyhude 
yere bir çok memurlara para veriyoruz. Esasen mem
lekette ihtiyaca kâfi ne mühendis vardır, ne doktor 
vardır, ne de ziraat mütehassısı vardır. Bu vekâletle
rin her üçü de memlekette kâfi ziraat mütehassısı ol
madığını, doktor ve mühendis bulunmadığım bütçele
rinin esnayı müzakeresinde söylemişlerdi. Müdiriyetî 
umumiye, bilmem bunları nereden bulmuştur? Ben-
denizce bunların Heyeti umumiyesini iskân kadrosun
dan çıkarmak lâzımdır. Her vilâyet mıntıkasında bu
lunan doktorlar, mühendisler ve ziraat mütehassıstan 
nasılki diğer vatandaşların ziraat ve sıhhiye işlerine 
bakıyorsa, aynı veçhile mübadillerin de işlerine bak
ması lâzımdır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim! Bendenizin 
arz etmek istediğim mesele mübadele, İmar ve İskân 
Kanununun ruhuna muhalif ve Meclisi Âlinin hak 
ve salâhiyetine tecavüz eder bir surette yapılmış tef
sir mahiyetindeki bir tamime aittir. Bu tamim harik-
zedelerin iskânım, alt üst etmiştir. Bütün harikzede-
ler, iskân memurlarının elinde adeta baziçe olmuştur. 
Mübadele, İmar ve tskân Kanununun birinci mad
desi gayet sarih iken, sekizinci maddesinde muharrer 
«muhtaç» kelimesinden dolayı İskân müdiriyeti umu-
miyesi kanunu tefsir eder bir mahiyette bir tamim 
yapıyor, şehri kırk lira ve daha fazla olarak varidat 
temin eden, yani iaşelerini temin edebilen bütün ha-
rikzedeleri, iskân etmekte bulunduktan evlerden çıka
rıyor. Bir de, aynı talimata bir kayıt ilâve ediyor : 
Mayıs 1341 tarihine kadar size müsaade ediyorum, bu 
tarihten sonra bu evlerde katiyen oturamayacaksımz 
diyor. Bir kere kanundaki (Muhtaç) kelimesinden böy
le bir mana çıkarılamaz. Sonra harîkzedelerin iskân 
ve terfihi lüzumu, birinci maddede sarahaten mezkûr 
ve vekâlet bununla mükellef iken, bu manayı ve is
kân için tayin ettiği müddeti nereden çıkanyor? Bu 
haksızlığın tamiri ve bu kanundaki (muhtaç) kelime
sinin tefsiri için takdim ettiğimiz teklif, Encümenler
de beklemektedir. Bütün takibatımıza rağmen maale
sef bugüne kadar çıkmamıştır. 

Bazı emsali veçhile bu tefsir kararının meclisi âli
nizden resen ittihazını rica ediyorum. Şimdi ikinci de
fa olarak bu bapta bir takrir takdim ediyoruz. Tef
sir mahiyetinde olan bu tamim, bütün harikzedeleri 
âdeta iskân memurlarının elinde birer oyuncak haline 
getirmiştir. Tecavüz edilmedik bir hak kalmamıştır. 
Bunlar çok perişan bir vaziyettedir. (Doğru sesleri). 

Bu tefsir takririmizin kabulünü istirham ediyorum. 
(Kabul sesleri). 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Muhterem efendiler! Rüştü Paşa Hazretleri, tskân 
bütçesinde sıhhiye memurlan olduğundan, doktorlar 
olduğundan, ziraat memurları olduğundan bahsettiler 
ve bunların iskân bütçesinden çıkarılarak ait oldukla
rı bütçelere verilmesini söylediler. Hakikaten bu lü
zum düşünülerek, elinizde bulunan bütçeden sıhhiye 
tahsisatı kaldırılmış, yani iskân bütçesinden sıhhiye 
vazaifi kaldırtılarak, tahsisatı ile beraber sıhhiye büt
çesine iiâve edilmiştir. Esasen elinizde bulunan 1341 
iskân bütçesinde bu gibi hidemata ait on para yok
tur. 

Sonra, ziraat memurlarından bahis buyuruldu. De
min daha muvazzah surette arz ettiğim veçhile, zi
raat vekâleti mübadeleten gelen muhtacıne ve diğer 
muhacirine tohum, hayvanat ve alâtı ziraiyeyi tevzi 
için, kendi teşkilâtı müsait olmadığından, bu vazife
yi deruhte etmedi. Fakat iskân bütçesinde de yalnız 
merkeze ait olmak üzere bir ziraat mütehassısı var
dır. Ziraat memuru olarak başka hiç bir memur yok
tur. Bu da kâfi gelmediğinden dolayı, faslı mahsus 
geldiği zaman vilâyet teşkilâtı sırasında hiç olmazsa 
muhaciri çok olan vilâyetlerde teşkil için, 5-10 tane 
ziraat memuru İlâvesini encümenden rica etmiştim. 
Kabul etti, encümenin kabulü veçhile kabulünü Heye
ti Âlİyenİzden rica edeceğim. Binaenaleyh bütçede bir 
tek sıhhiye memuru yoktur. Yalnız bir tek ziraat me
muru vardır. Onun için diğer vekâletlere mensup me
murlar iskân bütçesinde yok demektir. 

Reşat Beyefendi, mübadele, İmar ve İskân Ka
nununun birinci maddesine muvafık olmayan sekizin
ci maddesinin, bir kelimesinden iktibası kuvvetle İs
kân müdiriyetinin yanlış bir muamele yaptığını iddia 
buyurdular. Sekzinci maddede şöyle diyor : (Düşman 
tarafından meskenleri tahrip ve ihrak edilen muhta-
cine tahsis ve tevziine... üh) Muhtacin deniyor. Muh-
tacine verilen evler ve arazi bilâkaydışart onlanndır, 
bunların hiç biri çıkarılmamıştır ve çıkarılmayacak
tır, Mubtacİnden gayrı, kim olabilir? Gayri muhtaç 
olur, gayri muhtaçlardan ev yaptırabileceklere bir 
mühlet verilmiştir. Denmiştir ki, size kanun iskân hak
kım bahşetmiyor, fakat iskân müdiriyeti umumiyesi 
sizin vaziyetinizi nazarı dikkate almıştır. Altı ay zar
fında ev yapınız ve bu evleri yaptıktan sonra bura
ları tahliye ediniz. İçlerinde bu mühletten ve bu ka
nundan istifade ile akar yaptırıp da ev yaptıramayan 
ve akann kirası ile geçinen ve fuzulen ev işgal eden-
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Riyaseti Celileye 
Hükümet, 8 teşrinisani 1339 Mübadele, tmar ve 

İskân Kanununun birinci maddesiyle iskân ve terfih 
mecburiyetinde bulunduğu harikzedeleri ahiren yap
tığı bir talimatname ile ve kanunun sekizinci madde
si metninde- münderiç (muhtaç) kelimesinin nevima 
tefsiri suretiyle bu haktan mahrum eylemiştir. Bu bap
ta İmar Encümeninde bir tefsir teklifimiz var ise de 
henüz İntaç edilememiştir. Hükümetin talimatnamesi 
ahkâmına tevfikan I Mayıs 1341'den itibaren sokağa 
atılacaklarından kanunda muharrer (muhtaç) kelime
sinin berveçhiâti tefsirinin tahtı karara alınması su
retiyle muhakkak olan felâketlerine meydan verilme
mesini arz ve rica ederiz. 

(8 Teşrinisani 1339 tarihli Mübadele, İmar ve İs
kân Kanununun sekizinci maddesinde muharrer muh
taç kelimesinden maksat : ahvali harbîye sebebi ile 
yurtları harap ve ihtiyaçları süknadan ibaret bulunan 
harikzedeler suretinde tefsir edilmiştir). 25 , 3 . 1341 

Sanman Saruhan 
ı Reşat Ethem 

REİS — Efendim! Muhtaç kelimesinin tefsiridir. 
Malumu âlîniz tefsirler daima Encümenden gelir ve 
o vakit reye konur ve karar alınır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Rica ederim Paşa Haz
retleri! Emsali vardır. Ticaret Vekâleti bütçesinde lâs
tik ayakkabılar meselesi böyle taalluk ettiği fasılda 
tefsir edilmiştir. (Tefsir değildir sesleri). Aynı suret
tedir. Zabıtlar meydandadır efendim. Taalluk ettiği 
fasılda Meclisi Ali bir tefsir kararı ittihaz etmiştir, 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Paşa Hazretleri! Tefsir, bütçe Kanununun tefsiri 
değildir, büsbütün ayrı bir kanuna taalluk eder. Büt
çe Kanunu ile alâkasını görmüyorum. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bütçe Kanunu bir se
neye mahsustur. Halbuki geçen gün Ticaret Vekaleti 
bütçesinde dahi tefsir edilmiş kanun vardır, emsali 
vardır. 

ler de vardır. Fakat diğer rüfekanın da izah buyur
duğu veçhile, hakikaten ev yapamayanlar da olmuş
tur. Yalnız kazandığı ile çotuğunu çocuğunu geçindi
ren ler vardır. 

