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1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide. 

Sayfa 
146 
146 

Mazbatalar 146 
1. — Ziraat bankalarının itibarı şahsi 

üzerine de ikrazatta bulunmasına dair Muş 
Mebusu Osman Kadri Beyin (2/207) nu
maralı teklifi kanunisinin şayanı müzake
re olduğu hakkında Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 146:147 

2. — Ziraat bankalarının mevaddı iaşe 
ve hayvaniye üzerine sigorta muamelesi '.. 
icra etmelerine dair Muş Mebusu Osman 
Kadri Beyin (2/206) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğu hakkın
da Lâyiha Encümeni mazbatası. 147 

3. — Belediyelerin, belediyeye taallûk 
eden rn.-ev.adda hakkı kazaya malik olmaları 
hakkında Muş Mebusu Osman Kadri Be
yin (2/208) numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 147 

4. — Nizamnamei Dahilînin onbirinci 
faslına bir madde tezyiline dair İsparta 
Mebusu Mükerrem Beyin (2/205) num:a-

Sayf* 
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğu hakkında Lâyiha Encümeni maz
batası. 147 

5. — Türkiye Hükümetinin Türkiye 
Cumhuriyetine tebeddül ye tahavvül eyle
mesine binaen ruznamenin onyedinci mıad-
desini teşkil eden meskukât darbı hakkın
daki kanun lâyihasının tebdili icabettiğin-
den iadesine ve ruznameden tayyına dair 
Kanunu Esasî Encümeni mazbatası 147:148 

3. — Müzakere edilen maddeler, 148 
1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâle

ti tahsisat kanun lâyihası (1/346) ve İmar 
ve İskân Encümeni ve Muvazenei1 Maliye 
Encümeni müşterek mazbatası. 148:152 

2. — Rüyeti bir mahal mahkeme veya 
dairei adliyesine aidolan deavi ve masali-
hi diğer mahal mahkeme veya dairei ad
liyesinde muvakkaten niyete ve hükkâm, 
mustantıklar ve hâkim muavinleriyle müd
deiumumilere vazifei asliyelerine ilâveten 
vazaifi sairei adliyeyi dahi muvakkaten ifa 
ettirmeye Adliye Vekâletinin mezuniyeti-
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Sayfa 
ne dair lâyihai kanuniye (1/383) ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 152:158 

3. — Mübadele, imar ve iskân Vekâ
leti teşkilâtına dair kanun lâyihası (1/345) 
ve Encümen mazbatası. 158:166,176 

Birinci Celss 

Birinci Reisvekili Sabri Beyefendinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul ve evrakı varide aidolduk-
ları encümenlere havale edildi. 

Seferberliğin ilgasına dair teklifi kanuni
nin müzakeresine geçilerek neticede aynen ka
bul olundu. Mütaakıben mütareke bidayetinde 
vatanın emri müdafaası maksadiyle ilka' edilen 
ceraimin affı hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müzakeresine başlandı. 

Heyeti umumiyesi hakbnda müzakere kâfi 
görülüp maddelere geçildikten sonra teneffüs 
için Celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Sabri Beyefendinin Riyaret1 eriyle küşadedi-

lip mütareke bidayetinde ikâ edilen ceraimin af
fına dair lâyihai kanuniyenin müzakeresine de-

REtS — Efendim! Evrakı varideyi arz ede
ceğim : 

Sayfa 
4. — Azayı kiram muamelâta * 166 
.1. — Bayük Millet Meclisi Reisi inti

habı. 166 
2. — Erzurum Mefousu Raif Efendiye 

izin verilmesine dair Divanı Riyaset ka
ran. 166:175 

vam olunarak birinci maddesi tadilen kabul ve 
ikinci maddesi nazarı dikkate alınan takrirlerle 
encümene iade edildi. Badehu Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâleti Tahsisat Kanununun müza
keresine geçildi. Heyeti Umumiyesi hakkında 
cereyan eden müzakerenin kifayeti kabul edil
dikten sonra Perşembe günü öğleden evvel saat 
onda içtima' edilmek üzere Celseye nihayet ve
rildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Saruhan Saruhan 

Sabri Vâsıf 
Kâtip 
Bolu 

Falih Rıfkı 

REtS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hak
kında mütalâa dermeyan edecek var mı? (Ka
bul sesleri) 

MAZBATALAR 
1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin; Z%~ 

BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat saat : 10,43 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 
KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Falib Rıfkı Bey (Bolu) 

' » i • ' 

REİS — Efendim celseyi açıyorum, zaptısabık hulâsası okunacaktır : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

_ 1 4 6 — 
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radt Bankalarının itibarı şahsı üzerine de ikra-
zatta bulunmasına dair (2/207) numaralı teklifi 
kanunîsinin şayanı müzakere olduğu hakkında 
Lâyiha Encümeni mazbütası (İktisat Encüme
nine) 

2. •«— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Zira
at Bankalarının mevaddı iaşe ve hayvaniye üze
rine sigorta muamelesi icra etmelerine dair 
(2/206) numaralı teklifi kanunîsinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası (îktisat Encümenine) 

3.—Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Bele
diyelerin, belediyeye taallûk eden mevadda hakkı 
kazaya malik olmaları hakkında (2/208) numa
ralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere olduğa 
hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası (Adliye 
ve Dahiliye encümenlerine) 

4. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin, Nizam-
namei Dahilînin onbirinci faslına bir madde Uz-
yiline dair (2/205) numaralı teklifi kanunîsinin 
şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha Encü
meni mazbatası (Nizamnamei Dahilî Encüme
nine) 

5. — Türkiye Hükümetinin Türkiye Cumhu
riyetine tebeddül ve tahavvül eylemesine binaın 
ruznamenin onyedinci maddesini teşkil eden, mes
kukât darbı hakkındaki kanun Lâyihasının teb
dili icabettiğinden iadesine ve ruznameden tay: 
yına dair Kanunu Esasî Encümeni mazbatası 

31 . 10 . 1339 

REİS — Okunacak : 

Kiyaseti Celileye 
29 Teşrinievvel 1339 Pazartesi günü kırkikm 

ci İçtima'da Heyeti Umumiyece verilen karart' 
nazaran Türkiye Hükümetinin şekli Türkiye 
Cumhuriyetine tebddül ve tahavvül eylemiş ol 
masına mebni mukaddema Hükümetten vâki 
olan müracaat üzerine darbedilecek meskukâtın 
Türkiye Devleti namına darbı 20 Eylül 1339 ta
rihinde tensip kılınarak bu bapta tanzim olunan 
mazbatamız Heyeti Umumiyeye arz edilmek üze
re ruznameye alınmış ve halbuki bugünkü sekle 
göre mezkûr mazbatanın tebdili muktazi bulun
muş olduğundan meskukâtın şekli hazıra tevfi
kan darbı hususatı tesbit edilmek üzere salifiî 
larz mazbatanın ruznamaden tay ve ihraciyle 

Encümenimize iade Duyurulması rica olunur 
efendim. 

Kanunu Esasî Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 

Celâl Nuri 

BEİS — Efendim! Bu .-lâyihanın iadesini 
(Tabiî sesleri) 

AB1D1N B. (Saruhan) — Efendim yalnız 
Türkiye Hükümeti tahavvül etmiyor. Türkiye 
Devleti de tahavvül ediyor. Mazbataya o su
retle kaydetsinler. 

REİS — Efendim ruznameye geçiyoruz. Fa
kat Adliye Vekili Beyefendi bâzı mâruzâtta bu* 
lunmak istiyor. 

ADLİYE VEKİLİ SEYY1D B (İzmir) — 
Efendim müstacel kanunumuz var. Dünkü gün 
Heyeti Celilenizden çıkan Seferberliğin hitamına 
dair olan Kanuna merbut idi. Ta Harbi Umumi 
ilân olunduğu günden beri, seferberliğin ilân 
edildiği günden beri bir maddei kanuniye ile 
seferberlik hasebiyle birtakım devari adliyenin 
işleri diğer bir dairei adliyeye havale edilmiş 
veyahut bir mahkemenin işi, bir hâkimin, bir 
kadının kendisine taallûk eden vazifesi seferber» 
lik dolay:siyle memurinin askere alınması yü
zünden diğer bir mahkemeye, diğer bir hâkime, 
diğer bir kadıya havale edilmişti. Bu muamelât 
bugüne kadar bu suretle cereyan edip gelmek
tedir ve bu gibi işler eFan derdesti niyettir. 
Dünkü kararı âliniz veçhile seferberlik hitam 
bulur bulmaz bu muamelâtı adliyenin kâffesi-
nin durması lâzımgelir. Bu ise büyük bir teşev
vüşü mucibolacak. İşler bütün bütün duracak* 
muattal olacak. Buna meydan vermemek için 
Adliye Vekâleti bir maddei kanuniye teklif edi
yor. Bu işlerin ilerdeki neticesine kadar bu* 
günkü hal ve vaz'm muvakkaten devamını rica 
ediyoruz. Bu lâyiha müstacel rüznamede değil* 
dir. Fakat bugün kabul olunsun ve mündereca-
tı ilân olunsun ve mesele hitam bulsun. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİU 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Hayır efen
dim; hayır! Bizim kanundan sonra (Şimdi, çim
di sesleri) 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHA-
BİRİ ÂB1D1N B. (Saruhan)" —' Efendim encü-
meniniz, dün seferberliğin ilgası dolayısiyle bu 
kanunu teklif etti ve müstaceliyet talebiyle Hş-

147 — 
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yeti Celilenize arz etmişti. Bu, şimdi kaimi edil-
miyec.ek olursa şimdiye kadar üzerinde haiz ol
duğu hakkı kazayı, müddeiumumiler, hâkimler 
istimal edemiyeceklerdir. Binaenaleyh mahakim-
den sâdır olacak olan ahkâm ve mukarrerat ta-
fciatiyle salâhiyet meselesiyle olabilir. Sonra ve
rilen hükümler şayanı ihtieacolmıyacaktır. 
GnuîT için müstaceliyeti müzakeresini rica edi

yoruz. Esasen bir maddeden ibarettir. Rica ede
rim bunu şimdi müzakere edelim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) -̂ - Tahsisat Kanu
nunu mütakıp müzakere ederiz. 

REİS — Efendim İmar, İskân Vekâletinin, 
vazife ve salâhiyetine dair olan Kanunun mü
zakeresinden sonra onu hallederiz. -Şimdi Imaaf 
Vekâleti Tahsisat Kanununa geçiyoruz : 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
Mübadele, imar ve Jskân Vekâletinin teşkilât 

ve masarifi hakkında Kanun 
1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 

teşkilât kadrosiyle bütçesi hakkında kanun lâyi
hası (1/346) ve Mübadele, İmar ve İskân En
cümeni mazbatası 

Madde 1. — 13 Teşrinievvel 1339 tarihli Ka
nun ile teşkil olunan Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâletinin 1339 senesi hidematı umumiyesinin 
ifası için müfredatı merbut cetvelde gösterildi
ği veçhile altı milyon doksan beşbin seksen lira 
tahsisat ita olunmuştur. 

F. M. 

348 
. . -: . . •:•:. ı 

2 
. a, 

- : • : • Â 

Nev'i muhassasat 

Birinci kısım - İdarei Merkeziye 
Maaşat 
Vekil; 
Müsteşar 
Memurini merkeziye 
Müstahdemini müteferrika 

1339 senesi 
için Hükü-

Senesi metçe teklif 
tahsisatı olunan 

Encümence 
teklif olu

nan 

450 
450 

7 763 
1 125 

Heyeti 
Umumiyece 

kabul 
olunan 

, . 348 nci faslın yekûnu 
349 Masarif 

1 Kırtasiye.ve evrakı matbua (Merkez ve 
•'-.,. mülhakat) 

;: , 2 ' Mefruşat 
3 Tenvir ve teshin 

, 4 Hademe melbusatı 
5 Masarifi müteferrika 
6 Harcırah ve yevmiye (Merkez ve mül-
' hakat) 

.::"'-; -T;îcare 

349 ncu faslın yekûnu 

. : Birinci kısmın yekûnu 

9 788 

7 000 
1 000 

500 
300 

6 000 

15 000 
800 

30 600 

40 388 

148 
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Nev'i muhassasat 

1339 senesi Heyeti 
için Hü'kü- Encümence Umumiyeçe 

Senesi metçe teklif teklif olü- kabul 
tahsisatı olunan "* nan " olunan 

İkinci kısım - Mülhakat 
Maaşat 
Memurin 
Müstahdemini müteferrika 

350 nci faslın yekûnu 

Masarif 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Müteferrika 

351 nci faslın yekûnu 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü kısım 
Mübadele, imar ve iskân masarifi umu-
miyesi 

Tahsisatı fevkalâde! şehriye 

Üçüncü kı'smm yekûnu 

13 725 
2 250 

15 975 

1 000 
500 
500 

2 000 

17 975 

6 000 000 

36 720. 

