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3. — EVRAKI VARİDE 313 

Mazbatalar 313 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat 

ve Siloven Kıratlığı arasında tanzim olunan 
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Takrir 
1. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; 

Maarif Vekâleti bütçesine, halk mektepleri için 
Hükümetçe vaz olunan tahsisatın Muvazenei 
Maliye Encümenince tecdidi hakkında talkriri. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

Sayfa 
314 

314 

315 

1. — Türkiye Cumhuriyeti 'ile Sırp, Hırvat 
ve Siloven Kırallığı arasında tanzim olunan 
sulh ve muhadenet muaihedenamesmin tasdiki 
hakkında (1/793) numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası. 315:317,325:326 

2. — Gazete ve 'kitap kâğıtları ile matbaa 
aJât ve edevatının gümrük resminden muafiye-

Sayfa 
tine dair 9 Kânunuevvel 1336 tarihlî Kanunun 
1342 senesi Martından itibaren ilgası (1/730) 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Muva
zenei Maliye encümenleri mazbataları. 318,327:328 

3. —> Vesaiti Nakliye Komisyonunun sure
ti teşekkül ve vazaifi halkkında (1/ 711) nu
maralı (kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 318:319 

4. — Düşman tarafından tamamen veya kıs
men tahrip ve ihrak edilmiş olan kasabat ve 
kuranın sureti imar ve ihyası halkkında (1/223) 
numaralı kanun lâyihası ve reddine dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 319:324 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar) Talât Bey (Çankm) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTİ SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Otuzüçüncü İçtima 

30 Kânunuevvel 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bil'inikait zabtı 

sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide a'ilt 
oldukları mahallere halvale olundu. 

Adana Kurtuluş Bayramına Meclis namına iş
tirak edecek heyet ile azayı kiramdan mezuniyet ta
lebinde bulunan bazı zevat hakkındaki divanı riya
set 'kararları 'kıraat ve kabul edildi. 

Zonguldafc*daki kömür ocakları Hakkında Bolu 
Mebusu Mehmet Vasfi Beyin sualerine Ticaret Ve-
'ki'li Ali Cenani Beyin cevapları fstima olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi dahili nizamname
si teklifi vâki talep Üzerine encümene iade olundu. 

Badehu evrakı nalkdiyenih tebdili hakkındaki 
kanun lâyihası müzakere ve 152 rey ile tad'ilen ka
bul ve Perşembe günü saat ikide içtima edilmek üze
re celse tatil olundu. 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir müta
lâa var mı efendim? (Hayu* sesleri) Zaptı sabık hu
lâsasını kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler elterini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

— 312 — 
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2. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; şi

mendifer yolcularına gösterilen kolaylığın vapur yol

cularına da teşmili imkânı ve Ankara'da memurin 
için iktisadî haneler inşası hakkında şifahi sual takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
/. — Türkiye Cumhuriyeti ile SırbL Hırvat ve Si-

loven Kıratlığı arasında tanzim olunan sulh ve mu-
hadenet muahedenamesinin tasdiki hakkında (1/793) 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

HARİCİYE ENCÜMEN REİSİ ŞÜKRÜ KAYA 
BEY (Menteşe) — Efendim Sırp, Hırvat ve Siloven 
Kıralbğı ile aramızad tanzim olunan muahedename-
nin tasdiki 'hakkındaki lâyihanın bugün müstacelen 
müzakeresini encümen namına rica ediyorum. 

REİS — Efendim; bu lâyihanın bugün takdimen 
müzakeresi encümen (tarafından teklif olunuyor. Ka
bul buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul buyurma-
yanlar ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Tap edildi 
mi efendim? 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Daha tap 
edilmedi, müzakere edilir mi? 

REİS — Efendim; tap edilmeden de ıtercihan ve 
takdimen müzakeresine Heyeti Cellile karar verebilir. 

' 2. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; Bedeli nak
di efradının kış aylarında silâh altına alınmalarına 
dair (2/361) numaralı teklifi kanunisinin reddine 
dair Müdafaa! Milliye Encümeni mazbatası 

REİS— Okunacaktır: 

Heyeti Umumliyeye 
Oanıik Mebusu Cavit Paşa bedelli nakdi efradının 

kış aylarımda silâh aıîltına alınmalarını teklif ediyor. 
Havaların müsaade etmemesinden kış aylarında ek
seriya efrat taJimden ziyade nazarî densljarlıe meşgul 
olıuır. Badeli nakdi efradı zalten dört buçuk ay si
lâh alltına alınıyor. Bu müddeti de nazarî derslerle 
geçirirlerse bir şey öğrenmıamiş olurlar. Bıinaenialıeyh 
tefidıif i kanuninin reddine karar verdik. 
Müdafaai MiMıiye Encümeni Mazbalta Muharriri 

Reisi Vekili Rize 
Karahıi'sıarısahlip Ekrem 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 

Aza 
Ordu 
R'ecai 

Aza 
Ertuğrul 
Raisini 

Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 

REİS — Efendim, encümen mazbatasına reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler elerini kaldırsın... 
Kalbul etoıeyeniler lütfen elerdnfi kadıdırsan... Kaıbul 
edffimiftık efendim. 

3. — Hakkâri Mebusu Asaf Beyin kırmızı kur-
delâlı İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında Başvekâ
letten gelen (3/519) numaralı tezkere ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Heyeti Umomiyeye 
(Hakkâri Mebusu Asaf Beye mücadefei müllıiye 

esnasındaki hfemetinden dolayı İstiklâli Madalyası 
verilmeline dair Başvekâletim tezkeresM (encümen 
müzakere dîlti ve kendisine beyaz şeritli İstiklâl Ma
dalyası veriHmıeslinıe karar verdi. 

Müdafaai -Milliye Encümeni 
Reisli Namına, 

Rize 
Eknem 

Kâtip 
Kocaeli 

Aza 
Bokı 

Cevat Abbas 

Mazbalta Muharriri 
Rize 

Ekrem 

Aza 
Eıtuğnıl 
Rasim 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Haindi 

Aza 
Bozok 
Salih 

,REİS — Efendim; encümen mazbaltBisını reyinize 
arz ediyorum. Kalbul edenlar elerini kaldırsın..* 
Kabul etmeyenler elerini kaldırsın... Kalbul edilmiş--
tir, 

— 313 — 
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4. — Ecnebi sefarethaneler mensubini namına 
vuku bulan muvaredâtın, mumailiyhemin temsil ey
ledikleri memleketlerce Türkiye Cumhuriyeti memu
rini mümasilesine ifa edilmekte olan mütekabil mua
mele veçhile muafen imrarı hakkında (1/780) nu
maralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznaımıeye alıyoruz. 
5. — Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilinde kıs

men zürraa tevzi ve tefviz edilmiş olan ve bir kısmı 
derdesti tevzii bulunan arazi icarei zemini olarak 
tahakkuk ettirilen mebaliğin affı hakkında (1/666) 
numaralı kanun lâyihası ve mezkûr lâyihanın bir 
an evvel müzakeresine dair Eskişehir Mebusu Ab
dullah Azmi Beyin (4/266) numaralı takriri ve Ziraat 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

2. — SUALLI 

REİS —- Siverek Mdbusu. Kadirli IReyin; ımıemu-
ıliın kooperatifi hakkında Ticaret Vdkâtetjinden sıualii 
vau\ 

Vekil Beyefendi, cevap verecek misiniz efendim? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
amifcep) — Pazaırttesi günü cevap vereceğim. 

REİS — Efendim, bu suate veüdil (bey Pazartesi 
günü .cevap verecektor diır, 

2. — Adana Mebusu Zamir Beyin; Harbi Umu
miden mukaddem Mühendis Osman Beye verilen, 
Adana Elektrik İmtiyazı hakkında Nafıa Vekâletin
den suali ve Nafia Vekâleti Vekili Ali Cenanı Beyin 
şifahi cevabı. 

REİS — Vekil Bey, cevap verecek misiniz? 
NAFIA VEKÂLETİ VEKİLİ ALİ CENANİ 

BEY (Gaziantep) — Cevap vereceğim efendim. 

REİS — Sual takriri okunacaktır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harbi Umumiden mukaddem Adana Elektirik 

İmtiyazı her nasılsa Mühendis Osman Bey namında 
bir zata verilmişti. Aradan bu kadar seneler geçtiği 
halde henüz meydanda bir şey yoktur, şu asrı mede
niyette bütün dünya elektrik kuvvetlerinden müstefit 
olurken medenî, iktisadî sahada pek mühim muvaf
fakiyetler gösteren bu belde mezkûr imtiyaz talihsiz
liği yüzünden zulmet içinde bulunmaktadır. Arz etti
ğim esbabı mucibeye binaen berveçhizîr sualin şifa
hen cevabım Nafia Vekâleti Celilesinden rica ediyo
rum : 

. 1341 C : 1 

REİS — Ruznameye alıyoruz, 
iEncümeuı tarafından müstaceliyet tekili yokltur. 

Yallınız Abdulalh Azmi Beytin bir takriri varıdır. Za
ta âliiniizin takririniz müstaceliyet halkfkımda mıdır? 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Terci-
ham ve müstacslıen ımüzakıeresün'i istiyorum. 

REİS — Efendim, maMaceiyeti kabul buyuran
lar eterini «çaldırsın... Kabul etmeyenler ©İterini kal
dırsın... Müstaceliyette müzakeresi fkaibul edilmiştir, 

Takrirler 
/. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Maarif Ve

kâleti bütçesine halk mektepleri için hükümetçe 
vaz olunan tahsisatın Muvazenei Maliye Encümenin
ce tezyidi hakkında takriri. 

REİS — Muvazeneli Maiye Encümenime foaivate 
edildi. 

:, CEVAPLAR 

1. — Mühendis Osman Beyin şeraiti imtiyazı ifa
ya vaziyeti maliyesi müsait midir? Yoksa sermaye 
tedarikiyle mi meşguldür? 

2. — Cereyan etmekte olan hal ve vaziyete na
zaran sermaye bulamadığı anlaşılıyor. Yoksa başka 
bir şahsa satmak veyahut devretmek mi istiyor? 

3. — Seneden seneye temdid edilmekte olan işbu 
imtiyazın temdidine vekâleti celile taraftar mıdır? 

Adana 
Zamir 

NAFIA VEKÂLETİ VEKİLİ ALİ CENANİ 
BEY (Gaziantep) — Elektrik imtiyazı bundan takri
ben on üç sene evvel Mühendis Osman Vehbi Bey 
namında bir zata verilmiş. Harbi Umuminin zuhuru 
üzerine ahvali fevkalâde addiyle müddet temdit edil
miş. Nihayet Lozan sulh müzakeresi sırasında bazı 
şirketlerin şeraiti cedideye tevfikan şartnameleri ah
kâmı yeniden tetkik olunduğu sırada bu zatın elinde
ki imtiyaza ait şerait de tetkik olunarak yeni bir iti
lâf yapılmış ve o itilâfın ahkâmı da müddeti muay-
yenesi zarfında itmam olunamamış ve 6 Kânunusani 
1340 tarihinde son defa bir itilâf name daha yapıl
mıştır. Bu yeni temdidi müddet itilâfnamesindeki şe
rait; Evvela bir şirket teşkil edecek, saniyen bir sene 
zarfında projeleri tanzim ederek Nafia Vekâletine 
tevdi edecek, salisen projelerin tasdikinden itibaren 
bir sene zarfında inşaata başlayacak. Dördüncü şart 
da kefalet akçasını beş bin liraya iblağ edecek. Şim
di kefalet akçasını beş bin liraya iblağ etmiştir. Şir
ket tesisi için de kendisi, Şututgradda (Vortenber gi-
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şe Elektirisite aksiyon gezelşaft) nam şirketin mümes
sili Ali Nuri Bey, bir de keşfiyat ve inşaat Türk Ano
nim Şirketi Meclisi İdare Murahhas azası F, Hoez-
lerin müessisi olduğu bir şirket elli bin lira sermaye 
ile Ticaret Vekâletine müracaat etmiştir. Dermeyan 
etmiş oldukları şerait vekâletçe muafık görülmedi. 
Bazı tadilât yapıldı. Tadilâtı kabul ettiler, nizamna
mesi heyeti vekileye arz olunmak üzeredir. 