Bunları tefrik etmek o kadar müşkİl bir mesele 
değildir. Memleketin idarei hususiyeleri vardır, bele
diyeleri vardır. Hükümetle temas eden mefkureli in
sanları vardır. Bunların heyeti umumiyesi kimin muh
taç olduğunu, kimin gayrı muhtaç olduğunu ve kimin 
de kendi yağıyle kavrulabileceğini tayin ve tespit eder. 
Bu, tayin ve tespit edildikten sonra da vekâlet vazi
fesini ifa eder. Binaenaleyh ne gayrı kanunî bir tef
sire gidilmiştir ve ne de bu tefsir dolayısiyle gayrı ka
nunî ve gayn vicdani bir hareket yapılmış değildir, 
Memur yanlış muamele yaptı ise şikâyet olunur, o 
memur emsali veçhile cezasını görür. Yanlış bir karar 
ve bir emir tebliğ edildi İse - ki şimdiye kadar böyle 
yanlış bir karar vaki değildir - Makamı aid ikaz olu
nur. O karar yanlış ise tashih edilir ve kanuna muga
yir ise İslah edilir. Binaenaleyh şimdiye kadar böyle 
bir şey vaki olmuş değildir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Müsaade buyurulur 
mu efendim? Muhtaç kelimesini vekil bey ne mana
ya alıyorlar? 

REİS — Cemil Bey! Muhtaç kelimesini ne mana
ya alıyorlar diye soruyorlar. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Ev -yaptıramayacak ve kazancı ile geçinemeyecek 
adamdır efendim t 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İmar Mü-
diriyeti yerine inşaat müdiriyeti konmuş. Ve Encümen 
kabul etmemiş. Yalnız Heyeti fennİyeyİ kabul etmiş, 
inşaat olmayınca, imar olmayınca Heyeti fenniyenîn 
ne lüzumu vardır? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Demin de arz ettim. (5 600) tane iktisadî ev yapı
lacak dedim. Planlarını da izah etmiştim, dikkat bu
yurmam ıssınız. 

REİS — Ahmet Remzi Bey! Söz istemiştiniz. 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim! 

Hacet kalmadı. Vekil Bey İzahat verdiler. 
REİS — Efendim! Bu fasıl hakkında başka söz 

isteyen kalmadı. Reşat Beyin bir takriri vardır, fas
la müteallik değildir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Fasla aittir Paşa Haz
retleri! Bu fasıldan maaş alan rüesa ve memurindir. 
Fasla taalluku vardır. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Takriri 
bir kere okuyalım : 

REİS — Efendim! Takriri imar encümenine tevdi 
ediyoruz. Müstacelen tefsirini getirsin. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Bu fasıl hakkında söz 
istiyorum. 

REİS — Fasıl hakkında söz bitmiştir efendim! 
Takrir vardı onu da Encümene verdik. Faslın yekû
nunu reyinize arz edeceğim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Fasıl hakkında söyle
yecektim. 

REİS — Bir yanlışlık mı vardır efendim, öyle mi 
gördünüz? 
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REŞİT AĞA (Malatya) — Evet efendim! Bura
da zait bîr kaç memur gördüm de onu arz edeceğim. 

REİS — Fasıl hakkında müzakere hitam bulmuş
tur efendim. Efendim! Faslın yekununu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen er kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

322 Masarifat 114 552 

REÎS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! tzaha 
hacet yoktur. Müdiriyeti umumîyelerdeki otomobilleri 
hazfetmiştik. Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi gibi bü
yük Müdiriyeti umumiyenin de otomobilini kaldırdık. 
Burada da dokuzuncu madde de otomobil hakkında 
bir şey vardır. Tabiî mer*i olan usuldür. Hatırınıza 
getiriyorum. 

RElS — Efendim! Fasıl hakkında başka söz is
teyen yoktur. Trabzon Mebusu Muhtar Beyin Tay 
teklifi vardır. Okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
(322) ncî faslın (9) ncu maddesinin tayyını teklif 

ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

REÎS — Dokuzuncu maddenin doğrudan doğruya 
tayyını teklif ediyorlar. Tayyı kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Do
kuzuncu maddenin tayyı kabul edilmiştir efendim. 

Efendim! Dokuzuncu maddenin tayyından sonra 
kalan yekûn okunacaktır: 

Fasıl Lira 

322 Masarifat 113 792 
RElS — 322 ncî faslı bu suretle kabul edenler el

lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

323 Mülhakat : Maaşat 91 854 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağıl 

— Efendim! Bu fasılda vilâyatta alâtı ziraiye, tohum
luk vesaireyi tevzi edecek ve muhacirlerin umuru zi-
raiyesine taalluk eden vazaifi Ziraat Vekâleti ifa ede

cek zanniyle taşra teşkilâtına Ziraat memurları kon
mamıştır. Ziraat Vekâleti bu vazifeyi ifaya muktedir 
olmadığım İfade ettiği için, vüâyat teşkilâtına on dört 
ziraat memurunun, ki cem'an (6 000) lira ediyor, ilâ
vesini istirham ediyorum. Bir de bu inşaat için demin 
de arz ettiğim veçhile, merkezde bir heyeti fenniye 
reisi, iki mühendis ve beş kondoktör vardır. Bunlar 
da kifayet etmediği için beş kondoktör daha ilâvesini 
teklif ediyorum. Muvazenet Maliye Encümeni de ka
bul etmiştir. (Ne kadar sesleri). On dört ziraat me
muru ve beş kondoktör efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Ziraat 
Memurları için meseleyi bilmiyorum. Belki ziraat me
murları bu tevziatı yapamadığı için bütçeye konma
mış ve binaenaleyh o vekâlet de bunu kabul etmeyin
ce bu müdiriyetin ziraat memurlarına ihtiyacı olur, 
konur, ihtimali vardır. Yalnız kondoktörler zaten hü
kümet tarafından teklif olunmuş ve encümende tejt-
kikatt arnika neticesinde haddi lâyıkına tenzil edil
miştir. Şimdi Nafıa Vekâletİde mi istinkâf etti ki, 
Encümen yeniden kabul ediyor ve miktarını tezyid 
ediyor. Bu meselede tavazzuh etsin. Vekil Bey, bir 
vekâlet İçin bu hizmetten İstinkâf etmiştir, ben kendi 
memurlarım ile yaptıracağım diyor. Diğer vekâlete 
de bu vazife tahmil olunmuştur da o da istinkâf mı 
itmiştir? Encümen tetkikatı arnika neticesinde zaten 
çok teklif olunan kondüktörlerin miktarını beşe ten
zil ederek haddi lâyıkına indirmiştir. Şimdi yeniden 

> tezyidi için esbabı mucibe görmüyorum ve bu beş 
kondoktör kâfidir zannediyorum. 

AHMET REMZÎ BEY (Gaziantep) — Efendim! 
Ziraat memurları için ziraat vekâletinin bilhara mü
talâası alındı. Memurları esasen kâfi derecede olma
dığından bu işi deruhde edemeyeceğini ve muhacir 
işlerinin ayrı mıntıkalarında bilhassa vasi iskân mın
tıkalarında kâfi memuru bulunmadığını söyledi. Ni
hayet, encümeniniz taşraya taalluk eden on dört zi
raat memurunun kabulünü zaruri gördü, kondoktör-
lere gelince : Hükümetin teklifinde yirmi beş kondok
tör vardı. Biz bunu bilhassa inşaatın basit bir şekle 
ifrağını tercih ettiğimiz için beşe tenzil ettik. Bilaha
re vekâletin müracaatı üzerine tekrar tetkik ettik. İk
tisadi hanelerden bir kısmının yapılmasıyle beraber 
diğer cihetten bazı köylerde bazı hanelerin yarım kal
dığını ve bunların iktisadi haneye tahvili mümkün ol
madığından ikmali lâzım geldiğini söylediler. Biz de 
bu lüzumu muvafık bulduk. Bundan dolayı - fazla 
değil - yalnız beş kondoktörün daha İlâvesini Heyeti 
Âliyenizden rica ediyorum. Gerek bu beş kondoktör 
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için, gerekse on dört ziraat memura için bütçeye ilâ
ve olunacak senelik maaşları, (5 100) liradır. 

REİS — Bu fasla mı ilâve olunacak efendim? 
AHMET REMZt BEY (Gaziantep) — Evet efen

dim. 
MUSA KAZIM EFENDİ. (Konya) — Efendim! 

Kotıdoktöre ne derece ihtiyaç olduğunu bilmiyorum, 
belki ihtiyaç vardır. Fakat Ziraat Memurlarından za
ten büyük bir istifade yoktur ki, bir de İmar, tskân 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine Ziraat memuru ko
yalım. Eğer vMyatta lazımsa, zaten orada ziraat me
muru vardır, o bakar. Çok kazalarda yoktur. Zaten 
olanı da köylüden fazla bir şey bilmez, faydası yok
tur, beni söyletmeyiniz. Faîdeİ umumiyesi yoktur. Her 
bütçeye böyle beşer, altışar bin lira ile bir teşkilât, 
bir kadro koymakta bir fayda yoktur. Zaten zaittir. 
İlâveyi kabul etmemek çok İyi bir şey olur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim! 
Bu diğer ziraat memurları gibi ziraatın fenni umuru 
İle uğraşacak değildir. Bunlar tohumluk, alâtı ziraiye 
tevziatiyle uğraşacaklardır. Bilhassa ziraat sahaların
da iskân edilen muhacirlerin ziraat işleriyle uğraşa
caklardır. 