6 036 720 

Yekûnu umumî 

Unvanı memuriyet 

tdarei merkeziye 
Vekil 
Müsteşar 
Memurini merkeziye 
Mübadele ve İskân Mü
dürü Umumîsi 
Sevkiyat ve Nakliyat Şu
besi Müdürü 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Muhacirin Şubesi Müdürü 
Mümeyyiz 
Kâtip 
İaşe Şubesi Müdürü 
Mümeyyiz 

Aded 

1 
1 

— 

1 

1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 

Beheri 1 

100 
100 
— 

75 

60 
30 
15 
60 
30 
15 
60 
30 

Şehrîsi 

100 
100 
— 

75 

60 
30 
45 
60 
30 
30 
60 
30 

Dört buçuk 
aylık 

450 
450 
— 

237 

270 
135 
202 
270 
135 
135 
270 
135 

— 

50 

50 

6 095 083 

Şehrî 

— 
102 
— 

83 

72 
50 

105 
72 
50 
70 
72 
50 

Sİ -

50 

75 

50 

50 

50 

Dört buçuk 
aylık 

— 
461 20 
— 

276 87 

326 25 
225 
472 50 
326 25 
225 
315 
326 25 
225 

— 149 
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Unvanı memuriyet -

Kâtip 
iskân Şb. Müdürü 
Mümeyyiz 
Kâtip 

Yekûn 

imar Müdürü Umumîsi 
Kalemi Mahsus ve Mua
melât Şubesi Müdürü 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Mütercim 
înjaat ve Tamirat Şubesi 
Müdürü 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Heyeti Fenniye 
Mühendis 
Kondüktör 
Kâtip 

Yekûn 

Hukuk Müşaviri 
Müfettiş 
Ihsaiyat ve Memurîn Şu
besi Müdürü 
Mümeyyiz 
Kâtip 

Yekûn 

Evrak ve Muhaberat Şu
besi Müdürü 
Dosya Memuru 
Kâtip 

Yekûn 

Aded 

2 
1 
2 
4 

71 

1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 

ö 

2 
1 

16 

1 
3 

1 
1 
4 

6 

1 
1 
3 

5 

Beheri 

15 
60 

'• 30 
15 

75 

60 
30 
15 
30 

60 
30 
15 

50 
20 
15 

60 
60 

40 
30 
15 

40 
20 
15 

Şehrîsi 

30 
60 
60 
60 

630 

75 

60 
33 
30 
30 

60 
30 
30 

150 
40 
15 

550 

60 
180 

40 
30 
60 

130 

40 
20 
45 

105 

Dört buçuk 
aylıî 

135 
270 
270 
270 

2 835 

337 

270 
135 
135 
135 

270 
135 
135 

675 
180 
67 

2 475 

370 
810 

180 
135 
270 

585 

180 
90 

202 

472 

t 

— 

50 

50 

_ 

50 

50 

Şehrîsi 

70 
72 50 

100 
140 

1 008 75 

83 75 

72 50 
50 
70 
50 

72 50 
50 
70 

195 
80 
35 

827 75 

72 50 
217 50 

57 50 
50 

140 

247 50 

57 50 
40 

105 

202 50 

Dört bu çuk 
aylık 

315 
326 
450 
630 

4 539 

376 

326 
225 
315 
225 

326 
225 
315 

877 
360 
157 

3 729 

326 
978 

258 
225 
600 

İ 113 

258 
180 
472 

911 

25 

37 

87 

25 

25 

50 

50 

37 

25 
75 

75 

75 

75 

50 

25 

— 150 — 
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F. M. 

350 

Unvanı memuriyet 

Hıfzıssıhha Mütehassısı 
Levazım Memuru 

Dört buçuk 
Aded Beheri Şehrîsi aylık Şehrîsi 

Dört buçuk 
aylık 

50 
20 

50 
20 

225 
90 

65 
40 

292 50 
180 

Üçüncü maddenin yekûnu 54 1 725 7 762 50 2 682 50 12 070 87 

2 Müstahdemini müteferrika 
Odacı 20 

350 nci faslın yekûnu 140 

25 500 2 250 

3 550 15 975 5 375 

4 

1 

Müstahdemini müteferrika 
Odacı 

348 nci faslın yekûnu 

Mülhakat 
Mülhakatı Memurini Mın
tıka İskân ve İmar mü
dürleri 
iaşe memurları 
İskân memurları 
Hesap memurları 
Kâtipler 
Seyyar memurlar 

Birinci maddenin yekûnu 

10 

66 

10 
10 
10 
10 
30 
40 

120 

25 

60 
30 
30 
30 
15 
20 

250 

2 175 

600 
300 
300 
300 
450 
800 

3 050 

1 125 

9 787 

2 700 
1 350 
1 350 
1 350 
2 025 
3 600 

13 725 

05 

— 

2 785 

725 
500 
500 
500 

1 050 
1 600 

5 375 

12 532 

3 262 
2 250 
2 250 
2 250 
4 725 
7 200 

24 187 

25 

50 

50 

24 187 50 

REİS — Buyurun, Sırrı Bey! 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müsaa

de buyurursanız buradan arz edeyim. 
REİS — Kürsüye teşrif buyurunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen

dim! Bendeniz, zannediyorum ki, 'müzakereye 
evvel beevvel bütçeden başlamak lâzımgelir. 
Çünkü bu kanuna merbut bir de bütçe vardır. 
Alelhusus bu, yeni bir teşkilâttır. Bütçesindeki 
fasıllardan başlanarak mevad üzerinde tadilât 
icra ettikten sonra neticei tadilâta göre kanu
nun maddesinde münderiç ahkâm müzakere edi
lir. Halbuki biz, şimdi maddeden başlıyoruz. 
Altı milyon doksan beş bin seksen şu kadar kü
sur lira kabul etmiş olacağız. Onu kabul edip 
iş bittikten sonra fasıllarda tebeddülat olursa 
o vakit kabul ettiğimiz esasa mugayir, münafi 
hareket etmiş oluruz. Onun için evvel beevvel 

fasılların müzakeresine başlıyarak fasıllar mü
zakere edildikten sonra kanunun müzakere 
edilmesi daha doğru olur. 

REİS — Efendim dün Heyeti Muhtereme-
nize Vekil Beyefendinin bu husustaki temenni* 
yatını arz ettim. Vekil Beyefendi, işin müstace
liyetine binaen evvelâ tahsisat kısmının müza
keresini arzu buyurdular, reyi âlinize vaz'ettim, 
kabul buyuruldu ve Heyeti Muhteremenizm ka
rarı üzerine müzakeresine geçtik ve bu karar 
üzerine söz söylendi. 

Şimdi efendim, birinci madde hakkında söz 
istiyen var mı? (Kabul sesleri) Birinci madde
yi aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâ
letinin berveçhi zîr muhasebe teşkilâtı için 1339 
senesi Maliye Bütçesinin (A) 56 ncı «Devair 

151 — 
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muhasebe müdürleri ve eklâmı» faslının birinci 
«Devairi mülkiye ve adliye muhasebe kalemle
ri» maddesine yediyüz seksenyedi lira elli ku
ruş ve 99 ncu tahsisatı fevkalâdei şehriye fas
lına bin üçyüz doksan lira tahsisat ilâve olun
muştur. 

Aded Beheri 

Muhasebe Müdürü 1 50 
Muhasebe Muavini 1 35 
Mümeyyiz 1 30 
Kâtip 4 15 

7 

REİS — Efendim ikinci madde hakkında söz 
iştiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde ikinci 
maddeyi reyi âlinize vaz 'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

- REİS — Efendim 3 ncü maddeyi reyi âlini-
z-e. vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Dördüncü maddeye geçiyoruz: 
Madde 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 

Mübadele, İmar, ve İskân ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

REİS — Efendim bu maddeyi kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsınlar. Dördüncü madde 
kabul olunmuştur efendim. 

Şimdi efendimi bu kanunu tâyini esami ile 
reyi âlinize vaz'edeceğim. Eğer tensibederseniz 
hademeler rey almak üzere kutuları gezdirirken 
zaman kaybetmemek için Adliye Vekili Beyin mü
zakeresini teklif ettiği kanuna geçelim. Zaman
dan istifade etmiş oluruz. 

Efendim Adliye Vekili Beyin talep ve istir
ham buyurdukları kanunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bir ka
nun için rey toplanırken diğer kanun müzake
resine geçilemez. Nizamnemeye mualif tir. 

REİS — Efendim Meclis bunu kabul etmiş
tir.- Mükerreren de "bu, vâki olmuştur. İşlerin 
fazlalığı ve tesrii intacı noktasından bu, tarz 
kabııl edilmiştir. 

2. — Rüyeti bir mahal mahkeme veya dairei 
adliyesine aidolan deavi ve masalihi diğer mahal 
mahkeme veya dairei adliyesinde muvakaten rü-
yete ve hükkâm, müstantikler ve hâkim muavin-
leriyle, müddeiumumilere vazifeyi asliyelerine 
ilâveten vazifei sairei adliyeyi dahi muvakkaten 
ifa ettirmeye Adliye Vekâletinin mezuniyetine 
dair lâyihai kanuniye (1/383) ve Adliye Encü
meni mazbatası. 

24 . 10 . 1339 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Riyaseti Celilesine 
Rüyeti bir mahkeme veya dairesi adliyesi

ne aidolan deavi ve masalihi ve diğer mahal veya 
dairesi adliyesinde muvakaten rüyet ve hükâm 
ve müstantıklar ve hâkim muavinleriyle müddei
umumilere vazifei asliyelerine ilâveten vazâifi 
'sair.ei adliyeyi dahi (kezalilk muvakkaten ifa 
etithlmeye Adliye Velkâletinfcı mezuniyetine 
dair Vekâleti Mıüş'arünileyhaca tanzim kılınıp 
lora Vekilleri Heyetinin 23 . 10.. 1339 tarihli 
içtimamda Meclisi Âliye arzı. takarrür eden 
.'kanun lâyihası iktisabı kanuniyet eylemek üze
re esbabı mııesibesine raptan takdim kılınmış
tır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Eslbaibı ımucibe mazbatası 
Harbi Umumîde bâzı -aksamı memalikin düş

man tarafından işgali üzerine mah akimin in-
sidaldı ve tahtı silâha alınan meyamnda hük
kâm ve memurini adliyenin de celp ve davet
leri muamelâtı mahâikiımi rtetarruiku halelden 
sıyaneten bâzı tedabir ittihazına lüzum hisset-
tinmiş ve bu cümleden olmak üzere 21 Tem
muz 1330 tasrihinde ilân edilen seferberliğin 
devamı müddetine m'alksureın Adliye Nazırının 
rüyeti bir mahal mahkeme veya dairei adliye
sine aıidıo'lan deavi ve masalihi diğer mahal 
tmahkeme veya dairei adliyesinde muvakkaten 
rüyet ve hükkâ»m ve müsltantik ve hâkim mua-
vinleıriyle, müddeiumumilere vazifeyi asliyele
rine ilâveten vazaifi sairei adliyeyi dahi fceza-
lik muvakkaten ifa ettirmeye mezuniyetini 
nâtık 25 Temmuz 1332 tarihli Kanunu muvak
kat mevkii meriyöte vaz'edilmişti. Ancak, ta
rihi neşrinden beri tatbik edilege'lmekte olan 
kanunu mezkûrun ikinci maddesinde hükmün 
seferberliğin müddeti devamiyle temdit ve ta
kibe dilmesine mebni .zaferlerle" tetevvüceden. 
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İstiklâl Harbini ımütaafcup imüınakit sulhtan son
ra seferberliğin hiıtaımı tabiî bulunmakla kanu
nu mezkûrun tatbiki ahkâmıaa imkân kalma
mış ve halbuki tâli ve âli tahsilleri ikmal 
etmiş alan hükkâm ve memurîrd adliyeden ihti
yat zabitliği ile orduya alınanların kışımı â'za-
iminın ihrazı mertebei şahadet ve ziiMidar 
bir kısmının da harlb senelerindeki zıykı maişe
ttin tevluidettiği zaruret iloasiyle nisıbeten da
ha müsait sahalarda esbabı refah ve maişet
lerini temin ümniyesiyle terki meslek ve me-
ımuriyet eylemeleri ve memurîai adliye maaşa-
ıtmın vazifei kazanın ehemmiyet ve külfetiyle 
gayrimüıtenasip ve pek cüzi bulunıma&ından 
haricen temini maaşa muktedir ehliyetli zeva
tın adliye memuriyetlerine meyil ve rağbet 
göstermemelerli gibi sebeplerle mahakim kad
rolarında maalesef tahasısul &d«m boşluklar yü
zümden bâzı mahallende maha/kimin teşkili im
kânsızlığı bile vâki ve binaberin seferberliğin 
müddeti hitaım buüimakla beraber 25 Temımuz 
1332 tarihli Kanunu mâruzun vasz'ını zarurî 
kılan esbap zail olmayıp elyevm tamamen mev
cut ve muamelâtı mahakime müessir buludmuş 
olduğundan hu cihet nazara alınarak, kanunu 
meızikûrun ıbahşeltitiğii salâhiyet ve mezuniyetin 
kadrolardaki ımıünhallâtım imlâsına kadar mu-
haf azası muktazd - görülmüş ve merbut lâyihai 
kanuniye tahakkuk eden bu lüzuma binaen 
kafeine alınmıştır. 