Keşfiyata gelince : Keşfiyat ve projeler de itmam 
edildi, bundan beş gün evvel Nafia Vekâletine tevdi 
olundu. Projeler Nafia Müdüriyeti tarafından tetkik 
edilmektedir. Bendeniz tetkikini tesri ettiriyorum. Bir 
hafta on gün sonra projeler tasdik edilir. Projeler 
tasdik edildikten sonra tatbikata başlamak üzere da
ha bir sene müddeti vardır. Bu bir sene zarfında in
şaat başlamazsa tabiî bu son itilâfnamede münfesih 
olacaktır. Ondan sonra hüküm etserbest olarak imti
yazı istediğine verebilir. Henüz bir sene müddeti var
dır, maruzatım budur efendim. 

ZAMİR BEY (Adana) — Muhterem arkadaşlar; 
on üç sene evvel Adana'nın elektrik imtiyazını mü
hendis Osman Vehbi Bey namında bir zat alıyor, ara
dan bu kadar zaman geçtiği halde henüz ufak bir işe 
bile teşebbüs etmemiştir. Bilhassa takririmde arz et
tiğim vech üzere şu asrı medeniyette her memleket
te, her taraf, bütün cihan elektrik kuvvetlerinden is
tifade ederken Adana gibi iktisadî sahada büyük bir 
faaliyet gösteren bir memleket bugün malesef gece
leri zulmet içindedir. Bendeniz, şöyle basit bir hesap 
yaptım. Adana, on bin hanedir, her hanenin yüz dir-

4. — MÜZAKERE 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Sî-
loven Krallığı arasında tanzim olunan Sulh ve Mu-
hadenet muahedenamesinin tasdiki hakkında (1/793) 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni maz
batası. 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevadda 
geçiyoruz: 

Şimdi terçihan ve müstacelen müzakeresine karar 
verdiğimiz kanun lâyihası okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Siloven 

Krallığı arasında 28 Teşrinievvel 1925 tarihinde An
kara'da tanzim ve imza olunan sulh ve mutıadenet 
muahedenamesini tasdiki hakkında tanzim ve teklif 

hem gaz sarf ettiğini gözönüne getirdim; Bu hanele
rin tabiî büyük olan kısmı da vardır. Yevmiye 600 
liralık gaz sarfiyatı yapılıyorki senede, 300 bin lira 
tutuyor. Memlekette 10 - 15 tanede fabrika vardır. 
Kısmı küllisi gaz ve benzin ile müteharriktir, bunlar 
da bu kadar sarfiyat yapıyor. Şu halde senede 600 
bin liramız dışarı çıkıyor. Arkadaşlar memleketimiz
de mükemmel elektrik istihsaline kabiliyetli nehirleri
miz vardır, hem de bir tane değil, üç tanedir. Bitta-
bii, Osman Vehbi Bey bu imtiyazı aldığından dolayı 
memlekette, ne bir millî şirket teşekkül edebiliyor ve 
ne de bu tabiî kuvvetlerden istifade etmek imkân 
dahiline giriyor. Bunun için muhterem Nafıa Vekili 
Beyefendiden bir sual takriri yazmıştım ve kendile
rinden soruyordum, 13 seneden beri devam etmekte 
olan Osman Vehbi Beyin imtiyazı daha kaç sene Ada
na'nın üzerinde devam edecektir? Anlamıyorum ki, 
bu memleketde 13 seneden beri ufak bir iş yapmayan 
ve taş taş üzerine koymayan bir adam, eminim ki 
yirmi sene daha geçse hiç bir şey yapamıyacaktır. 
Bu adam, her sene bir proje getirir ve yapıyorum, 
ediyorum der, neticede bakarsınız bir şey yok. Biz 
bunu ne zamana kadar bekliyeceğiz ve bu millet ne 
zamana kadar bekleyecek?. Onun için muhterem Ve
kil Beyden çok rica ederim. Bilhassa bugün bulun
dukları makamı itibariyle en çok ticaret işlerinde ik-
tisasları vardır. Bunun memlekete ne kadar çok za
rarı vardır. Bunu bir defa gözünün önüne getirsinler 
ve bu hususta çok rica ederim, buna bir çarei acil 
bulsunlar, kendilerinden çok rica ederim, bu mem
leketi Osman Beyin ihmalinden kurtarsınlar. 

EDİLEN MEVAD 

olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 23 Kânunuevvel 
1341 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip edilen kanun lâyihası ile mevzuubahis mu-
ahedenamenin ve buna müteferri mektubun musad-
dak suretleri leffen takdim olunmuştur. Muktezası-
nın müstacelen ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

27 Kânunuevvel 1341 
Başvekil 

İsmet 

Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hır

vat ve Siloven Krallığı arasında 8 Teşrinievvel 1925/ 
1341 tarihinde Ankara'da tanzim ve imza olunan 
muhadenet muahedenamesi tasdik olunmuştur. 
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Madde 2. — Tarihi neşrinden muteber olan işbu 
kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Bey 

Hini imzada bulunmadı. 

Nafaa Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Sihhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Siloven Kral
lığı arasında sulh ve muhadenet muahedenamesi 

Bir taraftan 
Türkiye Cumhuriyeti 
Diğer taraftan 
Sırp, Hırvat ve Silovenler Kraliyeti 

29 Teşrinievvel 1914 tarihinde, Osmanlı İmpara
torluğu ile Sirbistan arasında tahaddüs eden hali har
be nihayet vermek ve mütekabilen memleketleri bey
ninde samimi muhadenet revabıtını tesis ve takviye 
eylemek arzusunda bulundukları ve iki devlet bey
ninde iadei münasebat olununca işbu münasebatın 
kendi milletlerinin refah ve saadetine hadim olacağı 
hakkında aynı kanaati perverde ettikleri cihetle bir 
sulh ve muhadenet muahedesi akdine karar vermiş
ler ve bu hususta morahhasları olmak üzere 

Türkiye Reisicumhuru 

Hariciye Vekâleti Müsteşarı Teyfik Kâmil Beyi 
ve Haşmetlü Sırp, Hırvat ve Silovenler Kralı Mösyö 
(Tırajan. Jifkoviç) i tayin eylemişlerdir. 

Müşarünlileyhima, usulüne muafık görülen salâ-
hiyetnamelerini badedtebliğ ahkâmı âtiyeyi kararlaş
tırmışlardır : 

Madde : 1 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Siloven 
Krallığı arasında gayrı kabili ihlâl sulh ve samimi ve 
daimi muhadenet cari olacaktır. 

- •*... M a d d e : 2 - • • • ' • • 

Tarafeyni âliyeyni akideyn, iki devlet beyninde, 
hukuku düvel esasatma tevfikan diplomasi münase-
batı tesis hususunda iktifak etmişlerdir. Tarafeyni âli
yeyni akideyinden her birinin siyasî mümessilleri mü
tekabiliyet şartiyle, diğer tarafın arazisinde hukuku 
umumiyei düvel kavaidiyle mütekarrer muameleye 
mazhar olacaklarını kabul ederler. 

Madde : 3 
İşbu muahedename tasdik olunacak ve tasdikna

meler sürati mümküne ile Belgrat'da teati edilecek
tir. İşbu muahedename tasdiknamelerin teatisinden 
itibaren on beş gün sonra iktisabı meriiyet edecek
tir. 

Tasdikanlilmekal, tarafeyn murahassaları işbu 
muahedenameyi imza ve mühürleriyle tahtim eyle
mişlerdir. 

Bin dokuz yüz yirmi beş senesi teşrinievvelinin 
yirmi sekizinci günü iki nüsha olarak Ankara'da tan
zim edilmişti. 

T. Jifkoviç Teyfik Kâmü 
Hariciye Vekâleti Müsteşarı Teyfik Kâmil Beye 

Ankara, 29 Teşrinievvel 1925 
Murahhas efendi. 
Sırp, Hırvat ve Siloven Krallığı ile Türkiye Cum

huriyeti arasında imza edilen sulh ve muhadenet mu-
ahedenamesinin mevkii meriyete duhulünü müteakip 
hemen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle, hukuku 
umumiyei düvel kavaidine tevfikan ve tam bir mü
tekabiliyet şartiyle, şehbenderi ve ticari münasebatını, 
tarafeyn taabasının meksü ikameti şeraitini, müzahe
reti adliyeye müteallik mevadı ve hükümetlerimizi 
alâkadar edebilecek bilcümle mesaili saireyi tanzim 
etmek üzere, müzakere ve mukavelât akdi hususuna 
hükümetimin muvafakat eylediğini ahiren bu husus
ta hükümetlerimiz arasında vaki olan mudavelei ef
kâra binaen, zatı âlilerine bildirmekle kesbi mefha
ret eyler ve fırsattan bilistifade ihtiramatı faikamın 
kabulünü rica ederim. Murahhas efendi. 

T. Jifkoviç 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Siloven 

Krallığı arasında 28 Teşrinievvel 1925 tarihde Anka
ra'da tanzim ve imza olunan sulh ve muhadenet mu-
ahedenamesinin tasdiki hakkında Başvekâleti Celile-
nin 27 Kânunuevvel 1341 tarih ve 1/6189 numaralı 
kanun lâyihası ile mevzuubahis muahedename ve bu
na müteferri mektup tetkik ve müzakere olundu. 
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Encümenimiz mezkûr sulh ve muhadenet m\ıâhe-
denamesi hakkındaki kanun lâyihasını aynen kabul 
etmiş olmakla heyeti umumiyeye arz olunur. 

31 . 12 . 1341 
Hariciye Encümeni 

Reisi namına 
Mazbata Muharriri 

İstanbul 
Ahmet Muhtar 

Kâtip 
Mardin 

Yakup Kadri 

Aza 
İstanbul 

Teyfik Kâmil 

Aza 
Sinop 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Afyonkarahisar 
Ruşen Eşref 

Yusuf Kemal 

HARİCİYE VEKİLİ TEYFİK RÜŞTÜ BEY 
(İzmir) — (Alkışlar arasında kürsüye geldi). Arka
daşlar; bugün kürsüye Meclis arkadaşlarımın pek 
haklı bir istical ve asabiyetle bekledikleri izahat hak
kında maruzatta bulunmak için çıkmıyorum. Gerek 
Cenevre hadisatı ve gerek Paris seyahati ve bilhassa 
komşumuz ve kuvvetli dostumuz Sovyet, Rusya Dev
leti ile aramızda imza edilip pek yakında tasdikini 
istirham edeceğim ahitnameye ve haşmetlû Kıral 
Hazretleri başta olmak üzere güzide zevat olan zi-
mamdaranı umuru tarafından mütekabil hayatımızın 
makesi olan çok kıymetli muameleler gördüğüm Sırp 
- Hırvat ve Siloven Devletinin Paytahtına vaki olan 
dostane ziyaretime dair önümüzdeki haftadan itiba
ren sırası ile ayrı ayrı maruzatta bulunacağım. Bu sı
rada şüphesiz devletimizin gerek komşularımızla ve 
gerek alelumum diğer devletlerle idame etmekte ol
duğu dostane münasebatımıza temas edeceğim. Şim
dilik yalnız Büyük Millet Meclisinin bugünkü ruzna-
mei müzakeratına dahil bulunması itibariyle tasvip ve 

tasdikinize arz edilmiş olan Sırp - Hırvat - Siloven 
Devleti ile aramızda akit ve imza edilmiş olup, vakı-
atı ifade ve beyan eyliyen muahedenamelerin tasdi
kini istirham etmekle iktifa ederim. (Alkışlar) 

RElS — Efendim; Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el.kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Siloven Kral
lığı arasında 28 Teşrinievvel 1925/1341 tarihinde An
kara'da tanzim ve imza olunan muhadenet muahede* 

namesinin tasdiki hakkında Kanun. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hır
vat ve Siloven Krallığı arasında 28 Teşrinievvel 
1925/1341 tarihinde Ankara'da tanzim ve imza olu
nan muhadenet muahedenamesi tasdik olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen var 
mı? Birinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ay
nen kabul edilmiştir. (Müttefikan sesleri). 