REİS — Efendim! Encümenin ve hükümetin bu 
fasla zammını teklif ettiği (5 100) lirayı kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. O halde mevcut ye
kûn reye konacaktır. 

REMZİ BEY (Gaziantep) — Kondüktörler naza
rı dikkate alınmıştır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır hayır, hep
sini reddettik. 

REİS — Efendimi Faslın yekûnunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

324 Masarifat 17 100 

REİS — Efendim, reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

325 Masarifatı umumiye 5 501 750 
REİS — Bunun hakkında bir takrir vardır : 

Riyaseti Celileye 
325 nci faslın altıncı maddesi olan harikzedegana 

muavenet' maddesinin hükümetin muvafakati sorula-
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fak reye vaz'uu ve miktarının bir milyon liraya ib
lâğını arz ve teklif ederim. 

Saruhan Mebusu 
Vasıf 

REİS — Bu takrir, zam hakkındadır. Tek imzak 
olduğu için reye koyamam. Yalnız hükümetin ve en
cümenin bu hususta zam teklifleri varsa o vakit reye 
arz edebiliriz. Hükümet ne diyor? (Maliye vekili yok 
sesleri). Encümen ne söylüyor? 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMET REMZİ 
BEY (Gaziantep) — Encümen bu hususta mütalâasını 
evvelce arz etmiştir. 

REİS — Kabul etmiyor musunuz? 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Hayır. 

VASIF BEY (Saruhan) — Reis Paşa! Müsaade 
buyurunuz. Efendim! Evvelce maruzatımda arz et
miştim. Zaten elli İmzalı takrir meselesi çıkacağı ma
lumdu. Hükümet burada hazır değildir. Hükümetin 
bulunamaması kabahati bize tahmil edilemez. Mali
ye Vekili Bey yoksa, Dahiliye Vekili Bey cevap ver
sin. Encümen, Maliye Vekili olmadığı için cevap ve
remem buyuruyor. Binaenaleyh Maliye Vekilinin mu
vafakati olup, olmayacağı çayı tetkiktir. Reis Paşa 
Hazretleri! Maliye Vekili beye emir buyrulsun, Ma
liye Vekili Bey gelsin, Muvafakat buyurup buyumro-
yacağını söylesin. Mamafih Heyeti Celilenize bir şey 
arz edeceğim. Eğer hükümet muvafakat etmese- bile, 
hükümetin bütçede - manzuru âlileri olduğu veçhi
le - (300 000) liralık bir teklifi vardır. Nizamnamei 
dahili mucibince takrir veriyorum, Reis Paşa Haz
retleri hükümetin teklifini reye vaz etsinler. Tahsisat 
ilâvesi değildir. Bütçede hükümetin teklifi vardır. O 
da, (300 000) liradır. Hükümet kabul etmiştir, fakat 
muvazenei Malîye Encümeni bunu çıkarmıştır. Hü
kümetin teklif ettiği 300 bin liranın reye vaz'ını teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim! Hükümet, muahharan Encü
menin teklifine muvafakat etmiştir. Hükümet kendi 
noktai nazarında ısrar etmiş olsaydı, burada bu hu
susta söylerdi. 

VASIF BEY (Saruhan) — Sorunuz efendim, Da
hiliye Vekili Beyden sorunuz! 

REİS — Hükümet Encümene iştirak etmiş oldu
ğuna ve İsrar etmediğine ve gelip de Encümenin tek
lifi ile aramızda bir nmbayenet vardır demediğine gö
re ve Encümenin de muvafakati olmadıkça reye ana 
imkân göremiyorum. 

ali _ 
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VASIF BEY (Saruhati).— Müsaade buyurun. Da-
Mttpt Vefltüi bandadır, teküfte • Dahiliye Vekilinin 
«öîöâir. Tekinlerinde ısrar «diyorlar mı, etmiyorlar 
an? Sanmaz, 

3ÜEİS — Dsfaöfiye "Vekili Bey irar etse bife, Ma-
liy* VoJafinnı -ve Muvazene! Maliye Bacam eninin mu-
«a&flcatı olması lazımdır. 

VASIF BEY <Saruhan̂  — Oahiiİye Vekili, Ma
una VekSi ile Heyeti Vekİlenin muttefifcan muvafa
kati ite bu üç yüz tin lirayı teklif etmişlerdir. Dahi
liye Vekili Bey buradadır. Kendi tekliflerinde İsrar 
ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Lütfen sorunuz. 

REİS — Efendim! Encümen muvafakat etmiyor. 
• VAŞCF BET (Samban) — Nizamnamede öyfe bir 
tatyjt foktur. 

itEİS — Dahiliye VekiK İsrar ettiklerim ifade et-
«uygr. Oafaüiy* Vekilinden bana dair bir şey soru-
tentaE. Maîry» Vekili İsrar «tmis ise gelir, burada söy-
tar. 

VASIF BEY (Sarutan) — Maliye Vekilini çagnı-
aız, gelsin cevap versinl 

REŞAT SEV (Saruhan) — Faslın müzakeresini 
-tehir im yor unuz. 

REİS — Olamaz efendim! Encümenin muvafakati 
olmadıkça, tek bir imzalı takrir reye vaz olunamaz. 

Efendim! 325 nci faslın yekûnu (5 501 750) lira
dır. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
ftul Lira 

326 T*hs«atı fevkalâde 190 509 

KEtS — Bu faslın yekûnunu kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Fasa" Lira 

326/A Telgraf ücuratı 50 000 
REİS — Efendim! 326/A faslını kabul edenler 

lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın,.. Kabul edilmiştir, 
Fasıl Lira 

326/B Memurini mazine 35 000 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Daha dün teşkü 

olunan bir idamenin 35 bin liralık memurini mazulesi 
nasıl olur? İzahat versinler. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY CTekfurdağı) 
— Efendim! Muhtar Beyefendi pek ala bilirler ki, se
nelerden beri muhacirin ve «şair müdiriyeti umumi-
yesi vardı. O müdiriyette şimdiye kadar mazul olup 
da maaş atan memurların tahsisatıdır. 

REİS — Efendim! Fashn yekûnunu reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendimi Mektebi harbiye ve bahriye ile tatbi
katı baytariye mektebinden neşet eden efendiler hak
kındaki İcanuna henüz reylerini vermiyenler lütfen 
reylerini mersinler... İstihsali tra nftam buldu efen
dim. 

On dakika teneffüs edilmek üzere celseyi tatil 
ediyorum, 

Hitamı Cebe; Saat : 4,46 

İKİNCİ CELSE 

Bea'İ Mfeakenft; Saat : £40 

REİS : Birinci, Refo VekflI lanet Bey 

KİTfrLER t Ropp Bey (Zonguldak), Tattt Bey <Kan*ın) 

REİS—CeUekÜsad «dildi. 
Bd Büyük lüüet Meclisi Bütcâsi : 
fiBjrilk Mutat JrfecUsi Bütçesinin müzakeresine 

İHfhyon». Vehbi Bey buyurunuz. 

VEHBİ BEY ÖCaresi) — Efendim! Meclis bütc*-
sinîn .heyeti umumiyesi baklanda bazı maruzatta bu
lunacağım. Meclis ben denizce .her şeyden evvel bi
nası ve tanzimatı dahiliyesi, memurini ve aairesi iti-

— 216 — 
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bariyle, memleketin numunei emsali olacak bir tim
sali olmalıdır. Halbuki bizim meclis binasında bu 
numune olacak vaziyet yoktur. Heyeti idareden te
menni ediyoruz, hiç olmazsa şu salonun şekli bir in
tizama girsin, sonra encümenlerde natamamdır. Mec
lisin gerek sağ, gerek sol cenahlarına kâfi miktarda 
binalar ilâvesiyle mesaisini itmam etsin. Meclisin 
çalışması ancak ve ancak odalarının muntazam ol
masına mütevakkıftır. Meclisin en büyük bir nakisesİ 
de kütüphanesizliğidir. İhtimal arkadaşlar, yukarıda 
bir kütüphanenin olduğunu söyleyeceklerdir. Fakat 
yukarıdaki kiihüphane. Meclis kütüphanesi değildir. 
Meselâ, bendeniz şimdi burada filan kanunun, fila
nına maddesinden bahsederken, diğer bir arkadaş 
böyle olmadığını iddia ediyor, burada da müzakere 
ceryan etmektedir. Bendeniz hemen kürsüden indi
ğimde şuracıkta bir kütüphane bularak derhal o ka
nunu tetkik ederek, tekrar müzakereye gelebilmeli
yim. Nitekim İstanbul Meclisindeki meclis kütüp
hanesi, içtimai umumi salonunun yanı başında idi. 
Heyeti idareye bu vaziyetten şikâyette bulunulduğu 
zaman diyor ki; meclis binasının müsaadesi yoktur. 
Bendeniz şube odalarının hiç olmazsa birisinde 8 - 1 0 
dolap konulup onun içerisine (1324) senesinden beri 
1 6 - 1 7 senelik zabıt cerideleri ve encümen mazbata
ları, kavanin mecmuaları, eski düsturlarla evamir ve 
talimat mecmuaları, yani meclisin hayati teşriiyesinin 
esasını teşkil edecek memsekleri burada bulundur
sun, Heyeti idareden bunu temenni ederiz. 