Layİhai Kanuniye, 

Madde 1. — Rüyeti bir mahal mahkeme 
veya dairei adliyesine aidolan deavi ve ma-
salihi diğer mahal mahkeme veya dairei adliye
sinde muvakkaten rüyet ve hükkâm ve müstan
tıklar ve hâkim muavinleri ile müddeiumumile
re vazifei asliyelerine ilâveten vazaifi sairei ad
liyeyi dahi kezalik muvakkaten ifa ettirmeye 
Adliye Vekili mezundur. 
v Madde 2. — 25 Temmuz 1332 tarihli kanun 
mülgadır. 

-Madde 3. •—İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren nîer'idir. . 

r Madde 4. — İ ş b u kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

İcra Vekilleri Heyeti 
. Heisi :; 

Ali Fethi 

Şer'iye Vekili 
Mustafa. Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyid 

Hariciye Vekili 
Bulunmadığı 
Maarif Vekili 

Safa 
İktisad Vekili 

Hasan 
Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

Millî Müdafaa Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekâleti Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

fSıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti 

Vekili 
Feyzi 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Mustafa Necati 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyeden mühavvel ve rüyeti 

bir mahal mahkeme veya dairei adliyesine aid
olan deavi ve masalihi diğer mahal mahkeme 
veya dairei adliyesinde muvakkaten rüyet ve 
hükkâm ve müstantıklar ve hâfiim muavinleri 
ile müddeiiumumilere vazifei asliyelerine ilâve
ten vazaifi sairei adliyeyi dahi kezalik muvak
katen ifa ettirmeye Adliye Vekâletinin mezu
niyetine mütedair İcra Vekilleri tarafından gön
derilen mazbatada mevcut esbabı encümenimiz-
ce icra kılman tetkikat neticesinde kâfi ve müt-
tefikan şayanı kabul görülmüş olmakla mevaddı 
kanuniyenin zirde tesbit edildiği, müstacelen 
müzakeresi teklifiyle arz olunur. 

Madde 1. — Rüyeti bir mahal mahkeme ve
ya dairei adliyesine aidolan deavi ve masalihi 
diğer mahal mahkeme ve dairei adliyesinde mu
vakkaten rüyet ve hükkâm ve müstantıklar ve 
hâkim muavinleri ile müddeiiumumîlere vaazifei 
asliyelerine ilâveten vazaifi sairei adliyeyi dahi 
kezalik muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Ve
kili mezundur. 

Madde 2 . - 8 Şevval ve 25 Temmuz. 1332 
tarihli Kararname mülgadır. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Sinob Mebusu 
Yusuf Kemal 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikrî 

Mazbata Muharriri 
Alî 

Âza 
Abdullah Azmi 
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Aza Âza 
Refik Konya 

Mustafa Feyzi 
Âza Âza 

Ahmed Hamdı Bayezid 
Şefik 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? (Yok sesleri.) He
yeti umumiyesini kabul edip maddelere geçilme
sini reyi âlinize arz ediyorum. Kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Rüyeti bir mahal mahkeme veya dairei adli
yesine aidolan deavi ve masalihi diğer mahal 
mahkeme veya. dairei adliyesinde muvakkaten 
rüyet ve hükkâm ve mûstantıklar ve hâkim mu
avinleri ile müddeiumumilere vazifei asliyelerine 
ilâveten vazaif i sairei adliyeyi dahi kezalik mu
vakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekâletinin me

zuniyetine dair Kanun 

MADDE 1. —• Rüyeti bir mahal mahkeme ve
ya dairei adliyesine aidolan deâvi ve masalihi 
diğer mahal mahkeme ve dairei adliyesinde mu
vakkaten rüyet ve hükkâm ve mustantıklâr ve hâ
kim muavinleri ile müddeiumumilere vazif ei as
liyelerine ilâveten vazaif i sairei adliyeyi dahi ke
zalik muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekili me
zundur. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında söz 
istiven var mı? (Hayır sesleri.) Birinci maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Birinci madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 8 Şevval 1334 ve 25 Tem
muz 1332 tarihli Kanun mülgadır. 

REİS — Efendim ikinci madde hakkında söz 
istiyen var mı? 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Kanun de
ğil, kararname olacak. 
' REİS — Buyurun, Yusuf Kemal Bey! 

ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ YUSUF KE
MAL B. (Sinob) — Efendim bu, kararnamedir, 
kanun değildir. Kararnamenin heyeti umumiye
si de böyle bir madde ile gelmiştir - ki, zannede
rim diğer maddeye encümen bunu raptetmişti -
ikinci maddesinde deniyor ki: İşbu kanun 21 bil
mem ne tarihinde ilân olunan seferberlik niha
yetine kadar muteberdir. Eski Kararnamenin 
2 nci, 3 ncü maddesinde ise: Bilmem «Falan ne- I 
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zaret memurdur.» şeklindedir. Bunun içinde 
başka bir şey yoktur. - aynen - şimdiki teklif olu
nan madde gibidir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Kararname diye 
tasrih etmek lâzım gelir. 

YUSUF KEMAL B; (Devamla) — Kararna
menin ikinei maddesi bu kararnamenin seferber
lik nihayetine kadar meriyetini gösterir. Başka 
bir şey yoktur. " 

ALİ SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Şu 
halde maksadı âliniz bu maddenin böyle kabul 
edilmesi midir? 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Evet efen
dim, böylece kabul edilmesi. Fakat kanunun de
ğil kararnamenin kabul edilmesi. İkinci madde
de de yok, şimdi teklif edilen kanundur; yani 
kararnamenin falan maddesi mülgadır, denilmeli
dir. 
; ALİ SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) ~ 
Bu ikinei maddeye - zannediyorum ki, - hiç lü
zum yoktur. Evvelki kararname seferberliğin 
nihayetine kadar muteber olacağı onun met
ninde zaten musarrahtır. Şimdi mademki o usul 
bu birinci madde ile re'sen ve yeniden vaz'edili-
yor. Şu halde ikinci maddede evvelki kararn'a-
meyle mefsuh olduğunu söylemeye lüzum yok
tur. 

YUSUF KEMAL B. (-Sinob) — Bu ııoktai 
nazarda olabiliyor. Bir şey yoktur. Mamafih 
üzerinde ısrar edilecek 'bir madde değildir. İs
terseniz ilga edersiniz. Doğrudan doğruya s?a-
raha t verirsiniz. 

ALI RIZA B. (îstambul) — Reis Bey! Bu 
maddenin tayyrnı teklif ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYlD B. (izmir) — 
Tayymı teklif edecek bir şey değildir. Kalma
sında faide vardır. Teşevvüşü, tereddüdü izale 
eder. 

ALI SÜRURI. Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim! Birinci maddemin yerine ya falan ta
rihli kararname ahkâmı temdidedilmiştir denil
melidir, yahut şu teklif mucibince madem ki bi
rinci madde yeniden vaz'oiluîiuyor, encümen 
maddeyi tayyetmelidir. Çünkü evvelki karar
namenin bugün hükmü zaten mer'i değildir. 
p]ğer mer'i ise yeni bir kanunun mevcudiyetine 
ihtiyaç yoktur. Binaenaleyh kararnamenin hem 
mer'i olduğunu kabul etmek, hem de yeni bir 
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madde ile mülga olunduğunu söylemek de tena. I 
kuz var, tearuz var. I 

ADLİYE VEKÎLl SEYYÎD B. (izmir) — 
Efendim! Beyefendinin mütalâai aliyeleri varit- I 
tir, esas itibariyle pek doğrudur. Lâkin bu ale- I 
lümum kavanîn tadilâtında vardır, âdettir. Ma- I 
lûrauihsanınjz her hangi bir kanun tadil edilir 1 
veya iptal olunursa evvelki kanunun hükmü fes- I 
holunduğu, tadil edildiği, ref-' edildiği, iptal I 
ftdildiği zikrolunur Bu bir âdettir. Çünkü te- I 
şevvüşü mueibolması için bu böyledir. Mütalâai I 
âliyeleri umum kanunlar hakkında varittir, öy- I 
le olmakla beraber yine bu kanunüa falan kanun I 
fesholunmuş denebilir. Yahut onun makamına I 
kaim ibir maddei muaddeledir deniyor. Sebebi I 
ise: Esnayı tatbikte, tatbik edecek olan me- I 
murlar müşkülâta mâruz kalmasın içindir. I 
Mütalâai âliniz ctoğru olmakla beraber bunun I 
tatbikatta faidesi vardır. Onun için musiptir I 
hazfı lüzumsuzdur veya muzırdir veyahut hazf i I 
mütaassir diye telâkki olunmamalıdır. Bir kai- I 
deyi muciptir. Bendenize kahrsa daha iyi olur, I 
daha faideli olur zannmdayım. I 

YUSUF KSMAL B. (Sinob) — Efendim! I 
Bir diğer mülâhaza daha vardır. O da malûmu* I 
âliniz kararnamedir. Kararname Meclisi Âliniz- I 
den bir karar verilinceye kadar kanun hüküm I 
ve kuvvetindedir. Kararname hiç Meclise gel- I 
meksizin kanun olsun ve kendi kendine ortadan I 
kalksın dersek Meclisin en sarin bir hakkına I 
tecavüz ettirmiş oluruz, hakkını muhafaza et- I 
m emiş oluruz. Bilmem arz edebiliyor muyum? I 
Yani bir kararname ilân olunuyor; kararname I 
halinde devam ediyor, kararname halinde hük- I 
mü mürtefi' oluyor, Meclis bunun hakkında I 
hiçbir şey söylemesin. I 

ALI RIZA B. (istanbul) — Fakat hükmü I 
ref edildikten sonra hacet kalır mı 1 I 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Rica ede- I 
rira, müsaade 'buyurunuz efendim! ikmal ede- I 
yim. O kararname esasen Meclisi Âlide tetkik I 
edilerek ekararname ihtimal esas itibariyle ka- I 
bul ediimiyecek* binaenaleyh o kararnameye I 
tevfikan yapılan muamelâtın hepsi hukukan I 
keenlemyekÛTi olacak birtakım netayiç tevlide- I 
decek, bu mülâhazaya mebnidir ki, böyle bir I 
kayıt lâzjmdır. I 

| ALI SÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) -r 
I Yusuf Kemal Beyefendi! işte aynı noktai na-
I zar, encümeni âlinizin zühulünü gösteriyor. Siz 
I o kararnameyi Adliye Vekâletinden talebede-
I çektiniz. Bu kararnameyi Meclise gönder, di« 
I yecektiniz. Sonra encümeni âliniz o kararname 
I 'ahkâmını seferberliğin ilgasından sonra dahi 
I mer'i olabilecek şekil ve mahiyette tadil ederek 
i Meclise arz edecekti. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Müsaade 
I buyurunuz, rica ederim. Bu kararname mülga. 
I dır demek Meclisi Âli tarafından bu kararname 
I müzakere' edilmiş, kabul edilmiş ve bugün ilga 
I ediliyor demektir. Başka 'bir şey değildir. Yok. 
I sa Meclisi Âlinizin nazarı tasvibine, nazarı tas» 
I dikine arz edilmeksizin bir kararname ortadan 
I kalkamaz. Sonra bir teklif daha reddolunabi» 
I lir. Meclisi Âli bu kararnameyi tetkik etsin, ka. 
I bul etsin, reddetsin, hakkında karar versin, on-
I dan sonra da bu kararnameyi ilga etmesin mi, 
I tarzında teklif yapalım t Abesle m] iştigal ede. 

lim? 
I VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
I de ikinci maddenin lüzumuna kaaniim. Bu ka* 
I rarname seferberliğin devamı müddetince icra* 
I yi ahkâm edecekti. Seferberlik bitince karar-
I name kalmamıştır. Eğer o müddet zarfında 
I Meclisi Âli vaziyed ettiyse tetkik ederdi. Tadil 
I ederdi ve saire yapardı. Fakat vaziyed etmemiş. 
I tir. Birçok kararnameler gibi bu da güme gitmiş. 
I tir. Birçok kararnameler icrayı hükmetmiştir. 
I Fakat şimdi hükmü kalmamıştır. Buradaki bi-
I rinci madde eski kararnamenin aynı olduğuna 
I nazaran ikinci maddenin konması bir haşivdir. 
I Çünkü falan kararname mülgadır diyoruz. Onun , 
I hükmünü burada hiç tadille uğratmaksızın ay« 
I nen ipka ediyoruz. Binaenaleyh eski kararna-
I menin zaten hükmü kalmamıştır, ikinci mad. 
I deye hiç lüzum yoktur. Sonra Meclisten haşiv 
I olarak bir madde çıkmış olur. 