Madde 2. — Tarihi neşrinden muteber olan bu 
kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — İkinci maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Aynen kabul edilmiştir. 

Ranurauın heyetli umumiyesıinıi (tayini esamııi ille reye 
ıkayaoağım, Ikalbul edenler beyaz, kalbul etm'iyenler 
Ikirmızı rey vereoelklıeıidir. (Reyler toplamdı). 

REİS — Efendim; relyıleriırii venmÜyen azayı kıiram 
lütfen fotümal buyursunlar. İstihsal arâ hitanı bul-
muşiîıuir. 

Reyîerlio nıe*ilcesi>n/i arz edıîıyoruım. Kanuna (175) 
zat ney vermiştir. Muamele taimaimıdır. (175) ikalbul var
dır. Red ve rnOstüenıkif yakltur. Binaenaleyh kanun 
•müittefrlkan ikaıbul ödlümüişfiir (alkışlar). Beş dalMka 
itıenefüs etmek üzere celseyi tadil ödliyorulm. 

Hitamı Çeke; Saat: 3,00 

»••<« 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 3,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Talât Bey (Çankırı), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendCm. Ruznanıemi-
2)in birinci maddesinin 'likinoi ımfüzalkereslini ücra ede
ceğiz. 

2. — Gazete ve kitap kâğıtları ile matbaa alât ve 
edevatının gümrük resminden muafiyete dair 9 Kanu
nuevvel 1336 tarihli Kanunun 1342 senesi Martından 
itibaren ilgası hakkında (1/730) numaralı kanun lâyi
hası ve Maarif ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları (1) 

Matba alât ve edevatı ile kitap ve gazete kâğıtlarının 
gümrük resminin istisnasına dair 9 Kanunuevvel 1336 
tarih ve 71 numaralı Kanunun ikinci maddesinin il

gası hakkında kanun 

Maldde 1. — Gazete ve kitap kâğıtları ile mat
baa alât ve ed'efvat ve levazımatının gümrük ithalât 
resminden mıuafiiyetine mütedair olan 9 Kanunuev\ d 
1336 tarih ve 71 numaralı Kanunun ikinci maddesi 
(mülgadır. 

REİS — Birinci «nadide hakkında tadil teklifi yok
tur. MakJdayli reyinize arz ©diyoiruim; ıkaibül edenler 
lütfen el Ikalduisın.. Kalbul ©timiyenıler lütfen el kaldır
ışın. birinci madde Ikaibül edillmıiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci imadeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul eitarüJyenier 
'lütfen el kal'dırsın.. İkinci madde kabul edilmiştir. 

Ma'dde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

REİS — Üçüncü mıadideyi kabul edenler lütfen el 
(kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
lbul edilmiştir. 

Efenidim; Ibu kanunun heyeti umumiyesii tayini 
esami iler eye konacak ve kutular gezdirilecektir. Ka
lbul edenler Ibeyaz, etîmlilyenler kırmızı rey vereedkbr-
idir. Lütfen reylerinizi istimal 'buyuranuz! 

(1) ve (2) Birinci müzakeresi 24 Kanunuevvel 
1341 tarihli 30 ncu içtimada icra edilmiştir. 

3. — Vasaiti nakliye komisyonunun sureti teşekkül 
ve vazaifi hakkında (1/711) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (2) 

REİS — Efendim; üçüncü ımıaddenin müzakeresi -
ne geçiyoruz. Bunun dahi ikinci imjüzakeresi icra edi-
lecdkltdr: 

Tedariki vesaiti nakliye komisyonunun sureti teşek
kül ve vazaifi hakkında kanun 

Madde 1. — Tedariki vasati nakliye komisyonu 
Meciiısıi Ibeledî azasından Ibir zatın riyaiseısi altında 
olmak üzere ciheti askeriyeden mahaffi bir ahzı a:lker 
zabiti, ciheti ınüJlkiıyeden muvazzaf bir kâtipten, asker 
veya sivil bir baytardan İbarettir. 'Askerî baytarlar bu
lunmayan mahallerde muvazzaf ve gayrıiimuvazzaf si-
viil baytarlarda istihdamı edilir. Komisyonlar (karyelere 
ika'daır güderek vasaiti nalkliye Kanununda muharrer 
ahkâm veçhile tahrir ©deriler. 

REİS — Birinci madde hakkımda t a l i teklifi yok
tur. Kalbul edenler lütfen el kaildırsın.. Kaibul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın.. Kalbul ddiflmlişür. 

Madde 2. — Ahzı asker şubesi olma'yan kasalar
da teşekkül edecek kctmJsyonlara ahzı alsker zabiti ye
rine mahalli kazadan bir jandarma zabiti vecuIOr. 

REİS — İkinci maiddeyi kabul ©dienlter lütfen el 
İkaldMisın.. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
eldlmiştir.. 

Malide 3. — Tahrir malksadıiyîe 'köylerde vazife 
gören komisyona memuir zevata harcırah ikaranamesi 
mudîbince harcırah verilir. 

REİS — Üçüncü maiddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etm'iyeraîer lütfen el kaldırsın.. 
Kabul 'edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

REİS — Dördüncü m<aldd!ayi kaibul edenler lütfen 
el kaldırışın.. Kabul etmiyenler lütfen el Ika'Mırsın.. 
Kabul ödi'lim'işltılr. 

(1 ve 2) Birinci müzakeresi 24 Kanunuevvel 1341 
tarihli 30 ncu içtimada icra edilmiştir. 
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Madde 5. — İşbu kanamam ücrasına Müdafaayi 
Milliye, Dahiliye ve Malye Vdfciferi memurdur. 

REİS — Beşindi maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerin'i kaldırsın.. Kabul etimliyenlter lütfen ellerini kal
dırsın. Kalbul edilmiştir. 

Efendimi; kanunun heyetli umumiyesiini reyinize 
arz edeceğim. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerinli 'kaldırsın.. Kabul edlil-
tmiiiştür. 

4. — Düşman tarafından tamamen veya kısmen 
tahrip ve ihrak edilmiş olan kasabat ve kuranın sureti 
imal ve ihyası hakkında (1/123) numaralı kanun lâyi
hası ve reddine dair Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası (1) 

REÎS — Okunacaktır. 
(Okundu.) 
VEHBİ BEY (Kaıre&i) — Efendimi! Düşman tara

fımdan tahrip ve ihrafc edilen imeklteplere şimdiye ka
dar MeeîÜsi Âîlice yapılan peralkende tmuaveneitılerden 
başka esaslı olarak oraların dMlmesliıni ve ayağa 
Ikalıfcmasını temiin edecek henüz tedbir almış değiüiz. 

Bu lâyiha kli - senesi burada yok.. 

MUSTAFA ABDÜLHALÜC BEY (Çankırı) — 
1337'dir efendim. 

VEHBİ BEY (Devamla) — 1337 senesinde teklif 
edilmiş. Şimdi 1341. Şimdiye 'kadar Muvazeneli Maliye 
Encümeninde uyumuş ve şimdi >rted suretiyle geliyor. 
Bunun için de hakikaten bazı maddeler vardır ki, 
bugünkü vaziyeti maliyemize nazaran ikaibiiiiyeti taıt-
bikiyesi yoktur. Fakat hazı maddelerde vardır ki: 
Her halde nazarı dikkate alınması çok muvafık olur. 
Ezcümle birinci maddede: Düşman istilâsı münasebe
tiyle tamamen veya (kısmen muhtelif ve harap olan 
şehir ve kasabaların plânları masarifi hükümetçe bit-
tesviye tanzim ettirilir deniliyor. Meselâ; Alaşehir, 
Bandırma, Aydın vesaıir memleketler kâımiilen yan
mıştır. Biz diyoruz ki, memleketlerimiz gayr'i mun
tazam bir surete yapılmasın, aslî bür surette yapılsın 
sokalkîarı şöyle fenni, böyle fenni olsun diyoruz. Vak
tinde servet, refah merkezi olan bu şehirler düşman 
tarafından tahrip edildikten sonra tıpkı bir felâket 
yuvasından başka hir şey değildir. Buralarda yapıla
cak evlerin, meskenlerin, müessieaitı dJinıiyenin plân
larını oraların yok olan (belediyeleri yapsın diyor. İşte 
bu 'birinci madde pek güzeldir ve hükümetimizin ta-
Ikip etmekte olduğu imar siyasetüne pek mutabık idi 
ve taübûk edilebilir. Bir madde idi. Ve bu nazarı 

(1) Zaptın sonuna merbuttur 

dıilkkaite almaıbiirdi ve alınmalı idu. Onun iç'in btûde-
nliz bu birinci (maddenin Encümene Kanununa, bir 
madde olaıraik girmesii taraftarıyım, kezalik düşman 
listiilâsı münasebetiyle taimamien veya kısmen muhta-
ırik ve harap olan ki - 'altıncı maddeyi okuyorum ? 
Her mesken ve müştemaiâtı 'için civar mliri ormanlar
dan yirmi metre miJkâlbı keresterüLn meccanen kat'ına 
müsaade olunur. Bu da nazarı dikkate alınacak bir 
iştir. Elyevm yapılamayan memleketlere sorarsanız 
yegâne 'manii bu keresite pahalılığıdır ev binaenaleyh 
ibu da; suretti münasdbete nazarı diklkate alınır ve 
tatlbilk edilehil'irdi. Kezalük her ikazada inşaata nezaret 
eömefk ve maaş ve masarafı Hükümetçe tevsiye edil
mek üzere 'bir mühendis veya kondüktör bulunduru
lur. 

Her (kazadan sarfınazar ettik, vaz geçtük, böyle 
muhterik olan oıahalerde hükümetin numune kasaba
ları olmak için kendi nezaretli altında .bir plan tanzim 
ettJİrmesıi çolk muvafık ve onu tatbik eötkimesii de 
(keza çdk ımünafi ve muvafjik olur ve memlekette imar 
sliyaseti namına çolk dürüst bir .harekettir. 

Misal olarak Erdek düye memleketin zengin bir ka
sabası vardır. ıBlillirsünliz İdi, - Deniz 'kenarında - bura
sı Yunanlılar tarafından yalkıtastjr. Yunanlılar -
(kendi nöktali nazarlarma göre - Güzel bir haritasını 
yapmışlar - Ikendlüerüne göre güzel (bizimi hükümetimüz 
orada teessüs edince, orası düşman elinden kurtulun
ca falklir bir memleket, ahalisinden. kimse kalmamış, 
elde mevcut- plânı taltiftik edecelkler; fakat mühendis 
yok. Hülkümıet mühendüs göndermez; gönderse de 
aradan üç beş sene geçtiği halde inşaata müsaade edıil-
miyor. Niçin? 