Heyeti İdaremizden gelecek seneye kadar ya bir 
ufacık oda olsun veya mevcut şubelerden, kalemler
den birisiyle bunu temin eylesin. Bu da olmazsa 
mecliste kütüphane yok demektir. Nasıl olur ki, her
hangi bir kanunun bir maddesini aramak için bura
dan ta yukarıya kadar gitmek veya o müzakereden 
vaz geçmek icabeder. Nitekim böyle olmaktadır. 

3 - 4 - 5 seneden beri devam eden nakisalardan 
biri de, meclis postahanesinde bir havale memuru 
bulunmamasıdır. Oraya geçmeden şunu da arz ede
yim. Kütüphane meselesinde diğer bir temenni daha 
vardır. Yukarıda kütüphane yapıldı. Güzel kütpha-
nedir, mebusana tahsis edildi, zaten Ankara'da baş
ka kütüphane yoktur. Bir maarif vekâletinin umumi 
kütüphanesi, bir de bu kütüphane vardır. Ankara'
nın başka yerinde vakıf kütüphanesi dahi yoktur. 
Vaktiyle bir sarıkız mı, sankadın mı kütüphanesi 
varmış, onu da buldoramadık. Kütüphane meydan
da yok, vakfını alıp yiyorlar, ortada binası da yok
tur. Su halde Ankara'da kütüphane namiyle ilim, fen 

veya tetkik ve tetebbu aşıkı olan zevat için bir melet, 
bir melâz yoktur. Burada bizim kütüphane ile Maarif 
Kütüphanesi vardır. Bizim kütüphaneye mebuslar
dan başkasının girmesi yasaktır. Meclîs binasında 
veya meclis ittisalinde olsa İdj aklım ererdi, kimse 
girmesin derdim. Fakat, Meclis haricinde, Meclis bi
nası ile alâkadar olmayan bir yerde efradı milletten 
herhangi birinin mütalâada bulunmaması, mütalâanın 
memnu olması akıl erer bir iş değildir. Onun için, 
bunun umuma küşade olmasını temenni ederim. 

İkinci bir nokta da, kütüphanemiz noksandır. 
Kütüphanemizde birçok muhalledat henüz yoktur. 
Bunun telâfisi İse mümkündür. Bendeniz rica ede
ceğim, İstanbul kütüphanelerinde muhtelif eserlerin, 
muhtelif ciltleri vardır. Onları tevhit ediyorlardı. Me
selâ herhangi bir esere dair yeni ve eski ve gerek 
milli asarımızdan lisanımıza, dinimize, milliyetimize 
ait olsun ve gerek tarihe vesaireye ve gerek yeni asa
ra her şeye her fenne ait bulunsun, İstanbul kütüp
hanelerinde muhtelif ciltler vardır. Umumî kütüpha
ne yapmak için veya Anadolu'da tesis edilecek kü
tüphaneye birer nüshasının getirtilmesin! temenni 
ediyorum. Bu mümkün değilse - ki mümkündür -
Rumeli'de mübadeleye tabi olan yerlerden getirilmiş 
zengin kütüphaneler vardır. Bunlar nereye gitmiştir? 
Bunları getirterek büyük bir kütüphane teşkil edilir. 
Hem Meclisin ve hem de milletin malı olur, onlardan 
İstifade edilir. 

Bir de Meclis dolayısıyle temcid pilavı gibi ısıt
maya mecbur olduğum resmî ceride meselesidir. Res
mi cerideye bendeniz akıl erdiremiyorum. Bu mesele 
herhangi zaman vekili aidine sorulursa, çok muvafık, 
çok lâzım, çünkü evamir ve talimat ve İlânat derce-
dilîr deniyor. Fakat bütçe gelince : Şöyle yapacağız, 
böyle yapacağız diye tekrarlanır. Bütçe geldi, geçti, 
resmî ceridenin resmî ceride vaziyetine girdiğini gör
medim. Onun için bendeniz rica ediyorum. Resmî 
bir devletin, resmi ceridesi biraz ceride haline gir
sin. 

Sonra idare heyetimizden ve Muvazenei Maliye 
Encümeninden ayrıca bir ricam vardır. Bu da her şey
den evvel Meclis dahilindeki maaşatta taadül esasını 
muhafaza etmektir. Meselâ bir kalemin kâtibine 
(2 000) kuruş verilirse, şefine (2 500) kuruş verilir. 
Bu, gayet tabiî bir esastır. Halbuki geçen defa, âde
ta Meclis dahilindeki memurlarımızın İzzeti nefsini 
rencide edecek dereceye gelen ikramiye meselesi gel
di. Niçin? Çünkü Meclisteki memurlar, devlet me
murları arasında en az maaş alan memurlardır. Bu-
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nu telâfi için ikramiye teklifine mecbur kalındı. O 
vakit denildi ki, bütçeyi tetkik ile bu teadülü muha
faza ederek, memurların maaşlarını haddi kifayeye 
iblâğ edeceğiz. Bu defa gelen bütçede gene bu te
min edilmemiştir. Yalnız başkâtip, filân bey diye zam
mediliyor, onlardan alt tarafı unutuluyor. Bendeniz 
rica ediyorum, zammiyat yapılırken teadülü gözet
melidir. Hep yükseklere değil, biraz da aşağı düşü
nülerek teadülsüzlüğü kaldırmalıdır. Maaşlar nis
pet dahilinde kademe kademe başlamalıdır. İlk me
murun maaşı ne olacaktır? (1 500) kuruş. Zaten 
Meclise girebilecek bir memurun maaşı (1 500) den 
aşağt olmaz. (1 500) den başlar 1 700 - 1 800 olur, 
şu olur bu olur, azami şudur ve bir esas dahilinde 
bunu tespit etmelidir. Bu, yoktur. Rica ederim eliniz
deki müfredat bütçesini tetkik ediniz. Muvazenei Ma
liye Encümeninden de, Heyeti idareden de - ki bun
lar bütçeden mesuldür - rica ederiz, Mecliste bütçe 
kabul edilmeden teadülünü temin etsinler ve o esas 
dahilinde kadroyu tespit etsinler. Meclis kendi memur
ları hakkında adaleti yapamazsa, kimse hakkında da 
adalet yapamaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Ben 
de bu Meclise ait binaların, icabeden hidemata tah
sisindeki ademi intizamına itiraz edeceğim. Bundan 
Uç dört ay evvel, yukanki esas Meclis binasının o va
kit riyaset odası olan yer, Nafıa Encümenine tahsis 
olunmuştu. Nafıa Encümeninde iki defa, üç defa 
içtima ettik. Bir gün gittim baktım, levhası değiş
miş, başka şekle girmiş. Halk futası kâtibi umumisi 
mi, müdiri umumisi mi ne oldu? Nafıa Encümeni de 
başka odaya ve başka encümenin yerine naklolun
du. Birkaç içtimadan sonra bir daha tadil olundu. Bu 
sefer de ikinci bir daireye, bir hafta evvel son defa 
gene gittik, bir de baktık ki, bu ilâve olunan küçük 
binada, beş encümenin toplandığı bir odaya naklolun
muşuz. Çok rica ederim, Meclisin hidematını gören 
encümenlerin, hiç sun'u taksiri olmadan oradan ora
ya nakli doğru değildir. Encümen, nerede toplana
cak ve lütfen ve tenezzülen neresi verilmiş diye her 
sabah sormaya mecbur oluyoruz. Mütemadiyen de
ğiştiriliyor. 