I ALI SÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) — 
I Efendim! Vehbi Beyefendi izah ettiler. Bende-
I niz tafsil edecek değilim. Buyurdukları vâri-
I dolduğu gibi bir mahzur daha vardır. Aneak se-
I ferberliğin .hitamına kadar mer'i olması lâzım* 
I gelen başka kanunlar da mevcudodduğuma göre 
I yeniden kanunlar yaparak o kanunların ilga 
I edildiğini tasrih etmek lâzımgelir. Halbuki bu-
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îıa lüzum yoktur, mucibi külfettir. Binaena-
enaleyh mahzurludur. O kararname ve emsali 
Seferberliğin ilgası baklandaki dünkü kanun
la zaten. mevkii meriyetten, ortadan kalkmıştır. 
Yusuf • Kemal Beyefendi kararnamenin Meclisi 
Millîden bir karar sâdır oluncaya kadar ka
nun hüküm ve kuvvetinde olduğunu söylediler. 
Bendeniz ona itiraz etmiyorum. Kanun hüküm 
ve kuvvetindedir. Fakat o kanun . metnindeki 
sarahat icabı seferberliğin ilgası kanuniyle. or
tadan kalkmıştır. Şu halde melîh olmıyari ha
şivlerle uğraşmıyalım. Zaten Adliye Vekili 
Beyefendi de tasvip buyuruyorlar. ' 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok)' — Reis 
Beyefendi! Kanunun aslı buradadır, «İşbu ka
nun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır » 
24 Temmuz 1330 tarihinde ilân edilen seferber
lik müddetince caridir diyor. O halde çoktan 
müddeti geçmiştir. 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Efendim! 
Bendenizi asil düşündüren nokta, mühim bir 
noktadır. O nokta hakkında" Meclisi Âliniz buna 
bir karar versin. O kararnamelerden biri - ta
biî bundan sonra kararname' olmıyacak ya -
Meclis münakidolduğu bir zamanda yapılmış 
olup da müddeti de meselâ bir. ay olarak tâyin 
edilmiş olsaydı ve bir ay geçmiş olsaydı o karar
name kanun kuvvetinde olacak ve hiç Meclise 
gelmiyeeek miydi? Yani asıl bu noktaı nazarı 
dikkati- âlilerine arz etmek isterim. Mâlûmuâli-
niz eski. Kanunu Esasinin bir maddesi Hükümete 
kararname hakkını veriyor.. Fakat bir kayıt 
koyuyor. Her kararname mutlaka Meclise arz 
edilecektir. Meclis o kararname hakkında mü
talâa dermeyen edecektir; ya kabul edecektir 
veya reddedecektir. Arkadaşlar! Tekrar edi
yorum. Velev ki maziye aidolsun orada, milletin 
bir hakkı vardır. Her kararnameyi mutlak Mec
lisin görmesi icabeder. . Velev ki o kararname 
bir müddeti niuvakkate için vâz'edilmiş olsun. 
Meclîs Hükümetin harekâtını murakabe etmesi 
lâzımdır. Noktai esasiye budur. - Bu mülâhaza
ya binaen mâruzâtta bulunuyorum. Bu, hukuku 
eşasiyenin en muazzez; bir noktasıdır. Vakıa bu
yurduğunuz • gibi madde haşivdir. Fakat Mec
lisin bir hakkı itibariyle fena bir teamül yapmı-
yallm. ; 

, VEHBİ B. (Karesi) — Efendim eski karar
nameyi mi tetkik' ediyoruz, yoksa yeni kanunu 
mu müzakere ediyoruz? .. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Müsaade 
ediniz efendim. Bu ikinci maddeyi tetkik.et
mekle hem eski kararname Meclise arz edilip 
kabul edilmiş oluyor.... 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır o elde yok
tur. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Demin 
de arz ettim ki bu zımnen çıkıyor dedim. 

VEHBİ B. (Karesi) — O halde diğer karar
namelerle beraber tetkik edilmek lâzıimgelmez 
mi? Yani hükmü mülga olan bilûmum kavanîn 
bir kere Meclisten resmigeçit yapacaktır. 

YUSUF KEMAL B , (Devamla) — Bu ka
rarnamelerin hükmü gerek muvakkat olsun ve 
gerek olmasın Meclisi Âli tetkik edecek ve bu
nun hakkında bir karar ittihaz elecektir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu kararı verdik 
efendim. 

YUSUF KEMAL B, (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz bu kararname de o kararnameye dâ
hildir suretinde soyuyorsanız o zaman mesele 
tenevür eder. Yoksa sükûn içerisinde bu karar
name yapılmıştır. Hükmü seferberlik nihayeti
ne kadar olmak üzere seferberliğin hitamiyle 
artık bundan bahse lüzum yoktur. Kararna
menin hüikmü <de. kalmamıştır 'derseniz bunun
la esaslı tetkik haMonı., mahfuz tutmuş olur 
muyuz, olmaz mıyız? 

VEHBİ B. (Karesi) — Ali Cenani Bey za
manında bunu tetkik etmiştik. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla), — Onun 
için arkadaşlar buyurduyorlar ki, kararnamıe 
bilâhara gelecektir, tötkilk edilecektir. Onların 
birisini bugün bu ikinci maddeyi kaıbul ile zıım-
ınen kabul ..etmiş lolursanız ne olur? Tetkik ede-
relk kabul ve lâğvetmiş olursanız ne zar'ar hâ
sıl olur? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Zaüdolur da 
onun için. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Neden 
zaiidolsun? Bunu anlamıyorum. O halde -mâru-
zatumı aınz edemiyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, usul hak-
; kında söız isterim. Müzakerenin mevzuu usule, 

mıtilkal ettiği için ibaikilkaten bunu usul haîle-
oektir. Yusuf Kemal Beyefendkukı . mütalâatı 
vâridolabilir. Fakait sabık.meclisler ve Heyeti. 

; Vükelânın yapmış olduğu karannameler iLk 
[ Meclis kabul veya reddetmek mecburiyetinde 
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idi. O Meclis bunları yapamamış, Meclisler da-
ğıitılmış, feshedilmiş, nihayet 23 Nisan 1336 da 
teşekkül eden Büyük Millet Meclisi Hiilküme-
ti ne ıkadar ahkâmı mer'i karamame varsa ken
di lâğvetmedikçe ımuteber addetmiştir. Bina
enaleyh Hükümet mevcut kanunları hattâ ka
rarnameleri dahi takabbül ederek bunları ken
di karariyle fesih ve ilga ietmedikçe meriyeti 
ahkâmına karar vermiştir. Demek oluyor ki, 
23 Nisan''da teşekkül eden Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti, ne 'kadar ahkâmı mer'i karar
name varsa kendi lâğveıtımediikee muteber 
addetmişrbir. Binaenaleyh onların meşruiyeti 
tkaJbul edilmiştir. Bunlardan bâzılarının bugün 
•müddeti hitam bulmuş olan Seferberlik Ka
nuniyle 'müddeti hitamı bulmuştur. Hükmü or
tadan kalkmıştır. Fakat onların ahkâmını bu
gün yeniden vaz'etımelk veya temdidetımeık lâ-
zımgeliyor. Teımdkledilen kanun Heyeti ÂMye-
nize arz edilmiştir. Binaenaleyh kanunun aşa
ğıdaki ikinci maddesinde «ıkararname mülga
dır» diye bir kayıt ilâvesine lüzum olmadığı 
vâridotlduğu gibi Yusuf Kcınıal Beyefendinin 
•mütalâası da varittir. Fakat evvelce Meclis bu 
'kararnamenin merdyetini kabul etmiş ve dıiğer 
bir kanunla da ahkâmı muva'kkateyi haiz olan 
bir kanunu Seferberlik Kanuniyle ortadan 
kaldırmıştır. Eğer öyle olmamış olsaydı birçok 
tekâlifimiz bu kararnamelere istinaden cibayet 
olunur ve bu kararnamelere istıinadeden birçok 
ahkâmı hüfcufciyemiz mevcuttur. Büyük Millet 
Meclisi bunların hepsinin feshedilmedikçe me
riyetine karar vermiştir, kabul etmiştir. Bina
enaleyh artık bunun meriyetini kabul edelim 
de ondan sonra diye bir nazariye serdkıe ih
tiyaç yoktur .Böyle olursa Meclisin hakkını da 
ısikat etmiş oluruz. 

bu kararnameleri kabul ettim şeklimde değil
dir. Mevcut kararname ve kararların meriyeti, 
ahkâmı ikemdi tarafından fesih ve tadil edilme
dikçe meısele yoiktur. Baki kalmıştır. Haziran 
1336 tarihli bir Kanunun mefımmu muhalifi 
bunu ifade etınıetktedir. Kavauîn mecmuasına 
bakınız. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendi
ler böyle basit bir meselenin bu kadar uzadı
ğına hayret ediyorum. Evvel beevveî sabıik Ka
nunu Esasinin... (Hangi sabık yahu sesleri) 
Yani Kanunu Esasinin 118 nci maddesinde bir 
hukuku âmme prensibi vardır. Bu maddede 
nizamat ve teamül ve âdât ileride vaz'oluna-
caik kavanîn ve nizamat ile tadil veya ilga olun-
ımadılkça meriyülicra olacaktır deniyor. Bu bir 
usuldür, bu bir prensiptir. 118 nci madde hu
kuku esasiyei âmmemizin esasatındandır; ta-
gayyü etmez. Şimdi 'efendiler! Ortaya bir ka
rarname meselesi çıikıyor ve doğrudan doğruya 
Meclisin hukuku esasiyesine taallûk elden 
bir meseledir. Olabilir ki, bir Hükümet bir ka
rarnameyi bir müddet muayyene için çıkara
bilir. Meclisin hâli iöüma'da bulunmadığı bir 
zamandan iki ay müddetle bu kararname ah
kâmı mer'idir der ve birçok memleketlerin 

hukuku esasiyesinde bu mesele vardır. Biııa-
lenaleyh kararnamenin müddeti ister mantıkî 
olsun, isıter olmasın, Meclisi Âliniz bilûmum 
kararnamelerin "ahkâmını tetkik etmekle ve 
ahkâmını nazarı itibara almakla mükelleftir. 
Ama şimdi Kanunu Esasinin buna mütedair 
olan 36 nci maddesi mer'i değildir. Fakat Ka
nunu Es asînin hukuku âmmeye dair olan mu
addel 118 nci maddesinin ihtiva ettiği esas mu
cibince karar nameler mevcudolduğundan hük
mü ister mantıkî olsun, ister mantıkî olmasın, 
bilûmum kararnameleri Meclisi Âlinizin tet
kik etmeye ve onlar hakkında bir karar ısda
rına ve o kararnamelerin ahkâmım bir kanun 
ile ilgaya veya ispata salâhiyeti derikârdır. 
Binaenaleyh her hangi bir mesele geldiğinde, 
her hangi bir madde üzerinde bizini karşımıza 
birşey çıktığında onun hakkımda hükmümüzü 
dermeyan etmemiz, şu ilga veya ispat suretin
de noktai nazarımızı tecelli ettirmemiz doğru
dan doğruya Meclisi Âlinizin hukuku teşrii-
yosanin en mühim esasatına istinadettiğinden 
ve bu maddeyi ve dolayısiyle bizim encümeni
mizin kabul ettiği noktai nazarını da kabul 

YUSUF KEMAL B. (Sinop) — Bütün 
kararnamelerin Meclis tarafından kabul edildi
ği var mıdır 1 Rica ederim cehille gitmiyelim, 
ilimle gidelim. Bu pek esaslı bir meseledir. Mec
lis bütün kararnameleri kanun tarzında kabul 
etmiş ise mesele başikadır. 