Çünkü orada ıbir mühendis yok, bir ıkortddktör 
yok. Binaenaleyh (böyle bir madde nazarı dikkate 
alınsaydı. Hiç olmazsa büslbütün veyahut ekserisi yan
mış olan memleketlerde yeni bıir memleket vücuda 
getirilmiş olurdu. Hatta Eskişehir'de ıbile harita yü
zünden böyle ihtilâfa devam etti, durdu, çürikü baş
larında resmii (bir mühendis yoktu. Bu da nazarı dik
kate alınabilecek, nihayet memleketin tamamen müh-
tarik olmuş ve muhtacı muavenet olan; yana mühen
disin nezaretline ihtiyaç hisseden on, onbeş kasaba 
olur ve bunlar için de on, onfbeş de mühendüs bulu
nabilirdi. Sonra Muvazene Encümeni diyor k'i; Bü'tçe 
Kanununda nısfından fazlası yanan memliefketlerde 
yapılan (meskenler şu suretle, akar şu suretle vergi-. 
den istisna edüldi, malksat temin edildi 

Efendiler! Size soruyorum: O, yanan mektepler
den - Üçte hM yanan mekteplerden - Bir ferdisüniz ve 
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arada d&'yaiiııfk'kıismı^^ evfciiz.-var.di, 
•yaıudı. -MutHaka duamı etmeli jildimz? M'emklkeiöin ya
nlısı da yansın da 's'iz de vergiden kurtulasınız, öyle mi? 
Affı mucilb Olan şey o miemlidcetin başına gelen fe-
lâlkdCtür, evin yanimasıdır. İster o (meskenin nısfı yan
sın, ister sülüsü yanisıın, lister rub'u yanısın ve isterse 
Jbir tek ev yanısın. Maksat, düşman tarafından yailcıl-
mış mıdır? Yakılmıştır, aynı zarara uğramıştır. Ek-
seriyelîli yanan /ite nısfı yanan evlerde yanmaik fliflinde 
fark yoiktur. Ve o zararda faılk yo&iüur. Geçen sene 
yapılan bu zuıhûl bu sene Encümen taraıfi'rtdan taıshüıh 
eidilebilirdi. Bu itöiibada bendeniz, bu memleketin kur
tulması ive 'bu fetiklâlin kurtulması Iç'in her fedakârlığı 
göze allmış ve niihayeıt meskenleri alevlere karışmış ve 
o aralıkta beîlki bir çok babaları evlâtları, kardeşleri 
yanmiiş olanlara hiiç olmazsa bu kadarcık ıbüır muave-
ntitû diöriğ etmemeleri lâzımdı. Bendenliz Encümenden 
rica ©diyorum, bu ımazbatayı geri alsınlar da bir 
defa daha tetiklik efcslinler. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSl 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dilim! Vehbd Beyefendi; lâyJhıali kanuniiyenin birinci, 
dördüncü, altıncı, on dördüncü ve on sekizinci mad-
deleriM tekrar tetkik etmek üzere Encümenin maz
batayı geri almasını ıtekliif buyurdlulaır. Birinci mad
de tahsisat hakkındadır. Bütçe müzakere edildiği za
man Belediyelere muavenet diye bir madde vardır. 
Hükümet teklif eden Meclis de kabul ederse bütçe
ye Ibir şey vaz edilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hangi para ile muavenet edilecek? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 
Dördüncü madde ki kereste hakkındadır. Bunun (için 
birind ıBüyük Millet Medüsinıin iîkli tane kanunu var
dır ki birisi 31 Teşrinievvel 1337 ttarüıhlü kanunda: 
düşmandan iısitiirdat edilecek olan mahaller ahalisine 
kanunun dördüncü maddesinde muharrer tahrip ve 
(ifhrak edilen mebaninân inşası (içlin mfiri ormanlardan 
usulü daıinelsinde kat ettirilecek kerestder orman res
minden maluldür. İkincisi meccanen kereste 
kat'ına mlüsalde ffltaisına dair 18 Haziran 1338 tarihli 
kanun Ikli; viilâıyatı gaırbiıyenin istirdadından sonradır. 
Bu Iranunun birind maddesinde: 

MÜKERREM BEY (İsparta) — İstirdattan .son
ra değil. 

MUSTAFA. ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 
«Harifc, seylap hareketi arz,ve ahValı harbiye, isyan' 
mıntikai harp. ittihazı hasetliyle vuku bulan tahri
bat ve istilâdan mütevellit 'ilh... Meccanen kat'ına 
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•müsaade olunur.» Deniyor, Bu- ,(kamm elde bulun
duğu için ve yeniedn yapılacak mebaninin en mü-
himm'M kereste -teşkil ectiği idn Encümen tekrar 
bu lâyiıhai kanuniyeriin müzakeresine lüzum gör
memiştir. 

Mühendis meselesine gelince: Pekâlâ kendileri bi-
lirlerki; değil bugün her kasaba belediyelerine, hatta 
her vilâyete bile hususi, bir mühendis vermek gayri 
müm'kündür. Heyeti Celitîece mühendisin miktarı 
malûmdur. Bugün umumi yolların inşaası için bile 
kâfi derecede ne mühendis vardır, ne de kondoktör!... 
Hükümet mühendisi olmadığı »için umumi yollarını 
bile yapamıyor. Onun için Encümen esasen bu pek 
eski zaman evvel verilmiş ve bugünkü ahvâl ile bir 
takım maddeleri tevafuk etmeyen bu lâyihai kanu-
niyenin reddine karar vermiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Vergiler hakkındaki 
sözüme de cevap lütfediniz. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 
Vergiler hakkında geçen seneki Muvazene Kanunun
da bir madde vardır. Onun mutelber olacağına dair 
Muvazene Kanunundaki maddenin müzakeresi esna-
snıda tadil teklif buyurulur ve o vakit tadil edilebi
lir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendim, benim söy
leyeceklerimin kısmı mühimmini Vehbi Beyefendi 
söylemişlerdir. Bendeniz yalnız Muvazend Maliye 
Encümeninin mazbatasında bazı şeylere dokunmak 
istiyorum. Mazbatada bu gîbi mahallerin bazı şera
it tahtında harap olan şehirlerine Hazineyi Maliyece 
ikrazat olunduğu gibi bir cümle vardır. Biliyoruz ki 
Hükümeti Cumhuriyetimizin bu harik görmüş, istilâ 
görmüş mahaller için bir çök projeleri vardır ve 
hakikaten bunları yapmak istemektedir. Bunlar ge
çen sene bazı esbap ve hadisatı dahiliye tesiriyle te
ehhüre uğramıştır. Hiçbir şey yapmadığımız halde 
bunlara evlerinizi yaptık filân dersek acı bir istihza 
teşkil eder. Bendeniz bu cümlenin kaldırılmasını ve 
yerine şöyle bir şey yazılmasını düşünüyorum: 

İmar için Meclise bir takrm projeler takdim edil
mek üzeredir. Aynı zamanda bir takım banka mese
lesi vesaire de vardır. Meclîsi Âli böyle harikzede 
olan mahalleri düşünmektedir. Binaenaleyh mazbata
daki bu fıkranın kaldırılarak yerine bu arz ettiğim 
fıkranın konulmasını teklif ediyorum. 

YUSUF BEY (Denfeli) — Maddderin müzakere
sine geçilmedi ki... 

MİTHAT BEY — Maddede değil, lâyihadaki es
babı mucibe üzerine arz ediyortırrij 
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HASAN-, FEHMİ BEY. (Gümüşhane) ^ -Esbabı 
reddi ifade için söylüyorsunuz değil mi? 

MİTHAT BEY — Evet efendim. 
TALÂT BEY (Ardahan) — Esbabı mucibeyi tas

vip 'için söylüyorlar. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, bundan dört 
sene evvel tertip edilmiş olan 'bu 'kanun belki o vak
tin İh'Ciyacatına tevafuk ediyordu. Fakat bu dört se
ne zarfında istilâ ve 'harabı gören 'bu mahallerde bir 
talkım tebeddülat oldu. Vaziyetler tebeddül eüti. Bi
naenaleyh bu kanun oradaki hasarZede;erin yaraları
na merhem olmaktan ziyade işlerini teşviş edecek ve 
onları ümide düşürecek ve 'bir faıidei umumiyeyei 
intaç etmeyecektir. Bendenizin 'bildiğim bugün Aydın 
vilâyeti dahilinde - ki en ziyade harap olan vilâyet
lerden (birisi de budur - 'haritası yapılmamış nahiye 
hatta kaisa'ba ve cesim 'köyler kalmamıştır. Bunlar 
bir müddet Hükümetin dertdesti tanzim olan bu ka
nunlarını istihbar ederek ümide düşmüşler ve bun
lardan bir faide 'bekleyerek ve Hükümetin himmet 
ve atıfetine güvenerek oturmuşlardır. Vaktaki, bun
dan olamayacağını ve iki elin 'bir baş için çalışmak 
mecburiyetinde olduğunu anladılar. Az çok belediye
ler çalıştılar, himmet ettiler, Hükümet de ara sıra 
bunlara tahsisat verdi, Bugün benim dairei intühabi-
yem olan Aydın*da Nazilli, Datça, Sultanhisar, Söke 
gibi başlıca harap olan memleketlerin belediyeleri ha
ritalarını mükemmeleh tanzim etmişler ve her birisi 
on, yirmi bin Kira bu hususta sarfetmişlerdir. Mese
lâ; bugün Nazilli'de evlerin yarısı ahali tarafından 
yapılmıştır. 

Çarşının sülüsanı yapılmıştır. O caddelere o ter
tibat üzerine bugün iki milyon lira sarf edilmiştir. 
Şimdi yen! haritalar yapılır ve yeni mühendisler ta
yin edilirse o haritalar yeniden bozulacaktır. Bu su
retle yapılan evler de yeniden yıkılıp yapılacak mı
dır? Bunun bir kere maddeten imkânı yoktur. Ay-
dın'da yolla'.ını açmış, haritasını hazırlamış bir ta
raftan da inşaata başlamıştır ve kısmen de yapmış
tır. Bu dört sene evvel yapılıp Meclisi Âliye lâzım 
gelen bir kanundu. 

Sonra bu lâyihanın bir maddesinde deniliyorki 
vilâyet dahilinde bulunan ahali elbirliği ile çalışa
caklardır. Kireci meccanen yakacaklardır. Taş, kum 
taşıyacaklardır. Kendi hayvanları ile kereste taşıya
caklardır. Demek ki: Bu kanun ile ahaliye angariye 
tahmil edilecektir. Halbuki; bu vilâyatta herkes az 
çak, bugün başını sokacak bir şey yapmışlardır. Şim
di ben ki, kendi evimi, kendi emeğimle, kendi mas

rafımla-yaptım;.'..bir.d'lğerM yapmak için beni-hasıl 
mecbur edeceksiniz? Bu muvafık bir şey değildir. Ben 
niçin bir diğerinin kerestecini, taşını taşıyayım? Son
ra bu kanunda bilâ vasıta olarak almakta olduğumuz 
vergilere yüzde yirmi zam teklif olunuyor. Vergilere 
birçok zam yaptığımız şu sırada ahaliye böyle yüz
de yirmi zam suretiyle yeniden bir bâr yükletmek 
muvafık mıdır? Ve halk buna mütehammil midir? 

Sonra efendim, ahalinin inşaat işlerine Hükümet 
müdahale edecektir. Hükümet komisyonlar yapacak
mış da;... Komisyonların yaptıkları işi hepimiz bili
riz hangi işe komisyonlar karışmışta o işi allak bul
lak ermemiştir? Ve ahaliyi ümide düşürüp da âtıl 
bırakmamıştır? İnkisarı hayale uğratmamıştır? Hangi 
bir iş ki yapılmak istenilmiyor; o mutlaka komisyo
na havale edilir, komisyon iskân işini mi, mübadele 
işini mi, hangisini başardı? Hangisinden halkı müs
tefit edebildi de şimdi buna elini bulaştırsın? Bina
enaleyh bu kanunun arapta mahalli yoktur. Zaittir. 
Encümen mazbatasının kablüyle lâyiha nm reddi daha 
muvafıktır. 