Sonra Vehbi Bey, Kütüphaneden bahsettiler. Ha
kikaten Meclisin bir kütüphanesi vardır ve yukarıda
ki binadadır. Bizim en ziyade kütüphaneye gitmeye 
vakit bulabildiğimiz zaman, ekseriyet fırkasının içti
ma ettiği zamandır. O zaman da oraya girmek yasak
tır. Binaenaleyh, biz kütüphaneden büsbütün mah
rum oluyoruz. Başka zaman işimiz vardır, işimiz 

olmadığı zaman da, o binada ekseriyet fırkasının iç
timai vardır. Şu halde bizim bu kütüphaneden isti
fade etmek imkânımız yoktur. Kütüphane meselesini 
arkadaşımız çok güzel anlattı. Encümenler için âde-
ten idare memurlarının keyfine tabi olarak ve her 
gün bir encümen buradan şuraya gidiyor. Sebep? 
Halk Fırkasının kâtipleri girecek, müdürleri girecek 
vesairesi girecekmiş! Çok rica ederim, Ekseriyet fır
kası lâyuhtidîr, anladık. Tabiî ekseriyete tabiiz, ne 
derlerse pekiyi. Lâkin bundan istifade ederek, Mec
lisin teşkilâtı resmiyesi yerine başkalarının ikamesi 
doğru olmaz. Geçen gün gittim, kâtiplerin hepsj bir
den yüzüme karşı güldüler. Hatta rüfekadan biri de 
güldü, bunun burada ne işi var diyet - Bunu size, 
ekseriyet fırkası azayı muhteremesi olan arkadaşları
ma hitap ediyorum • Eğer Meclisin Encümenlerinin 
bu şekilde olmasına siz de razı olursanız, amenna. 
Fakat bu doğru değildir. Dört defa bîr encümenin 
yeri değişiyor. Çok rica ederim, meclisin teşkilâtı 
resmiyesine daha ziyade hürmetkar bulunulsun. Bu 
hususta Heyeti idarenin daha ziyade dikkat etmesini 
ve Meclisin teşkilâtı umumiyesinin, heyeti idarenin 
elinde bazîçe olmadığı taayyün etsin. Bu meseleyi 
bütçe münasebetiyle söylüyorum. 

REİS — Buyurun Feridun Fikri Bey! 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) — Efendim! 
Bütçeye geçen sene kitap masrafı olmak üzere üç bin 
lira konmuştur. Gerçi bazı kitaplar ısmarlanmış, fa
kat kütüphaneye geçen sene bütçe müzakeresinden 
bugüne kadar o üçbin liradan bir kitap dahi gelme
miştir. Malumu âliniz bu üç bin lira kitap gelsin di
ye kondu ve birtakım kitaplar vardır ki, ulûmu hu
kukiye ve siyasiye ve iktisadiyeye taalluku itibariyle, 
Meclisi Âlinin her günkü mevzuuna taalluk eder, 
Geçen sene bütçeye konan üç bin liradan Meclisi 
Âliye bir kitap gelmemiş olursa, bu seneki konan 
paradan da gelmiyeceği anlaşılıyor. Onun için kütüp
hane encümenini teşkil eden zevatı kiram ve heyeti 
idareden hassaten rica ederiz ki, gelecek sene bu ha
dise tekerrür etmesin. Hiç değilse evvelce ısmarlan
mış olan, kitaplar biran evvel getirilsin ve takip edil
sin. Meclisi Âli azası yeni eserleri takip etsin, muza-
keratta ve kavaninin tanziminde İcabeden müracaat-
gâhlar elde bulunsun. Vehbi Beyin mütalâatında şube 
odalarından birisine kütüphanenin nakli gibi bir ci
het vardır ki, bendeniz de bu fikre iştirak ediyorum. 
Filhakika kütüphanenin uzakta olması, kütüphane
den İstifade ehnekliğimize tamamen mani olmakta
dır, Çünkü ekseri evkatta, burada mesaide bulundu? 
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ğumuzdan kütüphaneye ugrayamıyoruz ve tetkik ve 
tetebbu edilecek bazı cihetler tetkik edilememektedir. 
Binaenaleyh kütüphanenin uzak bir mahalde olması, 
hiç bir memlekette görülmemiş bir şeydir. Her mem
lekette kütüphane Meclisin tamamen yanı başında 
ve eli altında ve vesaiti daima müheyya bir vaziyet
te bulunur. 

Vehbi Bey bir sureti telif olmak üzere şube oda
larından birinin, ufak bir kütüphaneye kalbini tek
lif buyurdular. Bendeniz kütüphanenin buraya nak
lini daha muvafık buluyorum. Hiç değil ise idare he
yeti bunu yapsın. Birtakım kavanin ve eski düstur
lar, buyurdukları gibi, Meclisin zabıt cerideleri bu
rada bulunmalıdır. Bunlar bizim elimiz ve kolumuz: 

dur, vasaîtimizdir, vasaiti teşriiyedir. Bunlan ta ora
dan getirtmek hayli bir külfettir. Binaenaleyh ben-
denizce her halde acilen, bu sene olmazsa bile gele
cek senei içtimaiye mebdeinde bu husus temin edil
miş bulunmalıdır. 

Vehbi Beyefendinin mutalâatından bir noktaya 
bendeniz iştirak edemiyeceğim. Filhakika hepimiz 
halkçıyız, demokratçıyız. Halk ile vekilleri arasında 
bir fark olamaz, halk ile vekilleri hali temasta bu
lunmalıdır. Ancak zannediyorum ki, hiç bir memle
ketin meclis kütüphanesine, mebuslardan başkasının 
girmesi mutad olmamıştır. Bu hususu tetkik etmeli
dirler. Çünkü bunun kendisine göre bazı mahzarları 
vardır. Mebuslar arasında bazı mükâlemat olur. Bun
ların her an harice inikas etmesi türlü türlü tesirat 
yapabilir, sui tefehhümatı mucip olabilir. Sair mem
leketlerde de Meclis dahilinde bilâ ruhsat, bilâ mü
saade kimsenin girdiği görülmemiştir. Bu ciheti tet
kik buyursunlar! O tetkikat dairesinde hareket etsin
ler! Yani bu mütalâalarına bir kaydı ihtirazi koyma
dan geçemiyecegim. 

• 

Sonra efendim! Bir de istiklâl mahkemelerinin 
müzakeratından bahsetmek isterim. Malumu âliniz, 
istiklâl mahkemeleri memleketimize mahsus bir te
şekkülü adildir. Memleketimizden gayrı bir yerde 
mevcut olmayan bir müessesedir. Binaenaleyh bu
nun tatbikatında, taamülâtı memleketin zarurî vazi
yetlerini nazarı dikkate almak lâzım gelir. Bu bapta- ] 
ki kaideleri yeni baştan tesis etmesi icabediyordu. Bu
nun için istiklâl mahkemeleri muhakematının, çeri- ; 
dei resmiye ile her halde intişar etmesi İcabeder. 
Çünkü gayri resmî gazetelerde bu zabıtları okuyo
ruz. Bu zabıtlar natamamdır. Halbuki malumu âliniz 
istiklâl mahkemesi, Meclisi Aliden dogma bir mües-
sesedir. Onun her türlü faaliyeti üzerinde bir nazarı i 

olması tabiidir. Onun için bu müessesenin mahiyeti 
umum iyesi itibariyle, müzakeratının ceridei resmiye 
ile intişar etmesi, sair mahakimin müzakeratının ce
ridei resmiye ile etmemesiyle kıyas edilemez. Çün
kü burası Meclisi Aliye merbuttur. Binaenaleyh bu 
hususta istirham ediyorum, Heyeti Celİle bunu bir 
kaide, bir esas olarak kabul buyursun! İstiklâl Mah
kemeleri müzakeratı, ceridei resmiyede muntazaman 
birer vesikai tarihiye olarak daima nazarı mütalâa
mıza maruz bulunsun. 

Sonra, Vehbi Beyefendi bir noktaya işaret buyur
dular. Hakikaten bizim Meclisi Ali memurları, bütün 
Türkiye memurlarından daha az maaş alan ve neva
ma müşkül vaziyette olan efendilerdir. (Çok çalışan
lardır sesleri) Çok çalıştıkları tabiîdir. Bütün Tür
kiye memurları da çalışmaktadırlar. Bu memurları
mız mütenasip bir semere alamamaktadırlar ve ha
kikaten müztarip vaziyettedirler. Binaenaleyh bun
ların ızdırabatını temin hem de faaliyetlerini tezyide 
medar olmak ve aynı zamanda kaidei madelete tev-
fik ve esası adi üzerinden yürümek İçin bütçeyi ona 
göre tanzim ederek bize iade etsinler. Maruzatım 
bundan İbarettir, bu hususta Vehbi Beyin mütalâatına 
iştirak ediyorum. 

H E Y E T ! İ D A R E D E N A L ! R I Z A B E Y (İstan
bul) — Muhterem Vehbi Bey arkadaşımız bazı nok
talarda işaret ettikleri için, heyeti idarenin bu bapta
ki mütalâalarını söylemek mecburiyeti ile kürsüye 
çıkmış bulunuyorum, Meclis binasının tanziminden 
bahsettiler. Malumu âliniz, Meclis binası geçen sene 
gayet kısa bir zamanda yetişti ve ancak bu kadar 
tanzim edilebildi. Meclisin tatilinden sonra bu cihet
ler nazarı dikkate alınacak ve icabeden tanzimat, ar
zuları veçhile halledilecektir. 

Meclisin tevsii temenniyatında bulundular. Fakat 
bu, doğrudan doğruya bir tahsisat meselesidir. Mec
lisi Ali bu tahsisatı kabul buyurursa, tabii bu cihet 
de temin edilir. Kütüphanenin yeni binada bulun
ması lüzumundan bahis buyurdular. Evet bu lüzumu 
biz de hissediyoruz ve burada bir küçük kütüphane 
vücuda getirmek lüzumunu hissediyoruz ve her halde 
bu kütüphaneyi bu tatil devresinde meydana getire
ceğiz. Havale memuru meselesine gelince : Bu bu se
ne bütçeye konmuştur ve katiyen bir havale memu
ru tayin edilecektir ve bu hakikaten büyük bir ih
tiyaçtır ve bu memurun tayini ile hepimiz için bir 
kolaylık olacaktır. 