İSMET B. (Çorum) — Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti 23 Nisan 1336 da teşek-
ikül' ettiği zaman bütün ihtiyacatmı yeni ka
nunlarla ifa etmek imkânını bulamazdı. Mevcut 
kavanîn ve kararnameler ret ve ilga olunma
dıkça meriyet sureti unıumiyede, yani şu ve 
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edeceik olurtsalk, taısvibedecelk olursak hukuku 
esaısiyenin bu maktasuna Meclisi Âlinizin de
rece! itimammı göstereceğimden bendeniz en
cümeninizin tefeLifinıin kabul edilmesini istir
ham ederim. 

REİS — Efendim baş'ka söz alan yoktur. 
Bir taikrir vaır. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin tayymı teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

RElS — Efendim bu takriri nazarı müta
lâaya ahnmak üzere reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Alınmadı efendim. O halde ikinci maddeyi reyi 
âlinize arz edeceğim. (8 Şevval 1334 ve 25 Tem
muz 1332 tarihli Kararname mülgadır.) şeklin
de ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'idir. 

RElS— Efendim üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim Mübadele, îmar ve iskân Vekâle
tinin teşkilât ve masarifi hakkındaki Kanuna 
rey vermiyenler var mı?. (Yok sesleri) O halde 
aranın istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim! Mübadele, imar ve iskân Vekâletinin 
teşkilât ve masarifi hakkındaki Kanuna veri
len reylerin neticesini arz edeceğim: Reye iştirak 
eden âzanm adedi (146) dır. Muamele ta
mam; (145) kabul, (1) ret vardır, binaenaleyh 
Kanun (145) reyle kabul edilmiştir. 

3. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti ka
nun lâyihası (1/345) ve İmar İskân Encümeni 
mazbatası) 

RElS — Efendim! Mübadele, imar ve iskân 
Kanununun müzakeresine geçiyoruz. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Mübadele ve imar ve iskân Vekâletinin salâ

hiyet ve vazaifini mübeyyin Vekâleti Müşarü-

niloyhaca tanzim kılınıp icra Vekilleri Heyeti
nin 23 . 10 . 1339 tarihli içtimamda Meclisi Âli
ye arzı takarrür eden kanun lâyihası iktisabı 
kanuniyet eylemek üzere raptan takdim kılın
mıştır efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 

Madde 1. — Mübadele, imar ve iskân Ve
kâleti mübadeleye tâbi ahalinin Türkiye'ye nak
liyle bunlardan ihtiyacı tahakkuk edenlerin is
kele ve yollarda iaşe ve ibatelerini ve muayyen 
olan iskân mmtakalarına şevklerini ve iskânla
rından itibaren azamî iki ay iaşelerini temine 
ve düşman istilâsı sebebiyle harabolan mahal
lerin imarı vesailini ihzara memurdur. 

Madde 2. — Mübadele ve iskân umuruna mü-
taallik kâffei hususatta imar Vekâleti indel-
hâce mülki ve askerî vesait ve teşkilâtı umu-
miyei Devlette âzami surette istifadeye salâ-
'hiyettardjü'. 

Madde 3. — Mübadele ve iskân hususatma 
mütaallik imar Vekâleti tarafından vâki ola
cak tebligatı her işe tercihan ifaya bilûmum 
memurini Devlet mecburdur ve bu bapta tekâsül 
veya taallül gösterenler imar Vekâletinin vekâ
leti aidesinden talebi üzerine derhal tahtj mu
hakemeye alınır (ve indelmuhakeme mütecasir
lerin sabit olacak hareketlerinin) temas edeceği 
maddei kanuniyedeki ağır ceza haklarında hü
küm ve tatbik olunur. 

Madde 4. — Mübadele, İskân ve imar Ve
kâleti vazaifinin ifası hususunda icabeden ma
hallerde memurini mahalliye ile keza mahalleri 
idare ve belediye meclis azalarından mürekke-
bolmak üzere lüzumu kadar tâli heyetler inti
hap ve teşkiline salâhiyettardır. 

Madde 5. —- Şimdiye kadar Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletine merbut bulunan İs
kân Müdüriyeti bütün teşkilât ve vesaitiyle Ve
kâleti mezkûre bütçesinin 180 nci iskân masa
rifi umumiyesi faslında işbu kanunun târihi 
neşrinde mevcut bakıyei muhassasatı dâhil ol
duğu halde Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 
Bütçesinin (...) nci faslına naklolunmuştur. 

Madde 6. — Mübadele, imar ve iskân Ve
kâleti tarafından bütçesine mahsuben talebolu-
nacak mebaliğ Hazinei Maliyece toptan Vekâ,-
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leti mezkûre emrine olarak avans suretiyle 
tevdi olunur. Bu maksatla Maliye Vekâleti üç 
milyon liraya kadar icabettikçe müessesatı ma
liyeden avanslar akdine mezundur, işbu avans
ların faizleri İmar ve iskân Vekâleti Bütçesin
den tahsis olunur. 

Madde 7. — Mübadele, imar. ve iskân Vekâ
letinin tahsisatından verilecek avanslar bilâhara 
usulü dairesinde hesabı Divanı Muhasebata ve
rilmek üzere Usulü Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 13, 32 ve 34 ncü maddeleri ahkâmından 
müstesnadır. ' 

Madde 8. — Maaş ve masrafları mübadele, 
imar ve iskân masarifi umumiyesi faslından 
verilmek üzere imar umuru için lüzumu kadar 
mütehassıslar celp ve istihdamına ve indelhace 
bu bapta tetkikat icrası için icabeden mahallere 
memurini mahsusa idamına Mübadele, imar ve 
İskân Vekili salâhiyettardır. 

Madde 9. — ihtiyaç görüldükçe vâki olacak 
talep üzerine bilûmum gayrimenkul emvali met
ruke, Mübadele, imar ve İskân Vekâleti emri
ne verilir. Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 
mübadeleye talbi eşhasa aidolup da tahriri bir 
mukaveleye müstenidolmaksızm işgal edilmiş 
bulunan emvali metrukeyi idareten tahliye et
mek salâhiyetini haizdir. 

Bu gibi emvali metrukeden Maliye Vekâle
tince tanzim ve teati. edilmiş mukaveleye müs
teniden işgali olunan mahallerden mukavelena
mede Maliye Vekâletinin hakkı feshi mevcut 
bulunanlarını dahi Mübadele, imar ve iskân 
Vekâleti mukavelei mezkûreyi fesh ile me'curu 
idareten tahliyeye salâhiyettardır. Mukavele
namede hakkı fesih mevcudolmadığı halde akdi 
icarda gabni fahiş bulunduğu tahakkuk ederse 
Mübadele, imar ve iskân Vekâleti derhal akdi 
icrayı feshile me'curu idareten tahliyeye salâhi
yettardır. 

Gabni fahişin takdiri. mahallî en büyük ma
liye memurunun riyaseti altında Vekâleti Mü-
şarünileyha tarafından tâyin olunacak iki ve 
belediyece tâyin edilecek diğer iki ehlihibre
den. mürekkep komisyona aittir. 

Madde 10. .— Emvali metruke müstecirleri 
tarafından berveçtiıi peşin verilmiş bedelâtı 
icardan tarihi tahliyeye kadar işlememiş bulu
nan miktar biîhesap Maliye VekilJ tarafından 
jnüstecirlere iade olunur, 

Müsteckler tarafından me'cûra ilâve edilmiş 
aiyadei muttasıla varsa maddei sabıkada mu
harrer komisyon marifetiyle bedeli takdir edi
lerek kezalik Maliye Vekâletince tesviye olu
nur. 

Madde 11. — 1335 senesi iptidasından sonra 
yerleştirilmiş olan muhacirini hâli sdnnine ve 
sınıflarına göre icabeden manatıka nakil ve is
kâna Mübadele, İmar ve iskân Vekâleti sala* 
hiyettardır. 

Madde 12. — Türkiye'de yeniden inşa edile
cek mebani on sene müddetle vergiden muaftır. 

Madde 13. — Türkiye'de mebani inşasını 
taahhüdeden şirketlerin inşaat bedelinden do
layı efrat uhdesindeki alacaklarını Tahsili Em
val Kanunu mucibince tahsile ve ledeliktiza Hü
kümet tarafından tahtı zamana alınması husu
sunda alâkadaranla müzakere icrasına Mübade
le, imar ve İskân Vekâleti mezundur. 

Madde 14. — Mübadele, İmar ve iskân Ve
kâleti müfettişlerinin harcırahı 10 Teşrinisani 
1335 tarihli Kararnamenin birinci maddesinde 
tadadolunan müfettişler gibi hesabedilir. 

Madde 15; — İşbu kanunun sureti tatıbiki-
yesi ayrıca tanzim olunacak talimatnamelerle 
tâyin olunur. 

Madde 16. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır, 

Madde 17. — İ^bu kanunun icrasına Müba
dele, imar ve İskân ve Maliye Vekilleri me
murdur. 23 .10 .1339 ; 

lora Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Ali Fethi 
Müdaf aai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 
Ferid Recai 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muavenet 

İçtimaiye Vekili 
Feyzi 

Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyyid 

Hariciye Vekili 
Bulunmadığı 

Maarif Vekili 
ismail Safa 
İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkânı Harbiye 
Umumiye Vekili 

Fevzi 
Mübadele ve İmar ve 

İskân Vekili 
Mustafa Necati 
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Mübadele, imar ve İskân Kanununun imar En
cümeni tarafından tadilen tesbit olunan mevaddı 

kanuniyesi 

1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti mü
badeleye tâbi ahalinin nakillerine ve bunlardan 
ihtiyacı tahakkuk edenlerin iskele ve yollarda 
iaşe ve ibatelerine ve iskânlarından itibaren 
âzami iki ay iaşelerini temine ve iskân mmta-
kaları tâyinine ve memleketin har ab ol an mahal
lerinin imarı vesailini ihzara memurdur. 

2. — Mübadele, imar ve iskân umuruna mü-
taallik kâffei hususta imar Vekâleti indelhâce 
mülkî vesait ve teşkilâtı umumiyei Devletten 
âzami surette istifadeye salâhiyettardır. 

Mübadele, imar ve iskân hususatma mütaal-
lik imar Vekâleti tarafından vâki olacak tebli
gatı her işe tereihan ifaya bilûmum mülki ve as
kerî memurini Devlet mecburdur. Bu bapta te-
kâsül veya taallül gösterenler imar Vekâletinin 
vekâleti aidesinden talebi üzerine işden el çek- , 
tirilerek tahtı muhakemeye alınır ve mütecasir
leri hakkında temas ettiği maddei kanuniyedeki 
en ağır ceza tatbik olunur. 

3. — Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 
vazaifinin ifası hususunda icabeden mahallerde 
memurini mahalliye ile keza mahalleri idare ve 
belediye azalarından veya sair icabedenlerden 
mürekkep olmak üzere lüzumu kadar tâli heyet
ler intihap ve teşkiline salâhiyettardır. 

4. — Şimdiye kadar Sıhhiye ve Muavenet 
İçtimaiye Vekâletine merbut bulunan iskân Mü
düriyeti bütün teşkilât ve vesaitiyle Vekâleti 
mezkûre bütçesinin 180 nci iskân masarifi umu-
miyesi faslında işbu kanunun tarihi neşrinde 
mevcut bakıyei muhassasatı dâhil olduğu halde 
Mübadele, imar ve iskân Vekâleti bütçesinin 
( ) nci faslına naklonulmuştur. 