Sonra Hükümet eğer ahali'ye ve bu hasarzedegâ-
na müfit olmak, onların dertlerine çaresaz olmak -is
terse;.. 

Sonra Hükümet eğer ahaliye ve bu hasarzedegâ-
na müfit olmak, onların dertlerine çaresaz olmak is
terse... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İşine karışmasın. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Malûmu âliniz İsmet 

Paşa Lozan Muahedesini tanzim ettiği zaman o aha
linin hakkı sarihi olan tazminat bedelini, sulh şere
fine Yunanlılara bağışlamıştı. Bu Meclisi Âli ki; o 
sulhnameyi bu memleketin rnenafii âliyesi şerefine 
tasdik etmek suretiyle hasarzedegân bu baptaki hak
larının feda edilmesine cevaz vermişti ve bu suretle 
elbette ki; bir mesuliyeti maneviye altına girmişti ve 
bunu telâfi etmek için ermenilerin emvali metrükesi-
ni buna hasr ve tahsis buyurmuştu, şimdi sorarım ki, 
Hükümete verilen bu karar üç seneye yaklaşıyor, 
acaba o vakitten beri ermeni emvali metrukesdnden 
hazinei millete hiç bir para girmedi mi? Milyonlara 
değil, milyarlara baliğ olan bu; (Mübalâğa ettin ses
leri) 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Kuruş olarak 
söylüyorsunuz, değil mi? 

CEVDET BEY (Kütahya) — Nerede o bolluk?... 
(Kuruş sesleri) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Evet kuruştur, bahis 
lira değildir. (Handeler) 
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" MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Akça, ak
ça... 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu meblâğdan hasar-
zedegâna haibbei vahide ayırıp vermemiştir ki; bu 
zavallılar evlerini yapsınlar. İşte bunun müspet ve 
amelî, olan şekli budur. Bu emvalden, bilmem şura
sı devairi resmiyeye lazımmış, bilmem şuraya filân 
oturacakmış, burası şöyle imiş, böyle imiş de beş pa
ra alınmasın, hasarzedegânın hukuku heder olsun, 
sonra yine hasarzedegânın evi yapılmak için ahaliye 
angariye tahmil edilecek, evlât ve iyalinin mayişetini 
tedarik edebilmek için kendisinin malı olan bir ara
ba ile evleri yanmış olanların kerestesini taşımaya 
mecbur ediliyor. Öyle zannediyorum ki, bunlar aklı 
selimin kabul edeceği şeyler değildir. Binaenaleyh bu 
lâyihanın reddini teklif ederim. Encümenin mazba
tası muvafıktır. 

REİS — Efendim; daha bir kaç zat söz istemiştir, 
fakat kifayeti müzakere takriri vardır. 

Riyaseti Ceiileye 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın reye vaz'ını teklif 

eylerim. 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
REİS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki takri

ri reye arz ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. Diğer takrirler 
okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
İs/bu lâyihanın Muvazene Encümenine iadesini 

teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeni matbu mazbatasının 

ikinci sütununun ikinci satırında muharrer «Bu gibi 
mahallerin imar ve ihyası için bazı şerait altında ha
rap olan şehirler belediyelerine hazinei celilece ikra-
zatta bulunulduğu gibi» ifadesi yerine (Bu gibi ma
hallerin imar ve ihyası için yeniden birtakım proje
ler ihzar ve Meclise takdim edilmek üzere bulundu
ğu gibi» ifadesinin vaz'ını teklif ederim. 

Aydın 
Mithat 

Riyaseti Celileye 
Harap mahallerin imarı hakkında derdesti müza

kere olan lâyihai kanuniye münderecatı esas itiba

riyle imar maksadını temin edemeyeceğ'i cihetle bu 
noktadan reddi lâzımdır. Hal ve zamana muvafık 
bir kanun vürudunda usulen müzakere hakkı baki
dir. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
müsaade buyurursanız takririmi izah edeceğim. 1337 
senesinde Meclise arz edilmiş olan bu kanunun mün-
derecatını bugün tatbike imkân yoktur. Bu hususta 
encümenin ret hakkındaki mazbatası nefsülemre mu
vafıktır. Fakat malûmu alileri imar meselesi mevzuu-
bahis olurken senelerden beri bunun hakkında henüz 
esaslı bir karar almadık. Bu mevzua ait bir kanun lâ
yihası reddedildiği zaman o içtima senesi zarfında 
tekrar o mevzu etrafında bir teklifi kanuninin müza
kere olunmaması lâzımgelir. Bendeniz diyorum ki; 
reddin esbabı mucibesi kanun lâyihası münderecatı-
nın mahal ve imkân tatbiki olmadığından dolayıdır. 
Çünkü lâyiha ahaliye birtakım angariyeler, bir keres
te mükellefiyeti tahmil ediyor ve kavanini saire ile 
telif olunmayan bir çok esaslardan bahsediyor. Onun 
içindir ki, Muvazene Encümeni bu lâyihanın reddi 
cihetine gitti. Bütün bu ahkâmı çıkararak bu mevzu 
nazarı dikkate aîmak üzere, imar noktai nazarından 
bir lâyiha tanzim edilebilirdi. Fakat Muvazene En
cümeni o istikamete gitmedi, doğrudan doğruya mün-
derecatını nazarı dikkate alarak reddi tarafını iltizam 
etti. Lâyihanın reddi doğrudur. Fakat esbabı ret lâyi
hanın kıymeti tatbikiyesi olmadığıdır. Yoksa imara 
müteallik olarak gerek Hükümet tarafından ve gerek 
azayı kiram tarafından esaslı ve kabili tatbik olacak 
her hangi bir teklif gelirse bu içtima esnasında tek
rar müzakeresini temin için bu takriri verdim. Tak
rirden maksadım budur. 

Riyaseti Celileye 
Düşman tarafından tahrip edilen kasabat ve ku

ranın tamir ve ihyasına dair Hükümet tarafından 
vaki olan teklifin alelıtlak reddi muvafık olmadığın
dan vatanın bu kısım halkına bazı teshilât daha der
piş edilmek üzere teklifi mezkûrun tekrar tetkiki için 
Muvazene Encümenine iadesini arz ve istirham eyle
rim. 1 Kânunuevvel 1341 

Biga 
Şükrü 

YUSUF BEY (Denizli) — Hükümete iade edilse 
daha muvafık olur. Hiç olmazsa esaslı bir tedbir dü
şünürler. 
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REÎS — Efendim, takrirlerden ikisi lâyihanın I 
Muvazene Encümenine iadesi hakkındadır. Hasan 
Fehmi Beyin takriri reddi kabul ediyor. Yalnız, bu 
gibi bir teklifin bu sene zarfında tekrar müzakeresi 
hakkının mahfuz olduğunu söylüyor. Diğer bir tak- I 
rir de, mazlbatada tadilât icrası hakkındadır. Evvelâ 
Encümene iadesi hakkındaki takrirleri reye koyaca
ğım. (Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Biga Mebusu Şükrü Beyin takriri de 
Encümene iadesi hakkındadır. Lâyihanın Encümene I 
iadesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen- I 
ler el kaldırsın.., Kabul edilmemiştir. I 

Nafıa Encümenine havalesi hakkında bir takrir 
daha vardı; okuyoruz. I 

Riyaseti Celdleye I 
Lâyiha imarı memleket noktai nazarından Nafıa 

Encümenine aittir. Binaenaleyh Nafıa Encümenine I 
havalesini teklif ederim. 

Yozgat I 
Süleyman Sırrı I 

REÎS — Nafıa Encümenine havalesini kabul I 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal- I 
dırsm... Kabul edilmemiştir. I 

Efendim, Aydın Mebusu Mithat Beyin takriri var
dır, 

'MİTHAT BEY (Aydın) — Bendenizin takririm 
encümenden bir ricadır. Kanun lâyihası değildir, yal- I 
nız mazbatadır. Tadil mahiyetinde bir teklif yapıla
maz. Binaenaleyh yalnız encümenin noktai nazarını I 
almak hususunda olabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Eğer lâyi
hanın müzakeresine geçilseydi, arkadaşımızın takriri 
lâyihanın tadili mahiyetinde idi. Okunurdu. Şimdi I 
bunu okumaya bile lüzum yok. Çünkü encümen lâyi- I 
hanın reddini teklif ediyor, şimdi bunu okutmaya lü- I 
zum yoktur. (Geri alıyor sesleri) I 

MİTHAT BEY (Aydın) —'Efendim! Söylemek 
istediğim şeyi Hasan Fehmi Bey söylemiştir. Bende- I 
niz takririmi geri alıyorum. 

REİS — Efendim, encümenin mazbatasını reye I 
•koymazdan evvel Hasan Fehmi Beyin teklifini reye I 
koyacağım. Bir kere daha okunsun. (Gümüşhane Me- I 
busu Hasan Fehmi Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS — Hasan Fehmi Bey Encümen mazbatası- j 
nın kabulünü, fakat bu husus hakkında yeniden bir I 
teklif vaki olduğu takdirde müzakere hakkının mah- I 

I fuz olduğu şeklini teklif ediyorlar. Hasan Fehmi Be
yin- takririni kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

I etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
I Mazbatayı reye koymaya lüzum yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Paşa 
Hazretleri! Nizamnamei dahiliye muhalif olan bu 

I teklifi nasıl reye koyuyorsunuz? 

HASAN FEHMİ ©EY (Gümüşane) — Hayır 
Paşa Hazretleri müsaade buyurunuz. Reddedilen bir 
kanunun aynını ifade eden bir kanun gelirse Feridun 
Fikri Beyin mütalâası varittir. Fakat öyle bir kanu-

I nu kanun diye mütalâa etmek lâzım gelseydi bu ka-
I nunu reddetmezdik. Reddedilen kanunun mündere-

catıdır. Yoksa prensip değildir. Bu suretle mi rey ver-
I diniz Beyefendi? Memleketin imarını mı reddediyor-
I sunuz? Hayır, hiç de böyle değildir, imarı memleket 

hususundaki teklifleri müzakere edebileceğiz, redde-
I dilen lâyihanın münderecatıdır. Yoksa lâyihanın kâ-. 
I gıdı değüdir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müsaade 
I buyurulur mu Paşa Hazretleri? 

- MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Meclis ka
rar vermiştir Beyefendi!, Evvelce niçin söylemediniz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
I Meclisi Âli Nizamnamei Dahiliyi tadil etmedikçe, 

Nizamnamei Dahiliye muhalif bir teklif reye kona-
I maz. Zaten nizamnamei dahiliye mugayir değilse 
I Meclisi Âlinin hakkı tabiîsini istimaline mütedair 
I olan teklifin reye vaz'ına hiç de lüzum yoktur. O hal-
I de Hasan Fehmi Beyefendinin tekliflerinin yeri yok

tur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Nizamna-
I mei dahiliye asıl muhalif olan Feridun Fikri Beyin 
I Meclisin kararından sonra söz söylemesidir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır, hiç 
de öyle değildir. 

I REİS — Mesele, reye konmuş, bitmiştir. Tayini 
I esami ile reye vaz edilen matbaa alât ve edevatı vesa-
I ireye müteallik kanuna henüz rey vermeyenler lütfen 

reylerini versinler. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

I Efendim! Reylerin neticesini arz ediyorum. Ka-
[ nuna (146) zat iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. 

(143) kabul, (3) ret vardır. Binaenaleyh kanun (143) 
I reyle kabul edilmiştir. 