Kütüphanenin umuma küşade bulundurulması 
meselesine gelince : Bunu da kabul etmekteyiz. Fa-
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kat kütüphanenin umuma küşade bulundurulması, ta
bu* Meclisi Alinin kararına vabestedir. (Olmaz ses
leri) 

Meclisi Âli karar verirse bu ciheti de temin ede
riz. Fakat doğrudan doğruya heyeti idare, bunu ken
di idarei salâhiyeti dahilinde görmemektedir. 

Kütüphanenin ıslahı, kitaplarının noksanlarının 
ikmali ve daha bir çok kitapların celbi heyeti ida
rece bir umdedir ve bu noktaya doğru yürümekte
dir. Meclis kütüphanesi geçen sene 400 - 500 kitap
tan ibaret iken, bugün binlerce ciltlere iblâğ edilmiş 
ve günden güne tevsiine çalışılmaktadır ve kıymettar 
asarın buraya celbine heyeti idarece sây edilmektedir 
ve gelecek sene burada gayet iyi bir kütüphane gö
receksiniz ve hali hazırdaki kütüphane de, zannede
rim kji heyeti celilenizi memnun edecek şekildedir. 

Resmî ceride meselesine gelince : 

Resmî Cerideler çıkmakta ve neşredilen kavanin 
de bu ceridelerle intişar etmektedir. Yalnız dün ka
bul edilen iki kanun, henüz Reisicumhur Hazretleri 
tarafından tasdik edilmediği için, Resmî ceridede 
intişar etmemiştir. Yalnız öyle anlıyorum ki, Vehbi 
Beyefendi; Resmî ceridelere zabıtların da derci sure
tiyle memlekette tamimi meselesini teemmül ederek, 
Bu noktai nazardan intişarı lüzumunu serdetmekte-
dirler. 

Evet, bu cihet hakikaten şayanı dikkattir. Mat
baanın aoksanlart günden güne temin edilmektedir 
ve İkmal edilmek üzeredir ve gelecek sene bunu da 
temine çalışacağız. (Geçen sene oluyordu sesleri) 

Geçen sene olması meselesi; Matbuat Müdiriyeti 
Umumİyesinin bir matbaası vardı. Matbuat Müdi
riyeti doğrudan doğruya ceridei resmiye neşrediyor
du ve bu matbaa ile tabı ediliyordu. Halbuki bugün 
matbuat müdiriyeti matbaasının ilgası üzerine, bu va
zife Büyük Millet Meclisi Matbaasına tevdi edildiği 
İçin, İşlerin kesretinden yapılamamıştır. Yapılama
ması da vasa itimizin azlığı ve kabiliyetin olmamasın-
dandır. Bu cihet de her halde nazarı dikkate alma-
catktr. 

Muhtar Bey arkadaşımız, Encümen odalarının 
tebdilinden şikâyet ettiler. Evet! Bunda hakları ola
bilir. Fakat Meclisin vaziyeti hepinizce malumdur. 
Evvelâ bir kütüphane yapmak mecburiyetini hisset
tik ve eski dairedeki içtimai umumî salonunun kar
şısındaki salonu, kütüphane olarak tahsis ettik. Bi
dayette kütüphane ittihaz edilen bu salonun yatım
daki odalar, encümen odası halinde ipka edilmişti. 
Fakat sonradan zaruri olarak, o iki odayı da kütüp

haneye ilhak ettik ve zannederim ki bunu İlhak et-
mekle iyi bir şey yapmış olduk ve gene zannediyo
rum ki, kütüphanenin bugünkü vaziyetinden arka
daşlarımın memnun olduğunu tahmin etmekteyim 
ve bilâhare istanbul'da ayanın 3 - 4 bine yakın ki
tabı vardır. Bunları da nakletmek mecburiyetindeyiz 
ve düşündük diğer bir oda daha alalım, kütüphane
ye bir kapı açalım, bunu da ilâve edelim. Çünkü el
deki kütüphaneyi daha ziyade kitap koymanın im
kânı yoktur ve kütüphaneyi tevsi etmek için de, di
ğer bir dairenin yeniden kütüphaneye ilhakı lâzım
dır. Bunların hepsi bu gibi zaruretlerle yapılmıştır. 
Bunda hiç bir maksadı mahsus yoktur. Heyeti İda
re böyle fırkacılık hissi ile, şu veya bu his ile hiç bir 
zaman doğrudan doğruya herhangi bir Encümen di
ğer bir yere nakletsin, bunun imkânı yoktur. Nafıa 
Encümeninde yalnız Muhtar Beyefendi bulunsa idi, 
bu varit olabilirdi. Fakat Cavit Paşa Hazretleri de 
vardır ve Cavit Paşa Hazretleri de bizim fırkadandır. 
Bundan dolayı heyeti idareyi böyle düşüncelerden 
katiyen tenzih ederim. Böyle bir şey katiyen düşün
medik. Düşünmek meselesi de katiyen hatırdan ge
çemez, (Bravo sesleri) 

Feridun Fikri Bey arkadaşımız kitap mubayaasın
dan şikâyet ettiler. Bendeniz kendi hesabıma bu şi
kâyetlerini gayet muhik görmekteyim. Evet Heyeti 
idare bir çok meşagil arasında ve heyeti idareden 
bendeniz kütüphane encümeni meyanma dahil oldu
ğum halde, kitap mubayaası meselesini düşünmemi
şiz. Üç bin liralık tahsisat duruyor. Bundan iki ay 
evvel, Encümende müzakere ederken, bu cihet na
zarı dikkatimizi celbetti ve on para aklmamak şartı 
ile en nefis ve en esaslı kitaplar encümen tarafından 
intihap edilerek sipariş edildi. Bunlardan bir kısmı 
gelmiştir. Yani dörtte bir nispetinde gelmiştir. Mü
tebaki bir kısım yoldadır ve paraları da gönderilmiş
tir. Değil Teşrinisani zannederim bu bir iki ay zar
fında tahsis edilecek parayı tamamen sarfedebiliriz. 
Maruzatım bundan İbarettir. 

Yalnız Vehbi Beyefendi bir noktaya temas etti
ler. Memurin maaşları meselesi! Evet efendiler! Biz 
bütçeyi yaptığımız vakitde, Divanı Muhasebat En
cümeni gece yevmiyesine ait olan kararı Meclisi 
Âliye getirmemiş ve heyeti İdare böyle bir karar bu-
vacehesinde kalacağım tahmin eylememiştir. Bu za
ruretle biz, pek az maaşlı olanlara ufak bîr zamaim 
esasını kabul ederek bütçemizi tanzim ettik ve Mu
vazene Encümenine götürdük. Bilâhare bu karar ve
rildi ve bu karar üzerine bütçeyi Meclisi Aliden al-
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maya mecbur olduk. Çünkü gördüğünüz • şu efendi
ler, gördüğünüz bu zabıt kâtipleri, gece yansına ka
dar çalışmak mecburiyetindedir. Gördüğünüz mat
baa müstahdemini, bütün geçe çalışmak mecburiye 
tindedir. Çünkü içtimalar akşama hatta gece yanla
rına kadar devam etmekte ve zabıt kâtipleri o gece 
bunları tevhit edip, matbaaya verme kmecburiye t in
dedirler. Bu tevhit muamelesi için geçen zaman gece
ye dahil olduğu için, bunların gece çalışması İcabe-
diyor ve ertesi gün de zabıtların behemahal azayı ki
rama tevzii, Meclisi Âlinin kararı İktizasından olma
sından, Matbaanın da gece çalışması mecburiyeti var
dır. Bu esas dahilinde bazı mülâhazat kararlaştırdık 
ve bunu da encümene arz ettik. Fakat encümenle mu
tabık kaldığımız ve kalamadığımız bazı nokat vardır. 
Şimdi Heyeti Muhteremeyi bilumum olarak izaç et
memek ve tasdi etmemek için tafsilât vermekten sar
fınazar ediyorum. Fasıllar geldikçe bu baptaki ma
lumatımı arz edeceğim. 

REİS — Feridun Fikri Beyin bir suali vardır. 

FERtDUN FİKRt BEY (Dersim) — Efendim! 
Malumu âliniz mecliste müzakeratı bütün azanın ta
kip edebilmesi mümkün olamıyor. Bu mahallin cep
hesinde, cephe vaziyetinde müzakeratı İstimaa mani 
var. Köşelerde oturan bir çok arkadaşlarımız müza
keratı takip edemiyor ve hiç bir parlamento bunun 
kadar, böyle müşkülât arz etmez. 