5. -^- Mübadele, imar ve iskân Vekâleti ta
rafından bütçesine mahsuben talebolunacak me- I 
baliğ Hazinei Maliyece nakden ve defaten Ve
kâleti mezkûre emrine olarak avans suretiyle 
tevdi olunur. Bu maksatla Maliye Vekâleti 
üç milyon liraya kadar icabettikçe müessesatı I 
maliyede avanslar akdine mezundur. 

6. — Mübadele, imar ve İskân Vekâletinin 
tahsisatından vukubulacak taahhüdat ile veri
lecek avanslar bilâhara usulü dairesinde hesa
bı Divanı Muhasabata verilmek üzere Usulü | 

Muhasebe! Umumiye Kanununun 13, 32, 34 ncü 
maddesi ahkâmından müstesnadır. 

7. — Maaş ve masrafları Mübadele, imar ve 
iskân masarifi umumiyesi faslından verilmek 
üzere imar ve iskân umuru için lüzumu kadar 
mütehassıslar celp ve istihdama ve indelhâca bu 
babda tetkikat icrası için icabeden mahallere 
memurini mahsusa izam ve istihdamına Müba
dele, imar ve İskân Vekili salâhiyattardır. 

8. — ihtiyaç görüldükçe vâki olacak talep 
üzerine bilûmum gayrimenkul emvali metruke 
Mübadele, imar ve iskân Vekâleti emrine verilir. 
Mübadele, imar ve iskân Vekâleti mübadeleye 
tabii eşhasa aidolup tahrirî bir mukaveleye 
müstenidolmaksızın işgal edilmiş bulunan em
vali metrukeyi idareten tahliye ettirmek sa
lâhiyetini haizdir. Bu gibi emvali metrukede 
Maliye Vekâletince tanzim ve teati edilmiş mu
kaveleye müsteniden işgal olunan mahallerden 
mukavelenamede Maliye Vekâletinin hakkı 
feshi mevcut bulunanlarını dahi Mübadele. 
imar ve iskân Vekâleti mukavelei mefkureyi 
feshile me'cûru idareten tahliyeye salâhiyet
tardır. 

Mukavelenamede hakkı fesih mevcudoi madiği 
halde akdi icarda gabni fahiş bulunduğu ta-
tahakkuk ederse Mübadele, imar ve İskân Ve
kâleti derhal akdi icareyi feshile aıe'cûru 
idareten tahliyeye salâhiyattardır. Gabni fahi
şin takdiri mahallî en büyük idare memu
runun riyaseti altında Vekâleti Müşarün-
ileyha tarafından tâyin olunacak iki ve bele
diyece tâyin edilecek diğer iki ehli hibreden 
mürekkep komisyona aittir. 

J. — Emvali metruke müstecirleri tarafın
dan berveçhi peşin verilmiş bedelâtı icareden 
tarihi tahliyeye kadar işlememiş bulunan mik
tar bilhesap Maliye Vekâleti tarafından müs-
tecirlere iade olunur. Müstecırler tara Çından 
me'cûra ilâve edilmiş ziyadei muttasıla varsa 
maddei sabıkada muharrer komisyon marife
tiyle bedeli takdir edilerek kezalik Maliye 
Vekâletince tesviye olunur. 

10. — 1335 senesi iptidasından sonra yer
leştirilmiş olan muhacirini iki sene zarfın
da hâl ve sanatlarına göre icabeden mana-
tıka nakil ve iskâna, Mübadele, imar ve İskân 
Vekâleti salahiyetlidir. 

11. — Tahribedilen yerlerin ve iskân nokta
lar inin imarı için ahaliye uzun vadeli ikra-
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razatta bulunmak üzere Devletçe irae oluna
cak teminat mukabilinde bir îmar Bankası 
tesisi için teşebbüsatta bulunmaya Mübadele, 
îmar ve îskân Vekâleti mezundur. 

12. — Türkiye'de yeniden inşa edilecek 
mebani on sene müddetle vergiden muaftır. 

13. — Türkiye'de mebani inşasını taahhü-
deden şirketlerin inşaat bedelinden dolavı efrat 
uhdesindeki alacaklarını Tahsili Emval Kanunu 
mucibince tahsile ve bedeliktiza Hükümet tara
fından tahtı zamana alınması hususunda 
alâkadaran ile müzakere icrasına Mübadele, 
imar ve iskân Vekâleti mezundur. 

14. — Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 
müfettişlerinin harcırahı 10 Teşrinisani 1335 
tarihli Kararnamenin birinci maddesinde tada-
dolunan müfettişler gibi hesabedilir. ' 

15. — Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 
memurluklarına tâyin edileceklerin meslekle
rine ve mensuboldukları vekâletlere olan mer
but ıy etleri baki ve hakkı kıdem terfileri mah
fuzdur. 

16. — işbu kanunun suveri tatbikıvesi ay
rıca tanzim olunacak talimatnamelerle tâyin olu
nur. 

17. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
merıvülicradır; 

18. — işbu kanunun icrasına Mübadele, imar 
ve iskân ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

Mübadele, tmar ve îskân Kanununun esbab? 
mucibe mazbatası 

icra Vekilleri Heyeti tarafından tanzim ve 
Manamı Riyasetten encümenimize tevdi edi
len Mübadele, tmar ve iskân Vekâletinin va
zife ve salâhiyatlerini mübeyyin kanun lâyi
hası Vekil Necati Bey huzuriyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Vekâletin maksadı ihdası ile vazife ve sa
lâhiyetlerini mümkün mertebe ifade eylemekte 
bulunan mezkûr kanunum heyeti umumiyesi 
icabatı ihtivaca muvafık görülmüş ve yalnız 
birkaç maddesi üzerinde kasdi ihtisar ve tak-
viyo ile bâzı tadilât icra edilerek ilâvesine lü
zum görülen yeni iki madde ile beraber he
men de aynen ve müttefikan tasvip ve kabul 
olunmuştur. 

3. — Bir taraftan (Lozan) Muahedenamesi 
mucibince mübadele suretiyle Ana Vatana na

killeri icabeden yarım milyon Türkün hayat 
ve istikballerini ve memlekete vusulleri anın
dan itibaren nâfi' bir uzuv olabilmelerini te
min gibi mühim, müstacel bir vazifenin, mu
haberatı mütevaliye yüzünden maddî esbab 
ve vesaitten mahrum kalmış ezgin Türkiye-
miz'de ifası ve diğer taraftan zaman zaman 
savlet eden düşmanlar tarafından yapılan hav-
salasız tahribat yüzünden bivaye ve perişanı 
bir halde kalmış olan ve hiç şüphesiz istiklâl ve 
istihlâs kudreti âliyesinin vâlidi aslileri bu
lunan halkımıza kabiliyeti hayatiye ve imkânı 
reffah bahşedecek vesait ve vesailin istik-
maii gibi iki mû'dil ve müşkül vazifeyi ifa 
evliyeeek olan (Mübadele, imar ve iskân) 
Vekâleti için encümenimizce birinci derecede 
nazarı itibara alman şey, onun vazifesini ifa
da muvaffakiyıletlerini temin ve tesri' etmek
ten ibaret bulunmuş ve bu maksatla da diğer 
vekâletlerin teşkilât ve muamelâtiyle müteda-
hil bu vekâletin tedviri umur esnasında bir 
muinle mülkî, askerî ve malî vesait ve teşki-
1 âttan icabı kadar istifade eylemesini temin 
edici mevaddı sariha vaz'eylemek esasını kabul 
eylemek olmuştur. Bu noktai nazardan kanu
nun ikinci ve üçüncü maddeleri tevhidolun-
muştur. 

2. — Hükümetin teklifindeki üçüncü madde 
bütün memurini Devleti icabı derecesinde çalış
tırabilmek maksadiyle vaz'edilen tahtı mu
hakemeye almak kaydının usul ve mesarimi 
kanuniyeye tâbiiyeti dolayısiyle terhip ve tec
ziyesini uzun zamana muhtacolduğundan mak
sadının ziyamı mucibolabileceği mülâhazasiyle 
eişden el çektirmek) kaydmım ilâvesi lâzım ad-
dedii mistir. 

3. — Üçüncü maddesine meclisi idare ve be-
Tediye azalarından gayrılarından istifade ede
bilmesini temin için «veya sair icabedenler-
den» ibaresi ilâve edilmiştir. 

4. Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti
ne merbut bulunan iskân Müdüriyetinin teşkilâtı 
^ a zira muhassasatı ile aynen tmar Vekâletine dev-
"i tabiîdir. 

5. Mukarreratı düveliye haricinde gayrimun-
fazam başlamış olan mübadele ve iskân keyfiyeti 
"cin ittihazı tedabirde esasen geç kalınmış oldu
ğundan havale ve kırtasiye muamelâtiyle de ge
leceklerin hayat ve istikballeri daha ziyade teh
likeye girmesi kaviyyen melhuz bulunduğundan 
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İmar Vekâleti tarafından bütçesine mahsuben ta-
lebedilecek mebaliğin defaten ve nakden tesviye
si lüzumu derkâr ve Hükümet tarafından derhal 
lüzumu kadar paranın tesviyesi imkânsızlığı ha
linde istenilmiyen mahazirin hudusüne sebebiyet 
verilmemek için de Maliye Vekâletinin bu mak-' 
satla üç milyon lira avans akdedebilmesi salâhi
yetinin Maliye Vekâletine itası da o nisbette ha- • 
yırkâr telâkki ve kabul edilmiştir. 

6. Muhasebei Umumiye Kanununun 13, 32, 
34 ncü maddeleri ellibin lir-ıdan fazla avans ak
di ve taahhüdata girilmesini mâni bulunduğun
dan İmar Vekâletinden beklemen hidematm ifa
sına başlıca engel telâkki edilerek maddei mez-
kûre tasvibedilmekle beraber «vukubulacak ta-
ahhüdat» kaydı ayrıca ilâve edilmiştir. 

7. İmar ve iskân umurunun hüsnütanzim 
ve temini için mütehassıslara ihtiyacolduğu şüp
heden varestedir. Ancak Hükümetin teklifine 
(İskân) kelimesi ve bir vilâyeti cesîme muhtelif 
mevakiine aynı günde berayı iskân gönderilecek 
muhacirlere ait vazaifi ifa edecek kadar memur
ların tefriki mümkün olamaması ihtimaline bina
en de izam kelimesinden sonra istihdam kelimesi 
ilâve edilmekle madde ikmal edilmiştir. 

8. Gayrimenkul emvali metrukenin talebe-
dilenlerinin derhal İmar Vekâleti emrine verilme
si tabiî ve zaruridir. Ancak Maliye Vekâletince 
hakkı fesih mahfuz olarak akdettiği icar muka
velelerini derhal mefsuh addetmek ve me'cûru 
derhal idareten tahliye ettirmek hakkının itası da 
o derecede tabiî ve zaruridir. Vukuu melhuz 
bâzı gfma suiistimalât sebebiyle gabni fahişle mü
him mebani ve fabrikaların dahi isticar edilmiş 
olanları varsa en büyük idare memurunun riya
setinde ikisi Vekâletten ve ikisi belediyeden mün-
tahap he,yetten alınacak karar ile mukavelename
yi feshedebilmek hakkının İmar Vekâletine itası 
münasip addedilmiştir. 

9. Maddei sâlife ahkâmının icrasından ve 
ziyadei muttasıla iddiasından mütevellit müstecir-
ler matlubatmm Maliye Vekâleti tarafından es
babına iadesi tabiî görülmüştür. 

10. İskân muamelesinin gerek menafii umu
miye! Devlet ve gerek menafii şahsiyei muhaciri
ne muvafık surette ifa edilebilmesi için manatıka 
tefriki elzemdir ve zaruridir. Halbuki Harbi 
Umumi nihayetinden beri bu husus nazarı dik
kate alınamadığı gibi şurada burada iskân edil
miş olanların da kendi kendilerine mahallerini 

terk ederek mübadele edilecek ahaliye tahsis edil
miş mahallere gidip yerleşmeye çalışan pek çok 
kimseler mevcuttur. Daha evvelki senelere teş
mili yerleşerek mal ve mülk sahibi olmuş olan
ların da naklini mucibolabilecöğinden ve bu da 
mahzurlu telâkki edildiğinden 1335 senesi meb
de' ittihaz edilmiş ve diğerlerinin naklolunmak 
ihtimali ile endişe mâh ve âtıl kalmaları mah
zurunu defetmiş olmak için de kanunun neşrin
den itibaren iki sene zarfında icra ve intacı 
şart kılınmış, ve binaenaleyh «iki selıe zarfında1» 
ibaresi1 ilâve edilmiştir. 