I İnhisarı duhan kanunu muvakkati ile 26 Şubat 
I 1341 tarih ve 558 numaralı tütün idarei muvakkatesi 
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ve sigara kâğıdı inhisarı hakkında Başvekâletten ge
len (1/768) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Mu
vazene! ve Maliye encümenleri mazbatasının müzake
resine geçiyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Paşa; bu lâyihanın alâkadar olduğu diğer bir 
lâyiha daha vardır. Gittiği encümenden daha gelme

miştir. • Encümende tetkik edilip Meclisi Âli ruzna-
mesîne geldikten sonra birlikte müzakere edilmesini 
rica ediyorum. 

REİS — Efendim, zaten vakit de geçmiştir. Cu
martesi günü saat 14.00'te içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 4.10 

— 324 — 



1:34 31 .12 .1341 C : 2 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Slaven Krallığı arasında 28 Teşrinievvel 1925/13441 tarihinde Anka-
rada tanzim ve imza olunan muhadenet muahedesinin tasdiki hakkmdaki kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Safa B, 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B, 

ANKARA 
AK B. 
Ali Fuat Paşa 
Hilmi B. 
İhsan B.. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B, 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

Reye iştirak edenler : 175 
Kabul edenler : 175 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

0 
Q 

(Kabul edenler) 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 
Refet B 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B, 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 
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ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Raif B< 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 
Arif B. 
Emin B, 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzü B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 
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İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B; 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 



Mustfa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Nairri Hâzim B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr, Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 
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M ARAŞ 

Abdülkadir B. 
Hacı Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B, 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B.. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B.. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur Bt 

Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B 
Halis Turgut B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B, 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B, 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakki B. 
Münir B. 

ZONGULDAK 
TunalıHilmi B. 

-•- ^ B V « 
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Matbaa alât ve edevatiyle kitap ve gazete kâğıtlarının gümrük resminden istisnasına dair 9 Kânunuevvel 1336 
tarih ve 71 numaralı kanunun ikinci maddesinin Ugâsma dair kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa1 

îhsan B. 
ANTALYA 

Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. ' 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Reye iştirak edenler : 146 
Kabul edenler : 143 
Reddedenler • : 
Müstenkifler : 

3 
Q 

(Kabul edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

- DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Raif B. 
Rüştü B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin P. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Hacı Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
T^n7im R 
XV<İ£JI11L JU. 

Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akroraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahm'i B. 
Münir B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cevit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Şükrü B, 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B, 
Rağıp B. 
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MALATYA 
Hacı Beldir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

BİC 
Şükrü B. 

t : 3 4 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 

Faik B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Kemal B. 

}A 

31 . 13 \ . 1341 C : 2 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 

SİVEREK 
Ziyaettin B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

(Reddedenler) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdı B 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 

Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münir B. 

İSTANBUL j URFA 
Tevfik Kâmil B. | Refet B. 

- * • » • • 
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DÜŞMAN TARAFINDAN TAMAMEN VEYA KISMEN TAHRİP VE İHRAK EDİLMİŞ OLAN KA-
SABAT VE KURANIN SURETİ İMAR VE İHYASI HAKKINDA (1/123) NUMARALI KANUN LÂ

YİHASI VE REDDİNE DAİR MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
.Büyük Millet Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
(Kalemi Mahsus Müdürüyeti 

Adet : 1199 Karar 6/1321 49 . 11 . 1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düşman tarafından tamamen veya kısmen tah

rip ve ihrak edilmiş olan kasabat ve kuranın sureti 
imar ve ihyası hakkında tanzim olunup, îcra Vekille
ri heyetinin 19 . 11 . 1337 tarihli içtimaında kabul 
edilen kanun ve esbabı mucibe lâyihaları rapten tak
dim kılındı. İtfayı mukftezası ile neticesinin iş'arıma 
müsaade buıyurulmasınt rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

Esbabı Mucibe 
Düşmanın evvelce işgal ve terkettiği mahallerde 

güzergâhına tesadüf eden kasalbat ve kurayı tama
men veya kısmen ihrak ve buralarda mevcut emval 
ve eşyadan kabili nakil olan kısmımı beraberce götü
rerek diğer kısmını da mahv ve itilâf eylediği malûm 
olduğu gibi, bu kerre istirdat olunan havalide de ay
nı vahşet ve cinayeti tekrar eylemekte olduğu alınan 
malûmattan anlaşılmaktadır. Hayatı ifctisadiyei mem
leketin mahv* maksadıyle düşman tarafından tahrip 
edilmiş olan bilât ve kuranın imar ve ihya edilmesi 
için ne lazımsa bu cihetlerin şimdiden teemmül ve 
temini ile ilk anı müsaidin hulûlunda imarata başla
nılması muhafazayı mevcudiyet namına vecibül icra 
hususattandır* 

Düşman, tahribatı muntazam bir sistem dahilin
de icra etmekte ve ahali de serveti menkule namına 
bir şey bırakmamakta olmakla memleketin en ziya
de haizi serveti menkule namına bir şey bırakmamak
ta olmakla memleketin en ziyade haki servet ve ma-
muriyet olan bu havalisinde son zamanlarda muhte
lif esbap ve ahvalden dolay» maişeti yevmilerini bi
le müşkülâtla tedarik edebilen halkın münaklibi re-
mat olan melce ve me'valarını kendi sermaye ve te
şebbüsleri ile ihya kaderini haiz olmadıkları muhta
cı izah ve isbat olmıyan hakayıfctandır. Düşman tara
flından hemen kamilen denilebilecek derecede mahv 
ve tahrip edilmiş olan Bilecik ve Söğüt Kasabaları 
halkının bugünkü hali izdırarıı diğer mahaller ahali

sinin bu baptaki derecei sefaletini tasvir edebilir. 
Harbi umumiden evvel biri Kozacılık ve ipekçilik, 
diğeri bağcılık suretiyle müreffeh bir hayat süren bu 
iki beklei tarMyemizin halikı umumi harbin neta-
yici olarak başlıca menabii maişetlerini zayi etemiş 
ve kozacılıkla geçinen Bilecik ahalisi meyvecilik ve 
tütüncülükle ve bağcılıkla mümkün mertebe refah 
içinde yaşıyan Söğütlülerde diğer suretlerle akvatı 
yevmiyelerini tedarik etmek ıztırannda kalmışlardır. 
Say ve teşebbüsleri ile idamei hayata çalışan bu iki 
kasaba Yunanlıların eseri vahşet ve cinayeti olarak 
bir an içinde saf hai alemden sahai ademe intikal edi-
verince asırlarım mahsûlü sayı olan menkûl bütün 
mameleklerini zayi eden zavallı sekenesi elim bir 
ihtiyaç içine düştü, bugün ötede beride enivaı mah
rumiyet ve sefalet içinde ve yarı aç, yan tok emrarı 
vakteden bu halk da eski yurtlanın imar edecek kud
ret bittabi mevcut olamaz. Diğer taraftan milyonlar
ca liralara baliğ olan tahribatın hükümetçe tazmin 
ve tamirine ve mülhterik ve harap olan kasaba ve 
köylerin hükümetçe yaptırılmasına imkân olmadığı 
da meydandadır. Bu esbaptan dolayı takip olunan 
maksadın hükümetle halkın teşriki mesai etmesi su
retiyle temini icapetaıekte ve memaliki müstahlasa-
nm imar ve ihyası hakkındaki lâyihai kanuniye bu 
esaslardan mülhem bulunmaktadır. Lâyihai kanuniye-
bu esaslardan mülhem bulunmaktadır. Lâyihai ka-
nuniyenin heyeti umumiyesi ve esbabı tanzimi hak
kındaki mülahazat bunlardan İbarettir. 

Mevadı muhtelifesine müteallik mütalââta 
linçe: 

ge-

Şehir ve kasabalarımızın bir hali intizama ifrağı 
hükümete ve devairi belediyeye müterettip vazaifi 
mühümmeden ve harap olan bilât ve kasabaıtım hiç 
olmazsa şu vesile ile tanzimi en evvel düşünülecek 
tedabirden biri olup, vakıa şehir ve kasaba plânları
nın tanzimi vazifesi belediyelere ait ise de mahiv ve 
harap olan kasabaların varidatı belediyesi de kalma
mış olmakla plânların tanzim ettirilmesi için devairi 
belediyenin iktisabı kudret ve istitaat etmesine inti
zar etmek bu şehirlerin yine gayrı muntazam bir su
rette inşaasına müsaade eylemek demek olacağından 
buna meydan kalmamak üzere tamamen veya kıs
men muhtarik ve harap olan bilât ve kasabat plân
larının masarifi biıttesviye hükümetçe tanzim ettiril-



mesi zaruri görülmüş ve birinci madde o suretle ter
tip edilmiştir. Elyevm mevM meriyette bulunan eb-
niye kanunu birinci maddesi ile sokakları vusatları 
itibarııyle 20, 15, 12, 10 ve 8 arşım olmak üzere beş 
kısma tefrit etmektedir. Bu hükmü kanun mevcut ol
dukça sokakların vüsatim buna tevfikan tayin zaruri 
ve gerçi dördüncü rmadde % WPfÜ zira'dan fazla 
arazı havi caddelerin Içüjpdjnıa, cevaz varsa bunda 
mecburi değil ihtiyaridir. Şehir- ve kasaba sokakları
nın arazını tayinde yalmz; ihtiyacatı hazırayı değil, 
atiyi de nazarı dikkate alnıak \m sokakları mümkün 
olduğu kadar geniş yapmak; kavaidi hıfzısıhhaya 
muvafık olmaca beraber ativen sokaklarım yeniden 
tevsii ile belediyeJeree masraf ve feülfet ihtiyarı gibi 
ahvale de meydan bıratoajmak itibarııyle vacibüMti-
ma bir mesele olmasına göre muhtarik veya harap 
olan şehir ve kasabaların adeta yeniden yapılacağı 
sırada bu esasa riayet edilmesi ve onlbeş binden fazla 
nüfusu muhtevi olan büyük şehirlerde esaslı cadde
lerin arazı yirmibeş metreden dûn olmaması ve so
kakların tayini vüsati eşbniye kanunu mucibince me-
calisd belediyenin karar ve iş'arı üzerine mecaliısi ida
reye ait olup, harap alan şehir ve kasabalarda her 
iki meclisin ayrı ayrı içtima ve ittihazı karar etmesi 
gibi, merasimle vakit geçiriknemek için keyfiyetin her 
iki meclisin içtimai ile teşekkül edecek heyete veril
mesi ve ahalinin hal ve ihtiyacıına binaen bir muave
neti mahsusa olimak üzere hükümete ait bir takım rü
sum hakkında yapıldığı gibi ebniıye inşaat ve tamirat 
resimlerinin af edilmesi icateatı maslahattan ve ebni-
ye kanununun buna muhalif ahkâmının harap ve 
muhtarik olan şehirlerde bir defaya mahsus olmak 
(üzere icra olunacak inşaat ve tamirat için tatbik edil
memesi bu bapta ahkâmı cedide vaz'ma mütvakkıf 
olduğu umuru tabiyedendir. Lâyihanın 2, 3, 4, 5 nci 
maddeleri bu lüzuma müstenittir. 