Bendeniz şöyle bir fikirdeyim. Meclisin cephesini 
şu taraftan bu tarafa alarak, Riyaset Kürsüsünü şu 
veya bu tarafta yapmak ve anfiteatır şeklinde, nısıf 
daire şekline getirmek suretiyle, müzakeratı daha ya
kından muntazam surette takibine imkân olduğu zan-
tundayım. Binaenaleyh Heyeti İdare bu ciheti tetkik 
buyursunlar. Belki bu biraz masrafı muciptir. Fa
kat Meclis müzakeratımn, azayı kiram tarafından da
ha ziyade istimaını muciptir. Hatta o derecede mü
zakereyi işitmek müşküldür ki, bendeniz ve diğer 
arkadaşlarımız müzakeratı takip edememekteyiz. Nı
sıf daire olursa Riyaset Makamı bu tarafa veya di
ğer tarafa getirilir ve cephe de değiştirilecek olursa 
zannederim, müzakeratı dinlemek daha ziyade teshil 
edilmiş olur. Bunu heyeti İdare tetkik buyursun. 

HEYETİ İDAREDEN ALİ RIZA BEY (İstan
bul) — Müsaade buyurunuz efendim. Bu mesele 
uzun uzadıya Heyeti İdare tarafından tetkik edilmiş 
ve hatta gayet mühim olan aksi seda hakkında ma
lumat ve ihtisası bulunan bir mühendis ile görüşül
müş ve bunun projeleri İhzar edilmiştir. Bu mustati-
nin dıl'ı sageri üzerinde bulunması, hiç bir zaman 

mevzubahis ettiğimiz esbaptan değildir. Doğrudan 
doğruya Meclisin bu cephesinde fazla cam bulunma
sı, aksi sedaya mani oluyor. Evet bu Meclisin için
de yüzde otuz nispetinde şada nakledilebiliyor. Fa
kat bu, sanat ve bir ihtisas meselesidir. Bu kararlaş
tırılmıştır. Biz, bazı tadilât ile bu salonun aksi seda 
meselesini temine çalışacağız. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir sualim 
vardır. Ceride! resmiyenin Meclis müzakeratını ta
kip etmesi, çok uzun ve külfetli bir şey olur. Yani 
bendeniz bunu, bizi bir neticeye isal edeceği zanmn-
da olanlardan değilim binaenaleyh Meclisi Âlin na
mına her gün azayı kirama tevzi edilmekte olan za
bıt ceridelerinin hariçte gayet ucuz bir fiyatla tabı 
ve furuht ettirilmesine imkân var mıdır, yok mudur? 
Bendeniz imkân olması İçin çok tabı ettirilmesi fik
rindeyim. 

ALt RIZA BEY (İstanbul) — Efendim! Bunun 
hakkındaki kararımızdan bahsetmek isterim. Zabıt 
ceraidi memleket dahilinde intişar etmiyor ve zabıt 
ceridelerini halk okuyamıyor. Bunlar ceridei res-
miyelerle temin edilsin fikri var ve bir de zabıt ce-
raidinin memlekette okutturulmasının temini mese
lesi var. Bunun esbabını arz edeyim. Meclisi Âli bir 
çok kanunlar çıkarıyor ve bir çok sözler söyleniyor 
ve zabıt cerideleri neşrediliyor. Bunlar Milletin na
zarı istifadesine ve nazan ıttılaına arz edilmelidir. 
Fakat şimdiye kadar takip edilen usulde, Meclisi Âli 
zabıt ceraidinîn hiç olmazsa nevahiye kadar olsun 
gönderilmesi, köylerden sarfınazar edelim, evet ih
timal vasaitimiz müsait olmıyacak ve hatta matbaa
mızın akbiliyeti müsait olmıyacak, fakat nevahiye 
kadar gönderilmesi lâzımdır. Bunun için bir teşki
lât olmamasını ve sizin dermeyan ettiğiniz esasların 
temin edilememesine saik ve âmil olmuştur. Bu sene 
memurluğunu ihdas ettik. Bunun alt katta bir odası 
olacak, ne çıkarsa ve ne kadar kanunlar çıkarsa bun
dan sonra her gün neşrettireceğiz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Geçen sene 
öyle oldu. 

ALt RIZA BEY (Devamla) — Yapmak fikrinde
yiz, bunlan doğrudan doğruya Meclis vasıtası ile 
resmen göndereceğiz. Maksadımız budur ve bu da 
yapılacaktır. (Pek alâ sesleri) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Muvaffak olursanız çok 
alâ. 

ALİ RIZA BEY (istanbul) — Memur olduktan 
sonra, teşkilât olduktan sonra her şeye muvaffak olu
nur. Muvaffak olmamak imkânı yoktur. Yalnız tes-
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pit edilsin ve azm İle çalışılsın, bu mufassal naesail-
den değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Malumu 
âliniz, Meclis kütüphanesinde herhangi bir kitabı bul
mak için pek çok müşkilâta maruz kalınıyor. Tetki-
kata nazaran eskiden Sason Efendinin yaptığı bir 
katalog vardır. Halbuki o zaman yapılmış bir kata
logla bugün çalışmak İmkânı yoktur. Binaenaleyh yeni 
bir katoloğ için çok rica ederim ve matbu olmasını 
da ayrıca rica ederim. 

ALt RIZA BEY* (tstanbul) — Efendim! Bir kü
tüphane olsun, onun katoloğu olmazsa o kütüphane
nin kıymeti yoktur. Heyeti idareniz kütüphanenin 
ehemmiyetini ve katoloğu meselesini düşünmüş ve 
kütüphane memuruna bu emri vermiştir. Ve behema-
hal kataloglar basılacaktır. Gelecek sene Meclis aza
sına tevzi edilecek ve kütüphanede mütedair nüsha
ları bulunacak ve her sene ne ilâve olunursa, bunlar 
tecdiden basılacak ve tevzi edilecektir. (Kâfi sesleri) 

KADRİ BEY (Siverek) — Efendim! Bendeniz 
muhabere makinesini soracaktım. Şimdiye kadar bu
raya verdiğimiz telgraflar, buradan telgrafhaneye 
gönderiliyordu. Telgraflar buradan toparlanıp merke
ze gidiyor. 

ALÎ RIZA BEY (istanbul) — Efendim! Bu me
seleyi düşünmedik. Çünkü malumu âliniz Meclis bi
nası ile merkez telgrafnamesi arasında mesafe pek 
azdır. Suhuleti muciptir. Mamafih bunun hakkında 
tetkikat yapalım ve telgraf mUdiri umumisiyle gö
rüşelim ve çok fayda görürsek bunu da yaparız. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Benim 
maruzatım yankı anlaşıldı. Ben ifademde demedim 
ki, fırkadan hariç olduğundan dolayı o odadan baş
ka yere naklettiler. Böyle bîr şey demedim. Halk fır
kası teşkilâtının ihtiyaç gösterdiği odalar asıl ve Mec
lis teşkilâtının gösterdiği ihtiyaç Fer'İ oluyor. Evvelâ 
fırkaya ait işler ikmal edildikten sonra beriki yapılı
yor. Dedim, Hatta bunun ispatı şudur. Bizim encü
menin odaları hiç bir zaman kütüphaneye kalbedü-
miş değildir. Kapıdan girince, Nafıa Encümeninin 
odaları tesadüf! olarak koridorun sol tarafında İdi. 
Ve sol taraf kütüphane değildi. Yani bizim odalar. 
halk fırkasının başkâtibinin veya müdürünün, yahut 
başka bir memurunun bulunduğu oda kütüphaneye 
kalbedilince, Encümeni dışarı atıp o memuru oraya 
getirdiler. Üçüncü defada daima böyle olmuştur. 
Yoksa kütüphane, encümenin odasına ve Encümen 
kütüphaneye naklolundu demedim, itiraz ettiğim bu 

değildir. Bunu da, mutlaka halk fırkasından olmadı-
ğım için yaptınız demedim. Zaten grup içtimaından 
başka hiç bir şey için resmî mevkii olmayanlar, Mec
lisin resmî teşkilâtına tercihan yer alıyor, resmî teş
kilât harice atılıyor. Teşkilâtı yerleştirmeyip de, baş
ka bir müesseseyi yerleştirmeyi tercih etmişlerdir. Ya
ni, resmî teşkilâtı başka yere attıklarım söyledim. 

ALİ RIZA BEY (istanbul) — Muhtar Beyefendi 
arkadaşım, gene heyeti idareyi tarafgirlikle ittiham 
ediyorlar. Heyeti idare bitaraftır. Evet bu encümen
ler, yani buyurdukları sol tarafta bulunan odalar 
tebdil edilmiştir. Ve tebdiline doğrudan doğruya, kü
tüphanenin teşkil ve tesis âmil olmuştur. Şimdi son 
bir oda aldık. Bu odada da fırkanın kâtipleri oturu
yor. Pek alâ, her yerde bütün dünyanın parlamento
larında, ekseriyet fırkalarının içtimai umumî salon
ları, odaları ve kâtipleri vardır ve bunlar fuzulî bir 
teşkilât değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Dünyanın hiç bir 
yerinde böyle bir şey yoktur. 