11. Türkiye'nin iskân mmtakalarımn ak-
samı mühimmesi tahribedilmiş olduğundan ge
rek bu mahaller ahalisinin ve gerek muhaciri
nin inşa ve imaratta bulunabilmeleri maddeten 
gayrhmimkün bulunduğundan ki, ecnebi serma-" 
yelerinin ithali ve gerek Devletçe vaz'olunaeak 
sermayenin bu hususata terk ve tahsisi için bir 
imar bankası ihdası zarurî ve elzemdir. Devlet, 
bankanın tesisi için ahali ve bütçeyi tazyik et
meksizin bâzı varidatı muhammene ve muhteli-
fesini tahsis edebilecektir. Böyle bir kredi mü
essesesinin teessüsü, Hükümeti hiçbir gûna ta-
ahhüdatı maliyeye sokmaksızm mühim miktar
da ecnebi parasının memlekete ithaline tavas
sut edebilir. Encümen bu maksatla Hükümetin 
teklifine onbirinci madde olarak maddei âtiye-
yi ilâve eylemiştir. 

«11. T ahrib edilen yerlerin ve iskân mınta-
kalarmıu imarı için ahaliye uzun vadeli ikra^-
zatta bulunmak üzere Devletçe irae olunacak 
teminat mukabilihde bir İmar Bankası tesisi 
için teşebbüsatta bulunmaya Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâleti mezundur.» 

12. Türkiye'nin her tarafından uzun sene
lerden beri inşa değil, hattâ mevcudu imar ka-
»bil 'Oİaımudığından inşaatı teşvik etmek ve ba
husus, harabolhruş mahalleri bu vergiden muaf 
kılmak gayet mantıkî ve tabiî görülmüştür. 

13. Harabol'an mahallerin ihsası ecnebi ser
mayedarların taahhüdüne vabeste gibidir. Bu
nun için 'sermayelerini dökecek şirketleri temin 
ve tatmin etmek de zaruridir. Binaenaleyh Hü
kümet programına derci suretiyle bütün dün
yaya ilân edilmiş olan önüçüncü madde ahkâ
mının;, yani inşaat bedelinden dolayı efrat uh
desinde kalan şirket alacaklarının Tahsili Em
val1 Kanunu mucibince tahsil1 ve tesviyesinin ta-
ahhüdedilmesi lâzımdır. Hükümet tahsil edip 
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vereceğine hattâ evvelâ tediye edip sonra tah
sil edeceğine nazaran da hiçbir veçhile zarara 
duçar olmıyacaktır. 

14. Müfettişler harcırahına ait madde ay
nen kabul edilmiştir. 

15. Mübadele, îskân, İmar Vekâletinin mu
vakkat bir vekâlet olacağı nıülâhazasiyle diğer 
vekâletler emrinde müstahdem memurin mes
leklerinden kıdem ve mevkilerini kaybetmek 
endişesiyle imar Vekâleti memuriyetlerini de-
ruhde eden içtinabetmektedirler. Mutlaka hariç
ten bulmak, nâehil memurları istihdam zarure
tinde kalmak demek olabileceği için encümen 
berveçhi âti maddenin ilâvesini derpiş etmiştir. 

«Mübadele, İmar ve iskân Vekâleti memur
luklarına tâyin edileceklerin mesleklerine ve 
mensuboldukları vekâletlere olan merbutiyetle
ri baki ve hak ve kıdem terfileri mahfuzdur» 

Mübadele, imar ve iskân 

Encümeni Reisi 
Erzurum 

Rüşdü 
Kâtip 
Sivas 

Halis Turgud 
Saruhan 
Abidin 
Canik 
Cavid 

Giresun 
Hakkı Târik 

Aydın 
Zekâi 

Antalya 
Murad 

Mazbata Muharriri 
Aydın 

Dr. Mazhar 

Denizli 
Haydar Rüşdü 

Canik 
Talât 
Sivas 

Muammer 
Saruhan 

Vâsıf 
Saruhan 
Reşad 
Ordu 
Faik 

RElS — Efendim heyeti umumiye'si hakkın -
da söz istiyen var mı? 

TUNALI HlLMl B. (Zonguldak) — Arka
daşlar, dün akşam Makamı' Riyasetten içtimain 
Cumartesine talikine bağıran arkadaşlara te
şekkür . ettikten sonra bu arkadaşınızın da. bu
rada bir sözünü tekrara maalesef mecburum. 
O tekrar ettiğini söz şudur. Muhacirlerin tali
hi olsaydı, muhacir olmazdı. Cenabı Hak'ka 
hamdü şükür ederim ki, muhacirlik galibe ya
vaş yavaş zail oluyor. (In'şalTah sesleri) Ben 
bunu fali hayır addetmek isterim. Evvelki ak
şam Vâsıf Bey arkadaşımız «tercihan ve şimdi1» 

diye bağırırken cevval ve azimkar yeni vekil 
maalesef «vakit yoktur» demiştir. 

RElS — Makamı Riyaset dedi. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Maka

mı Riyaset değil, yeni vekil demiştir. Yeni ve
kilden isterdim ki, arkadaşlar... 

MÜBADELE, İMAR VE ISKAN VEKlLÎ 
MUSTAFA NECATI B. (izmir) — Ben öyle bir 
şey söylemedim. 

REİS — Efendim; Makamı Riyasetten söy
lenmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Rica et
tik ki, müzakere derhal başlasın ve hemen mü-
zakerata İptidar ettik. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Hayır 
efendim! Ben böyle bir şey söylemedim. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Zapta ba
kabiliriz efendim. Dün akşama gelelim, neden 
sabaha kadar oturup biz bu kanunu müzakere 
edip çıkarmadık. Binaenaleyh, o yüzden yarını 
asır feda oldu. Şu halde arkadaşlar, istirham 
ederim, heyeti! umumiyesi hakkında aleyhte 
söylemek istiyen varsa hemen söylesin. (Gürül
tüler) Yok, esaslı bir itirazda bulunacak yoksa 
hemen maddelere geçelim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Bendeniz 
arkadaşlardan söz söylememek için rica edece
ğim. Çünkü mevzu' o kadar geniş ki saatlerce 
burada levhaları tasvire imkân vardır. Onun 
için maddelere bir an evvel geçelim. Yalnız şu
nu nazarı dikkati âlinize vaz'edeyim. Burada 
kanunun heyeti umumiyesinin tanziminde hâ
kim olan ruh, yalnız mübadele meselesidir. Hal
buki mesele bu değildir. Yalnız beşyüz bin ki
şinin iskânı değildir, açıkta milyonlarca kişi 
vardır. Binaenaleyh, bu kanunun mevaddı tes-
bit edilirken! bilhassa Polatlı'dan İzmir'e kadar 
açıkta kalan ahalinin tarzı iskânını düşünelim. 
Bilhassa bunların tarzı iskânını ve terfihini na
zarı dikkate almanızı rica edeceğim. 

REİS — Efendim! Maddelere geçilmesini 
reyinize vaz'ediyorum; (Maddelere geçelim, ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

Mübadele İmar ve İskân Kanunu 
Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâ

leti, mübadeleye tabi ahalinin nakillerine ve bun
lardan ihtiyacı tahakkuk edenlerin ve iskânla
rından itibaren âzami iki ay iaşelerini temine 
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ve iskân mıntakaları tâyinine ve memleketin 
harabolan mahallerinin imarı vesailini ihzara 
memurdur. 

TUNALI HlLMl B. (Zonguldak) — Madde 
tertip itibariyle yanliş ve oldukça noksandır. 
Mübadele, îmar ve iskân Vekâleti buna yalnız 
imar deseydik çok iyi olurdu. Çünkü imar de
mek iskân demektir, iskân da imar demektir. 
Her ne ise mübadeleye tabi ahalinin nakillerine 
deniyor. Halbuki arkadaşlar! Türkiye'ye gele
cek olan Müslüman Türkler yalnız mübadeleye 
tabi olanlar değildir. Onlar arasında kendi ge
lecek muhacirler de vardır. Binaenaleyh, imar 
Vekâletinin bir ismi diyebilirim ki, imar ve Mu
hacirini Vekâletidir. Şu halde burada bir nok
sanımız vardır. Saniyen «nakilleri!» denilmiştir. 
Halbuki şevkleri denilmelidir. Zira aşağıda 
«bunlardan ihtiyacı tahakkuk edenlerin» kaydı 
vardır. Şu halde nakil' deyince ihtiyacı olmı-
yanlar da nakledileceklerdir. O vakit demek 
oluyor ki : Aşağıdaki kayda hacet kalmaz. Bi
naenaleyh, (nakil) yerine sevk kelimesi kulla
nılmak icabeder. Bir de; evvel söylenmesi icabe-
den bir nokta pek aşağıda söylenmiştir. Bir ve
kâlet bir vazifede1 evvelâ kendisinin programını 
tesbit eder. Binaenaleyh, en aşağıya konulan 
(iskân mıntak al arını tâyin) kaydı en başa ko
nulmak icabeder. (Tâyin) yerine (tesbit) de
mek daha muvafıktır. 

En assalı unutulmuş bir noktaya gelelim : 
Lozan Muahedesinde bir ve iki sene gibi gayetle 
kısa bir mühletle bizim birçok kan ve iman kar
deşlerimiz Türkiye haricinde kalıyorlar. Bu
lundukları mahaller hükümetlerinin tâbiiyetini 
iktisabedip etmemekte muhtar bulunuyorlar. 
Arkadaşlar! Bu büyük fırsatı biz eğer elden çı
karırsak zannederim ki, milyonlarca Türk'ü el
den çıkarmış olacağız. Şu halde imar Vekâle
tinin Hariciye1 Vekâletiyle elele vererek Türkiye 
haricinde kalmış bu toplu ve dağınık kan ve 
iman kardeşlerimizi mümkün olabildiği kadar 
- Türkiye tâbiiyetinde bırakmak değil - Türki
ye'ye zavallı Türkiye'ye nakledebilmeye uğraş
mak kâfidir. Anadolu'ya, zavallı boş Anado
lu'ya bunları' doldurmalidır. Bu maddeleri oku
yorum arkadaşlar! Yalnız hatırlatabilmek için 
rakamlarını zikredevim. Yirmi birinci, otuzun
cu, otuzbirinci, otuzikinci, otuzüçüncü, otuzdör-
dümcü, otuzaltıncı maddelerdir. Binaenaleyh bu 
madeierden bir an evvel istifade edebilmek için 

sureti mahsusada bir komisyon teşkili bence 
zarurîdir. Binaenaleyh, bu birinci maddeye böy
le bir komisyonun teşkili için bİT kayıt ilâvesini 
teklif eyliyeceğim ve bu komisyona kendimce 
(Türk Komisyonu) diyorum. 

Arkadaşlar! Bir noktaya dikkat gözünüzü 
celbetmek isterim. Eğer evvelce arkadaşların 
lâyihalarında okuduğum satırlara ve gerek bu 
lâyihada gözüme çarpan noktalara göre bir zih
niyet hâkimdir ki; İmar Vekâleti güya yalnız 
Şark'ta ve Garp'ta düşman ayağiyle tahribedil-
miş mmtakalarm, memleketlerin imarı için tees
süs ediyor. Hayır arkadaşlar! Zavallı memle
ket ta Meriç'ten Kafkas dağları eteklerine kadar 
devam eden bu zavallı memleket baştanbaşa ha
raptır. Binaenaleyh imar Vekâleti, memleketi 
baştanbaşa imar ile muvazzaftır. Şu halde bu 
memleketi imar için ne yapabiliriz? 