2 — 

temettüğ ve ticaret ittihaz etmesine imkân bırakıl
maması lâzimeden olduğu gibi, hal ve vakitleri mü
sait olanlarım gerek ikamet etmek gerek icar suretiyle 
bir faidei maddiye temin eylemek için inşaa ettire
cekleri mebanii cesime kerestelerini de bilâ resim 
almalarına meydan verilmemesi adil ve hak mukte-
ziyatındam ve bunun için de kalbul edilecek bir esasa 
göre kabili ikâmet bir haneye kaç metre mikâbı ke
resteye lüzum olduğunu tayin ve tespiti ile her hane 
başına meccanen ita olunacak kerestenin o miktara 
tıasrı umuru zaruriyedendir. Şu hale göre bir ailenin 
ikametine salih bir suret ve cesamette bir hanenin 
hesaba esas ittihaz edilmesi ve buna nazaran ieabe-
den kereste miktarımın tayin ve tebpiti icabediyor. 
Alt katı kârgir olmak üzere bir mutfak ile bir oda
yı ve üst katı ahşap olaralk iki odayı muhtevi iki 
kattan mürekkep elli metre mürabbağı sahasında bir 
ıhaneyi bir aileyi barındırabilecek bir bina olmak üze
re kabul edebiliyoruz. Şimdi bunun için lüzumlu 
olan kereste miktarını hesap edelim. Kullanılacak 
kerestenin ebadına göre bu binaya sarf olunacak ke
restenin miktarı bittabii tahavvül eder. Fakat meta
neti lâzimeyi haiz olmak şartiyle iki katlı olan bu 
binada vasati olarak kullanılacak; kereste miktarımı 
şu veçhile tespit edebiliriz. 

îçra ettirilen tetkikata göre : 
1 Metre mikâbı mamul taban döşeme ağacı 33 

metre murabbaı vüsatinda bir sahayı 

II Metre mikâbı taban döşeme tahtası 40 metre 
murabbaı vüsatinde bir sahayı 

•1 Metre mikâbı tavan ağacı 45 metre murabbaı 
vüsatinde bir sahayı 

1 Metre mikâbı tavan tahtası 25 metre murabbaı 
vüsatinde bir sahayı 

1 Metre mikâbı sakaf ağacı 32 metre murabbaı 
vüsatinde bir sahayı 

1 Metre mikâbı sakaf tahtası 50 metre murabbaı 
vüsatinde bir sahayı 

1 Metre mikâbı taban döşeme tahtası 40 metre 
murabbaı vüsatinde bir sahayı 

7 265 
Kaplayabilir. 
265 metre murabbaı bir saha için muhitelifülcins 

kerestelerden 7 metre mikâbına lüzum olduğu halde 
bir metre murabbaı mesahasında bir mahal için 
7/265 - 0,25 metre mikâbı keresteye ihtiyaç vardır. 
Şu halde elli metre murabbaı sahasındaki bir hane 

ıMuifoterik ve harap olan kasaibat ve kuranım ye
niden inşaası için lüzumu olan kerestenin meccanen 
ormanlardan kat'ıına müsaade, itası hükümetçe 
mümkün ve vacibüliçra olan muavenetlerden şu ka
dar ki, hükümet bu malî fedakarlığı bir zaruret ve 
ihtiyaç karşısıma ve erbabı ihtiyaca muavenet mak
sadı tahtında ihtiyar, etmekıte olmasına ve bu feda
kârlık bilnetiçe ekserisi erbabı ihtiyaçtan olan mü
kellefin uhdesine intikal edeceğine göre, fedakârlı
ğın mahalline masruf ve meccani katiyatım, zaruret ve 
ihtiyaç derecesine mahsur kalması ve bir takjm kim
selerin lüzum ve iıhtiyaçjarıı derecesinde,n fazla ke
reste kat'ıma müsaade, istihsal ederek bunu vesilei 



için 50X025=ssl2,5 metre mifeiıbı mamul kereste lâ
zımdır. Lâyihai kammİ5wnitt satma maddesi bu esas 
ve hesaba göre tanzim edilmiştir. 

Bilât ve kurayı muihterika ahalisine meskenlerinin 
inşaası için ormanİArdan mesanen kereste katına mü
saade itası inşaatın temini için kâfi değildir. Çünkü 
bu keresteyi biçtirerek tahta ve ağaç haline kalb 
etmek için bugün halkın vereceği bıçkı ücreti her 
halde orman resmenin bir kaç misline bağli oluyor. 
Binaenaleyh ormanlardan kat olunacak gayrımamul 
kerestelerin hızarlarda imaji cihetini bir sureti ame
liyede temin ötmek icap eder. 

Hızarlara vaziyet edilerek keresteyi meccamen 
imal ettirmek bu suretle temini maişet eden bir kı
smı halkı medarı maişetlerinden mahrum edeceği gi
bi fazla olarak hızar masarifi daimesini de bunların 
duşu zafına yükletmejk dernek olur ki, bu kavaMi 
hak ve adil ile kabili telif rmıaanste değildir. Bu me
selede hem kereste imalâtımı temin etmek hem hı
zar sahiplerinin hukukunu muhafaza eylemek için 
ormanlardan meocanen kat olunacak keresteleri hı
zarlara mutedil bir ücreti yevmiye takdiriyle bura
larda imal ettirmek ve bu ücretleri bulunacak bir 
(karşılıkla temin eylemek en muvafık bir tetbir olur. 
Yedinci madde bu mt&ajlâatın neticesidir. 

Harab veya muhterik olan şehir ve kariyeler için 
lüzumlu olan kireci imal ettirmek ve gerek kireci ge
rek keresle, kum, taş gibi malzemeyi imal ve tedarik 
olunduklar* mahallerden mevakii inşaata naklettir-
mek'te de hükümetçe; temini lâzım gelen hususattan-
dır. Evvelemirde imalât meselesini, nazarı dikkate 
alalım. Bir kere bugpn her tarafta el ve amele ücreti 
tahammül fersa derecede yüksektir. Bundan başka 
harab olan mahallerde bu ücret verilse bile imarat 
için sarfı lâzım gelen mesai derpiş olunursa bir rıza 
lüzumu derece amele bulmak müşkil değil müteassir-
dir. Nakliyat cihetine gelince bundada aynı ahval ve 
esbab mevcuttur. Evvela ucuratı nakliye elyevm elin
de hiç bir şey kalmamış olanların değil hatta siai hal 
sahiplerinin bile tahammülünden fazladır. Saniyen 
hemen tamamiyle mahsv ve harap olmuş olan bilât ve 
kasabat için icap eden malızeme miktarına göre bir 
rıza kâfi miktarda vesaiti nakliye tedariki mertebei 
istihalededir. Buna binae!* gerek kireç imalâtında 
gerek malzemei inşaiye nakliyatıraıda şu ahvali fevka
lâde ve ızdırariyeyi nazarı dJsfcate alarak fevkalâde 
tedabire müracaat ve mükellefiyeti mesai usulünün 
tatbikinden başka; amelî bir çare yoktur. Lâyihai 
kanuniyenin 8, 9, 10 ncu maddeleri bu ıızdurarın ne-

I ticesi olacak mükellefiydi mesai esasına göre tan
zim edilmiş ve yalnız malûlinden maada esbabtan 
dolayı çahşamıyanların bedeien veya nakden ifayı 
mükellefiyet etmeleri esasıda kaimi, edilmiştir, 

Düşman istilâsı münasebetiyle mahiv ve harap 
olan kasabat ve kuranın imar ve ihyası meselesinde 
en ziyade müşkilâtı mucip olacak mesailden biri ve. 

I belki en mühimmi inşaat için elzem olan dülger ma-
I rangoz gibi ustaların tedariki meselesidir. Bir taraf-
I tan düşman tarafından memlekette icra olunan tahri

batın dairei ihatası ve vüsati nazarı dikkate almır. 
I Diğer taraftan her tarafta birden başlayacak, olan 

inşaat için lüzumu olan ustalarım miktar ve kemiyeti 
I hesap olunursa bu hususta iktibas» lâzım gelen müş-
I kiilâttn derecesi yeknazarda taayyün eder. Usta me-
I sekendeki bu müşfciJâtı da diğeri için yapıldığı g$yü 
I 'yalnız harap olan meaatıkı, saıhai mahidude ve muay-
I yenesinde değil bilumum muhiti memlekette mü-
I keüefiyeti mesai usulüne müracaatla halletmekten 
I başka çare görülemiyor. Şüpe ydkki bu mükellefiyet 
I yer ve yurtlarından alınarak uzak mesafelere sevk 
I edilecek bir kilsim erbabı mesai için epeyce ağır zah-
I met ve külfettir. Fakat aksamı saire* vatana bir si-
I per teşkil ederöjeen mahiv ve harap olan bu yerlerin 
I emri imarına muavenet, masunu istilâ kalan raafaal-
I lerin vaoibülifa bir deymi şükranı olduğu da cayi iş-
I tibaft değildir, tşte bir taraftan bu mülâhazat ile us-
I talar için bütün memlekette mükellefiyeti mesai esa-
I sı kabul olunurken diğer taraftan mümkün mertebe 
i gadirden vikayeleri için bunlara memleketlerinin ra-
I yicine göre mutedil bir yevmiye verilmesi ciheti na-
I zarı dikkate alındı ve 11, 12, 13 ncü maddeler ahkâ-
I mı ona göre tertip kılındı. 14, 15 ve 16 ncı maddeler 
I kasabat ve kuranın imarı muamelatını tanzim ve ta-
f kip ile mükellef olan heyetlere ait olup inşaata mü-
I: teferri muamelâtın vüsat ve kesretine binaen daimi 
I surette bu işle iştigal edecek heyetlerin lüzum ve 
I vüeubu müstağni! arz ve izahtır; Harbin neticei ta-
I biiyesi olarak her tarafta eşya fiyatlarında rûnütmûn 
I ola terakki ve tezaıyüdü vasaitin ihtiyaca ademi ki-
I fayeti ve eşyanın: imal ve ihraç otondıukiarı mahal-
I lerden Anadolu'nun içerilerine gelinceye kadar mü-
I teaddid ellerden geçmesi gibi sebeplerden diolaı biz-
I de de bilhassa mamulâtı eenebiyede tesirimi pek zi-
I yad© göstermiş olup bugün çivi, caım gibi malzemei 
I i inşaiye fiyatı iırjal ve mutaya edildikleri mahaller-
l. deki fiyatımın dört beş misline baliğ; olmuş ve her 
I tarafta inşaata başlanılarak talep bir niısbeti fevkalâ-
r dede tezayüt edince bugünkü fiyatı» bir kaç misli 



daha tereffü edeceği dertkâr bulunmuş olduğundan 
çivi, cam vesaire gibi malzemenin Ziraat Bankası 
vasııtasiyle toptan ve doğrudan doğruya mahallerin
den mubayaa, celp ve erbabı ihtiyaca fürüh ettiril
mesi ve bunların gümrük resminden de istisna edil
mesi suretiyle bu ihtiyacın da asgari bir masrafla 
temini Hükümetçe deruhte edilmesi icap eder husu-
sattan görülmüş ve 17 nci madde tanzim kılınmış
tır, 

Harbin netayiç ve avakibine doğrudan doğruya 
maruz kalarak bütün memleketlerini gaybeden ve 
barı harbin en büyük kısmını yüklenen halka diğer 
mahaller ahalisinin mümkün olan muaveneti ifa et
mesi hayatı cemiyette zaruri olan tesanüt ve teavü-
nün neticesi olmakla düşman istilâsından masun ka
lan mahaller ahalisinin doğrudan doğruya vermekte 
oldukları teklife bir defaya mahsus olmak ve harap 
olan mahallerin emri imarına tahsis olunmak üzere 
yüzde yirmi nisbetinde zamain icrası ve bu suretle 
hasıl olacak paradan bir kısmınım yedinci maddede 
gösterilen imaliye masarifine ve diğer bir kısmının 
da yersiz ve yurtsuz ve erkeksiz kalan şüheda aile
leriyle acezeyi nisvana inşa ettirilecek mesakin ma
sarifine karşılık tutulması tensip ve bu suretle 18 nci 
madde tertip kılındı. 