ALI RIZA BEY (Devamla) — Biz kâtipleri çı
karınca, tabii kâtiplere bir oda vermek lâzımdır, on
lara karşıdaki küçük odayı verdik ve büyük odayı 
kütüphane yaptık. Nafıa Encümenini de karşıdaki 
odaya geçirdik. Mesele bundan İbarettir. (Müzakere 
kâfi sesleri) Ve tercih meselesi de yoktur. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri var
dır, okuyacağız : 

RiyasetK Celİleye 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif ede

rim. 
Sinop 

Recep Zühtü 
REİS — Efendim! Meclis bütçesinin heyeti umu-

miyesi hakkındaki müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Söz istiyorum, 
kifayet aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Kabul etmeyenler lütfen. el kaldırsın... 
Kifayet kabul edilmiştir. Kâzım Vehbi Bey! Ben ki
fayeti reye koyduktan sonra söz istediniz, Binaenaleyh 
söz veremem. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Hayır efendim, 
daha evvel istedim. 

REİS — Efendim! Fasılların müzakeresine geçil
miştir. 
Fasü Lira 

1 Büyük Millet Meclisi muhassesatı I 033 200 
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REİS — Mütalâa yoktur. Fasnn yekûnu olan 
1 033 200 lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

2 Harcırah 123 500 

REİS — Fasıl hakkında mütalaa yoktur. Faslı 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasa Lira 

54 360 3 İstiklâl mahkemeleri masrafı 
(Yoktur sesleri) 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Elimizdeki bütçede 
öyle bir şey yoktur. 

REİS — Efendimi Büyük Millet Meclisinin büt
çesi Muvazenei Maliye Encümeninde tetkik edildik-
ten ve bu bütçe tabı ve tevzi edildikten son
ra bu mahkemeler teessüs etmiştir. Esasen Bü
yük Millet Meclisinin bütçesinde bu serlevha var
dır ve icabında tahsisatı konur. Bundan dolayı He
yeti idare istiklâl mahkemesi masrafım tayin ve do
kuz madde olarak tespit etmiştir. (Maddeler okunsun 
sesleri) Okunsun efendim. 

Fasıl M. Lira 

3 istiklâl Mahkemeleri masrafı 
1 Reis, Müddeiumumi ve aza mü

teferrikası 24 000 
2 Harcırah 9 000 
3 Ketebe maasatı • 2 400 
4 icar 2 500 
5 Kırtasiye 720 
6 Hademe ücuratı 1 680 
7 Masarifi müteferrika ve tesisiye 2 500 
8 Tahsisatı fevkalâde 4 560 
9 Telgraf Ücuratı 7 000 

Yekûn 54 360 
REtS — Şakir Beyt Encümen namına bîr şey söy

leyecek misiniz? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRtRl ŞAKİR BEY (Çatalca) — Evet! 
istiklâl Mahkemesine ait olan masarifi Encümenimiz 
görmüş ve kabul etmiştir. 

FERİDUN FtKRİ BEY (Dersim) — Efendimi 
IstİklâT mahksmderinirı mahiye masrafı hakkında 

bir kanon vardır. O nazarı dikkate alınarak mı ka
bul edilmiştir? 

ALÎ RIZA BEY (istanbul) — O kâtiplere aittir. 
Yüz Ura maaşı aslî dahilinde kâtip istihdam eder. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — İstitiSI 
Mahkemesi müzakeratuun resmt ceridede aynen: ve 
muntazaman tabı hakkındaki mütalâatmra ne bu
yuruyorlar. Onu anlamak istiyorum. 

REİS — istiklâl mahakimi müzakeratının ceridei 
resmî ile neşir ve ilânı, istiklâl mahkemen kantonuna 
bir zeyil ilâvesini müeddi olan bir teklifi kanunidir. 
(Gürültüler) Binaenaleyh bu, usulü dairesinde teklif 
edilirse encümenlerce tetkik edilir, Heyeti Umumiye-
ye gelir. Heyeti Umumiye kabul ederse teklifiniz icra 
olunur. Bu, heyeti İdareye terettüp eder, bîr sual 
değildir. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Bendeniz de böy
le soyliyecektim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bu, ka
nunilik bir iş değildir. 

REİS — Efendim! Rica ederim, heyeti idare bu* 
na karar verebilir mi? Bu, Heyeti Umumiye karacı 
ile olabilir ve bu teklif, istiklâl mahakimi vazaifine 
ait olan ahkâma ilâve mahiyetindedir. Binaenaleyh 
ne vakit teklifi kanuni verirseniz alelusul encümenle
re gider ve ondan sonra müzakere edilir. 

ALÎ SURURt BEY (Karahİsanşarki) — «Reis, 
aza ve müddeiumumilerin müteferrikası» deniliyor. 
Bunu neye nispet ederek ve: neye- müsteniden tespit 
etmişlerdir? Lütfen izah etsinler. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim! Birinci 
maddedeki «Reis; aza ve müddeiumumiler* mütefer
rikası 24 bin lira olarak kabul edilmiştir w beherine 
müteferrika olarak mahiye İkiyüz Ura olarak kabul 
edilmiştir. Maaş olamaz, müteferrikadır. 

* ALI SURURt BEY (Karahİsanşarki) — Şimdiye 
kadar teşekkül eden İstiklâl Mahkemesi heyetlerine, 
böyle bir para verilmiş değildir. Buna neden lüzum 
gördünüz? Ve maddei kanuniyeye ihtiyaç olmaksızın 
böyle bir paranın vaz'ı caiz olduğuna Heyeti İdare 
kani midir? 

ALI RIZA BEY~ (istanbul) — Efendimi Müsaade 
buyurunuz arz edeyim. Büyük Millet Meclisinin bi
dayetinde teşekkül eden İstiklâl Mahkemeleri azaları, 
mahiye yüz lira müteferrika aldıkları: gibi, andan son
ra teşekkül eden İstiklâl Mahkemeleri azalan ds, 
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Müfettiş Harcırah Kanununa tevfikan maaş almış
lardır. Biz bunu hesap ettik. Arkadaşlarımıza mahi
ye 120 lira kadar bir para isabet etmektedir. Bun
ların masraflarını nazarı dikkate aldık. Büyük Mil
let Meclisi namına hâkimlik edecek olan bu arkadaş
ların, Diyarbekir de ve ötede beride zelil ve sefil kal
malarını, bu meclisin şan ve şerefi ile kabili telil gör
medik. Binaenaleyh beher azaya 200 lira olarak mü
teferrika verilmesi esasını teklif ediyoruz. 

NECİP BEY (Mardin) — Yalnız Diyarbekİr'de 
mi? 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Hayır efendim! 
Diğer İstiklâl Mahkemesi azalanna da aynı suretle 
verilecektir. Biz, tatil kararını verir vermez, hepimiz 
memleketlerimize gideceğiz, işimiz ve gücümüzle ve 
hatta ticaretimizle meşgul olacağız. Onlar, bu Mec
lisi Âh namına ifayı vazife edeceklerdir. 

REİS — Efendim? Üçüncü faslın yekûnu olan 
54 360 lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
etmîyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasd Lira 

4 Memurin maaşat ve ücuratı 55 018 

REİS — Efendim! Müsaade buyurunuz bu fasılda 
riyasetin bir takriri var, Heyeti idarenin de encü
men ile aralarındaki ihtilâfa dair noaktı nazarı var
dır. Bunların müzakeresi lâzımdır, halbuki vakit ge
cikmiştir. Binaenaleyh bu faslın müzakeresini yarına 
tehir ediyoruz. 

Evvelki celsede reyi âlilerine vaz edilen mektebi 
harbiye ve bahriye ile tatbikatı baytariye mektebin
den neş'-et eden efendilere teçhizat bedeli itası hakkın
daki kanunun ikinci defa reye vaz'ında rey veren aza
nın adedi (146) dır. Ve muamele tamamdır. (1) müs
tenkif vardır. Kanun (145) rey ile kabul edilmiştir. 

Yarın öğleden sonra saat bir buçukta içtima edil-
ek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat; Saat : 6,00 
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Mektebi Harbiye ve> Bahriye ile Tatbikatı Baytariye Mektebinden Neşet Eden Efendilere 
İtası Hakkındaki Kanunun İkinci Defaki Neticei Arası 

Teçhizat Bedeli 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

] 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
A1İ Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B. 
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Salih B. 
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BURDUR 
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Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 

Reye İştirak edenler : 1 46 
Cabul edenler : 145 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

— 
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(Kabul Edenler) 

Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANIK 
Cavid Paşa 

Süleyman Necmi B. 
CEBELİBEREKET 

Avnİ Paşa 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
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DERSİM 
Feridun Fikri B. 
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Cavİd B. 
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Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
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Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B, 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B 

ERTUĞRUL 
Anmed iffet B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
AH Rıza B. 
Dr. Hakkı Ştnasi Paşa 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KANGIRr 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
KARESİ 

Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halİd B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KONYA 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B." 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
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MALATYA 
Hacı Bedir AJa 
Mahmud Nedim B. 
Resid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Et 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B, 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

. MUS 
V.yttb Sami B. 

Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethetn B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

fMı 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep ZühtU B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK. 
Kadri Abmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAÖ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahraed Muhtar B. 

Âstenkif) 

HAKKÂRİ 
Nazmı B. 

Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 
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Refet B. 
Şeyh Saffet Ef, 

VAN 
Hakkı B. 
MUnib B. 

ZONGULDA 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

Yusuf Ziya B. 

, 
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