Harap olan mahallerin imarı için işbu lâyihai 
kanuniyede tadad olunan vazaif inşaat heyetlerine 
tevdi kılınmış olup ancak işbu heyetlerin her taraf
ta aynı suretle ifayı vazife edebilmesi ve meseaile 
bir intizam ve ittırat temini vazifelerinin teferruatına 
kadar hükümetçe tayin ve tesbit edilmesine müte-
ıvekkif olup bu gibi ahkâmıı müteferrianın kanuna 
derci münasip oİamıyacağffldan işbu ahkâmın da 
kanunun suveri tatıbikiyesiıni mutazammın olmak üze
re bir nizamname ile tayini zaruridir. 19 ncu madde 
bu zarurete müstenittir. 

îşlbu lâyihai kanuniye birtakım efrada şimdiye ka
dar kaJbul ve takip olunan eşkâli mutade haricinde 
birtakım vazaif tahmil etimektedir. Ahvali tabiiye için
de bulunulsaydı bu mükellefiyetler ağır ve gayrı ka
bili kalbul addolunabilirdi. Fakat her şeyin her ta
rafta hali talbiîsinden çıktığı 'böyle bir zamanda ve ih-
tiyacatı fevkalâde karşısında merasim ve eşkâli mu-
tadeden inhiraf edilmesini zaruri görmek ieaibeder. 
Hayatı cemiyet insanlar için ezelî ve ebedî bir zaru
ret olduğu teslim olununca bu hayattı idame edecek 
tedaibiri de hukuku efradı mümkün olduğu kadar mu
hafaza ve siyanet etmek şartiyle kabul etmek ve ce-

I miyet hayatının esası tesanüt ve teaıvvünden ibaret ol
makla bunun fevaiidinden istifade edildikçe mezalhi-
mine de katlanmak bir emri tabiî ve zaruridir. 

12 Teş'sirimisani 1337 

LÂYİHA! KANUNÎYE 
I Madde 1. — Düşman istilâsı münasebetiyle ta

mamen veya kısmen muhterik ve harap olan şehir ve 
I kasabaların planları masarifi hükümetçe bit'tesviye 

tanzim ettirilir. 

Madde 2. — Bu şehir ve kasabalarda küşad oluna
cak sokaklar vüsati itibariyle beş sınıfa munkaseimdir. 

I Birinci sınıf sokakların vüsati ebmiyenin iki taraf sa-
tıihı zemin katlarının dış yüzlerinden itibaren yirmi 
beş, ikincisinin yirmi, üçüncüsünün onbeş, dördün
cüsünün on ve beşincisinin sekiz metredir. 

I Madde 3. — Nüfûsu onbeş binden fazla olan şe-
I birlerde esaslı caddelerin arzı yirmibeş metreden 

dûn olamaz. 

Madde 4. — Zükrolunan şehir ve kasabalarda so
kakların vüsati, mahalleri belediye ve idare meclis
lerinden mürekkep heyetlerce tayin olunur. 

Madde 5. — İşbu şehir ve kasalbalarda muhterik 
I ve harap olan mesakin yerine inşa olunacak meba-
I niden bir defaya mahsus olmak üzere ebniye, inşaat 
I ve tamirat resimleri alınmaz. 

I Madde 6. — Düşman istilâsı münasebetiyle ta'ma-
I men veya krsimen muhterik ve harap olan bilât ve kura-
I nın yeniden inşası zımnında muhterik veya harap ol

muş olan her mesken ve müştemilâtı için civar miri 
orimanlarından yirmi metre mikâbı kerestenin mecea-
nen katına müsaade olunur. 

Madde 7. — Ormanlardan meecanen kat olunan 
kereste civardaki hızarlarda mevadı atiyede muharrer 

J inşaat heyetince takdir edilecek mutedil bir ücret mu
kabilinde imal ettirilerek erbalbı ihtiyaca mevak'ii in
şaatta tevzi olunur. 

Madde 8. — Her kaza dahilinde muhterik ve ha-
I rap olan mesakinin yeniden inşası için bilhesap lüzu

mu tahakkuk edecek kireci bilât ve kurayı mezkûre 
civarında açılacak ocaklarda o kaza ahalisinden 16 -
50 yaşında bulunanlar bilâ bedel imale mecburdur. 

I Mayûliyetleri barapor sabit olanlar bu mükellefiyet-
I ten müstesna olduğu gibi bedenen çalışamayanlar da 
I mükellefiyetlerini bedelen veya nakden ifa ederler. 

Mükellefiyeti nakdiye miktarı mahallî meclis idare-
I lerince takdir olunur. 



Madde 9. — Her kaza dahilindeki inşaat için lü
zumu bilhesap tahakkuk eden kum, taş, kereste, kireç 
gibi malzemeyi o kaza dahilinde mevcut vesaiti muh-
teîifei nakliye ile tedarik, kat ve imal olundukları ma
hallerden mevalkii inşaata bilâbedel nakle vesaiti 
roezkûre ashabı mecburdur. 

Madde 10. — 7 nci ve 8 nci maddelerde muharrer 
imalât ve nakliyat için aynı kaza ahalisinin ademî 
kifayeti halinde Meclisi İdarei livaca takdir olunacak 
bir yevmiye' verilmek şartıyle aynı liva dahilindeki di
ğer kazalar ahalisinin meclisi mezkûrca gösterilecek 
lüzum üzerine Dahiliye Vekâletince tahmili mükelle
fiyet olunabilir. 

Madde 11. — Düşman istilâsı münasebetiyle harap 
veya muhterik olan kasabat ve kuranın' imarı için her 
Dva dahilinde mevcut ustalar lüzum ve ihtiyaca göre 
16 nci maddede gösterilen liva inşaat heyetlerince li
va dahilinde icabeden mahallere tevzi ve istihdam 
olunur. Liva dahilindeki usta miktarı ihtiyaca kifa
yet etim'ediği halde mevcuda ilâveten istihdamına lü
zum görülecek miktar Dahiliye Vekâletinden talep olu
nur. Dâhiliye Vekâleti livaların talebi üzerine ihtiya
cı .taayyün eden ustaları ica'beden vilâyat ve elviyeye 
tevzii ve taksitti ederek istenilen ustaların nerelere ter
tip edildiğini mahallerine 'bildirir ve mahallerince bit-
takip ustalar tertip olundukları mahallerden celp ve 
istihdam olunur. Dahiliye Vekâletince tertip oluna
cak miktar Ustayı tedarik ve mahallî müreftteplerine 
şevke vilâyat ve elviye medburdur. 

Madde 12. — Liva haricinden celp olunacak usta
lara memleketlerinin mensup olduğu liva meclisi ida
resince takdir ve hükümeti merkeziyece tensip oluna
cak yevmiye inşaat sahipleri tarafından tesviye olu
nur. 

ıMadde 13. — İnşaat ashalbı tarafından yevmiyenin 
tesviyesinde taallül vukuunda müracaatı vakıa üzerine 
muayyen olan yevmiye hükürnatı mahalliyece bittah-
isil ustalara ita olunur. 

ıMadde 14. — Her kazada inşaata nezaret etmek ve 
maaş ve masrafı hükümetçe tesviye edilmek üzere 
hir mühendis veya kondüktör bulundurulur. 

IMadde 15. — Her kazada işbu kanunda muharrer 
meVadı takip ve icra vazifesiyle mükellef bir inşaat 
heyeti bulunur. Heyet rüesayı memurini idarenin ri
yaseti altında mal memuru ve belediye reisi ve onüçün-
cü maddede gösterilen fen memuru ile erbabı ihtisastan 
mahallerince tayin olunacak iki zattan mürekkeptir, j 

ıMadde 16. —^ Liva inşaat heyetleri de* ayni veçhile 
terekküp eder ve kazâlafâ ait rriüâmefiltı' da takip 
eder< 

Madde 17. — inşaat levazımmdan çivi, kilit, men
teşe gibi malzemei hadidiye ile carn Ziraat Bankasınca 
ıbu eşyanın imal olundukları mahallerden mubayaa ve 
celp ve mevalki inşaata sevk ile oralarda malolduğü 
fiyata yüzde beş komisyon zamtaıiyle erbabı ihtiyâca 
füruht ettirilir. Bu suretle cellbedâecek levazım güim-
riülk resminden müstesnadır. 

,Madde 18. — Düsmatt Villâsı löffifeefo&tiiıyfer 
tamamen veya kısmen, muhfterik veya. ÜSaiflap o t o 
mahallerde şühedâ aileleirtiyîe' eMeğl ottâyaın aöezet 
niiısvan haffleferanıin masarifi liınşafiyesitte ve yedüne* 
madde mucibince keresitelıeırtiın ımasaaAfi imalliıyesıine 
karşılık otaalk ve bir defaya ımünhasar ibullıuınmıalk 
üzere istilâ görmeyen mahallerde 1338 senesinde 
bilâ vasmta fetiyfa edilıecıelk vergilere yüzde yirmi 
zam olunur. Bu zaımaıirrikı hasate sene İhtidasında 
avans olarak Maliye Vekâletince Dahiliye Vekâleti 
emrine amade bulundurulur. 

Madde 19. — İşbu 'kamumun süverd tatfoikiyesi 
'bir nizamname ile tayin ofaıuır. 

Madde 20. — işbu kaininin ftaırihıi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 21. — tşıbu kanunun talthikine Dahiliye, 
Maliye, iktisat Vekâletleri memurdur. 
icra Vekilleri Heyeti Reisi Seriye Vekili 
Erkânı Haırbiyeî Uımıumiiıye Fehmi 

Vekili 
Müdaıfaai Miliye Vekili Adliye Vdleilıi 

Memuriyette Refik Şevket 
Dabilye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi Yusuf Kemal 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü tçıtirna'da fauflunmamıştır 
Nafıa Vekili lAkttfaaf Vefldüi 

îçtimada ıbuliurımamıştır 
Sıhhiye ve Muaveneti 

totirnaliye Vekili 
ıDoktar Refifc 

Türtoiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenıei Maliye Encümeni 12.12.1341 

Adelt : 88, 1/123 
Muvaızenei MaHiye Encümeni Mazbatası 

iR'iyasseJtü Celleye -
Düşman tarafından tamamen veya kısmen tah-

ırip ve lihrak edilmiş olan kasaJbalt ve kuranın sureti 
imar ve ihyası hakkımda olup icra Vekilleri Heyeti 
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RiiıyasötMin 19,11.1338 tarihli ve 6/1341 numaralı 
(fcezfcetnesiiyüte gönderilen lâyîibaü 'kanuniye tıeıtlkffik ve 
müzakere ofaidu. Bu gibi mahaMerin İmar ve ih
yası için baza şeraüt autumda harap olan şehirler beler 
diyelıerinıe Hazinei MaJtflyeoe ikrazaftlta bulunulduğu 
gibi duçarı 'istliM olan mahaller ile her hangi sebeple 
oıısfınıdaın fazlası hamp olan şehir ve kasaba ve ku
rada 133ı8 senesinden itibaren liraşaa ödütnı'iş ve edi
lecek mıesakîn ve çiftlik ebnliyesinin 1349 senesine 
Ikadaır vergi ve zamaimiden muafiyeti ıdahıi kabul edil
miş oHduğundan bu sebeple (iktisabı kanunüyetüne 
lüzum görüflm'eyen işibu lâyihali fcamuniyenin reddiyle 
Heyetli Unıumliyeye arzı fcaırarg&r oldu. 
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Aza 
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Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Brtuğrul 

Doktor Fikret Bey 
Hkı'i imzaida bulunmadı 

Aza 
Hıalkkâri 

Asaf 

Aza 
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Rasfim 
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Konya 

Kâzım Hüsnü 
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Kütahya 

Mehmet Nuri 
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