RAGIB B. (Kütahya) — iki milyar Osmanlı 
altını veririz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş
lar! Bu memleketi imar etmek için bir hâtıra
mı arzetmek isterim. Kafkasya'yı tetkik ile meş
gul olduğum sıralarda gördüm ki : Euslar Kaf
kasya tabiiyatı için öyle eserler vücuda getirmiş
lerdir ki; bu salonu doldurur. Yalnız bir an
siklopedileri var, bu katiyen nihayete ermemek
te idi. Bu birkaç senede koskoca bir cilt olarak 
meydana gelmiştir ve bu suretle vücuda gelen 
ciltler üstüste konursa bugün benim bu yemek 
zannederim ki; üç dört misli bir irtifa hâsıl 
eder. Hattâ hatırladığıma göre galiba Alman
lar hiç alâkaları olmadığı halde - ilmî bir tet
kikte alâkadar bulunmak dolayısiyle - Almancaya 
tercüme etmişlerdir. Arkadaşlar, bizim noksa
nımız, daima söyleriz ve deriz ki, memleketi 
tanımamaktadır. Memleketi tanımak ne demek
tir? Memleketi dolaşmakla, şuradan, buradan 
sathi malûmat almakla olmaz efendiler. 

Arkadaşlar, gönül isterdi M, Maarif Ve
kâletinde bir Tetkik Encümeni bulunsun da 
memleketin tabiiyatma ait bize bir fikir versin 
ve ona göre tetki'katta bulunalım. Şu halde 
arkadaşlar; hiç olmazsa şu İmar Vekâleti mü
nasebetiyle o -vekâletten fennî, ilmî bir Tetkik 
Encümeni teşkil edelim. Bu encümen fen kafa-
lariyle, ilim kafalariyle çalışarak memleketin 
imarı plânını hazırlasınlar. Ankara tabiiyatı, 
Ankara'nın sıhiyatı ve sairesi ve sairesi tetkik 
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edilince Ankara'nın imarı plânı daha ilmî, daha 
fennî, daha sıhhi bir zemin üzerine kurulur. Şu 
halde bizim için lâzım olan bir şey kıyamete ka
dar devam edecek olan imar keyfiyetini ancak 
ve ancak plân dâhilinde takibetmekten ibarettir. 

ŞEFİK B. (Bayazid) — Efendim! Heyeti 
Celileniz müdüriyeti umumiye teşkili teklifine 
rağmen işin ehemmiyet ve azametini takdir ede
rek bir vekâlet teşkil buyurdunuz ve bu vekâ
letin bu maddei kanuniye ile vazife ve salâhi
yetini tâyin buyurursunuz. Birinci madde 
manzuru âliniz oluyor ki, İmar ve İskân Vekâ
leti mübadeleye tabi ahalinin nakillerine.. Ve 
ilh, yani bu maddeden istihracedilen mâna, is
kân ve iaşenin sırf mübadeleye tabi olan ahali
ye hasredilmiş olduğudur. Malûmuâlinizdir ki, 
mübadele edilecek ve memleketimize gelecek 
kardeşlerimizin bir sene geçmeden muamelele
ri ikmal ve onlar kamilen iskân ve iaşe edile
cektir. Fakat memleketin gayet ağır ve büyük 
bir felâket karşısında olduğunu da unutmıya-
lım, - ki memleketimizin her tarafı haraptır -
bu Vekâlet bugün için değildir. Bîrkaç sene ve 
belki ebediyen devam edeceği şüphesizdir. Bina
enaleyh bugün vilâyeti şahkiyemizin ahalisin
den bir kısmı mühimminin bulundukları muhit
lerde başını sokacak bir kulübe bile bulamadık
larından dolayı gidememişler ve bulundukları 
mahallerde kalmışlardır. Eğer bunlar için imar 
ve iskân hususu Mübadele Vekâletince nazarı 
dikkate alınmıyacak olursa bunla]' ilelebet gi
demezler. Bundan başka memleketimizde birta
kım göçebelerimiz vardır ki, o kadar hâli yerle
rimiz dururken bunlar yersiz, yurtsuz gezip du
ruyorlar. Bu Vekâlet bunlara da vâzıülyedol-
malıdır ve bunun ne şekilde olacağı maddede 
(gösterilmelidir. Binaenaleyh bendeniz Heyeti 
öelileye bir takrir takdim ediyorum. Maddenin 
beşinci sütununa bir fıkra ilâvesini arz ediyo
rum. Takririm de budur: (... teminine ve dâhil
de bulunan muhacir ve mültecilerin arzulariy-
le memleketlerine sevk ve terfihine ve göçebe 
halinde bulunanlara arazii hâliye verilerek 
bunların tavtinine) diye arz ederim ve kabu
lünü Heyeti Celileden istirham ediyorum. 

DE. MAZDAR B. (Aydın) — Müsaade 
ederseniz vâki olan beyanatımdan bir - iki nok
tasını arz edeyim, belki kabul edensiniz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim! Birinci 
madde Vekâletin hikmeti teşekkülünü gösteri

yor. Yalnız burada sakıt kalan bir nokta var
dır. Meselâ, Manisa oniki bin hanelidir. Burası 
kamilen yanmıştır. Bura ahalisi Manisa'ya ci
var, İzmir'de, şuralarda buralarda hanelere 
yerleşmiştir. Bunların Yunanlılardan alacakla
rını da mevzuu'bahsetmedik. Vekâlet bunların 
yanan evlerini imar edecek mi? Yoksa bunlara 
bu evlerden çıkınız, nereye giderseniz gidiniz 
mi denilecektir? Yoksa Vekâlet bunları da is
kâna memur mudur? Eğer bu Vekâlet bunları 
da iskâna memur değilse İmar ve İskân Ve-
leti unvanını kaldıralım. Yalnız Mübadele Ve
kâleti olsun. Yok, bunları iskâna ve terfihe me
mur ise, - birinci madde hikmeti teşekkül ve 
gayesini gösteriyor - oraya bir fıkra ilâve et
mek lâzımdır. Binaenaleyh bendeniz, (Tahri-
bedilmiş olan ahalinin meskenleri imar edilince
ye kadar o ahalinin terfih ve sairesini ihzara 
memur...) fıkrasının ilâvesini teklif ve rica 
ederim. Zannedersem, buna encümen de mu
vafakat eder. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Kalbul ederiz. 
MAZHAR B. (Aydın) — Arkadaşlar! Vehbi 

Beyin bu teklifini encümen kabul ediyor. («Hay
hay» sesleri.) Zaten maddede bu maksat mün
demiçtir. İskân tâbiri burada mevcudoldukça 
encümen şuna kaanidir ki, Devletin bütün iskân 
ve imar muamelâtını kemakân idare edecektir. 
Yani mübadeleye tabi olmıyan yerlerden gele
cekler varsa onlar da Mübadele ve İskân Kanu
nuna tabidirler. Memaliki Şarkıyeden veya fa
lan yerden gelmiş olanların şevkleri ve saire-
leri ve bunların iskânları kamilen mevcuttur. 
Bu kanunu koymakla, ortada mer'i kanun mül
gadır, diye.bir şey yoktur. Onun için bu endi
şeleriniz, bu kanunun ve bu teşkilâtın tahtı te-
minindedir, zamanındadır. Herhdîde memaliki 
Şarkiye ve G-arbiye ahalisinin iskânı... Ve son
ra birinci maddede (harabolan) kelimesi var
dır. Binaenaleyh bu kelime, Vekâletin bütün 
memleketin harabîsine karşı icabeden tedabiri 
almakla muvazzaf olduğunu gösteren bir keli
medir, mutlak olarak konmuştur. Düşman tara
fından tahribedilmiş olan şehirler için de (ha-
ralbolan) kelimesi konmuştur. Bittabi bunlar, 
dâhildir. Vekâlet, yarın faaliyete girerken, bi
rinin diğerine tercih edilmesini düşünecektir 
ve bittabi bunun için de eline bir hak bahşe
deceksiniz. Bunları ayrıca tasriha lüzum gör
medik. Meselâ, her hangi bir sebeple içerisin-
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den üç - beş evi harabolmuş olan şehirler var
dır. Geliniz, bu meskenleri imar ediniz, demek 
vardır, fakat bir de tamamen harabolan ve hiç 
yeri yurdu kalmıyan, memleket namına yerle
rindeki topraklardan başka bir şeyi kalmıyan 
memleketlerin imarı vardır. Ta'biî bunları ter
cih etmekte Vekâleti tağyir etmek lâzımdır. 
Bunlar, burada uzun uzadıya bahsedilmemiştir 
ve kanuna -girecek şeyler değildir; herkesin ak
lıselim ve mantığına terk edilmiştir; binaena
leyh bu hususu da bu suretle kabul edildikten 

1. — Büyük Millet Meclisi Reisi intihabı 

REİS — Ruznameye başlamazdan evvel He- , 
yeti imuh'teremenize Meclis'iimizin teşkilâtı hak
kında 'mıâruzaıtta bulunacağım : Malûmu ihsa
nınız Riyaset münhaldir ve yeni teşkilât muci-
'bince ©skisi gibi Reisisani değil, doğrudan doğ
ruya Refe inıtiihabedilmesıi lâzımigeliyor. Biran ev
vel Reis intihabı şüphesiz ki, (müzafceratın .daha 
ziyade intizamına girmesi, daha ziyade sürat ik-
tisalbetmesl idin teşkilâtın İtmamı 'noktainazarın
dan lâzımdır. Onun için Heyeti imühteremjeni'z-
den istirham 'ederim, Reis inıtilhabnıı yapalım. 
(Hay hay sesleri) Eaibul huyurulucrSia tâyini esa

mi İlle ve yoklama suretiyle yapalım. (Münasip 
sesleri) O halde efendim! Lûjtfen reylerinizi isti
mal buyurunuz! 

'(Yoklama suretiyle âra istimal ve Reüıs inti
habı icra edildi.) 

REİS — Efendim reylerini istimal etmiyen 
var ımı? Lütfen reylerinizi isitimal buyurunuz! 

sonra biraz sakıt gibi kalan Vehbi Beyin de
diği nokta vardır; bunu da sarahaten biz ka
bul ediyoruz. 

REİS — Müzakerede ekseriyet kalmadı efen
dim. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Müzakere
ye devam edebiliriz. 

REİS — Müsaade ederseniz öğleden sonra 
saat üçbuçukta içtima edilmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse saat: 11,45 

Efendim ananın istihsali muamelesi hitam bul
du. [İbrahim Bey (İzmit), Ahmed Remzi Bey 
(Gaziantelb), Rıfkı Bey (DiyarMrir) Tasnifi 
araya memur edilımişlerdir.] 

Efendim! Âra tasnif olununcaya kadar ten
sip buyurursanız müzakereye devamı edelim. 
('Muvafık sesleri) İmar Vekâleti Kanununla baş-
lamıazdan evvel Heyeti Mubîteremenize arkadaş
larımızdan Raif Efendinin mezuniyeti hakkında 
Divanı Riyasetin bir tezkeresini arz edeceğim. 
(İşitmiyoruz sadaları) 

2. — Erzurum Mebusu Raif Efendiye izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset karan. 

Rei's — Efendim! İmar Vekâleti Kanununun 
müzalkere'sine 'başlamazdan, 'evvel arkadaşlarımız
dan Erzurum Mebusu Raif Efendiye, ailece hâ
sıl olan zaruretine 'binaen, mezuniyet 'verilmesi 
Divanı Riyasetçe tensibedilmiştir; Divanı Riya
setin tezkeresini Heyeti Umumiyete arz ediyoruz. 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakarat; saat : 3,50 

REİS — Birinci Reisvekili Basri Bey 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Falih Rıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Efendim Celseyi açıyorum. 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
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Heyeti Umumiyeye 
Erzurum Mebusu Ralif Efendiye birbuçuk ay 

mezuniyet itası Divanı Riyasetçe tensibedilmiş 
olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur efendim. 

1 Teşrinisani 1339 
'Birinci Reisvekild 

Mehmet Sabri 
REtS — Efendim! Divanı Riyasetin ten

sibi veçhile Raif Efendinin bir buçuk ay ımez'u-
miyetini reyi âlinize vazediyorum. Kaîbul 'bu
yuranlar lütfen el ikaldırsm. Kabul olundu. 

Efendim Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun müzakeresine başlıyoruz. Söz Faik Be
yindir. 

FAİK B. (Tekirdağ) — Efendim! Vekâle-
ıtin vazaifini gösteren birinci maddeyi, ben
deniz bâzı nıkattan noksan görüyorum. Bura-
rada yalnız mübadele suretiyle gelecek, olan 
ımıulhucirler hakkında yapılacak muameleler 
tadadolunuyor. Halbuki (bizim memileketimiz-
de henüz mübadele ım-esclesi mevcut değilken 
şimdiye kadar birçok muhacimler gelmiş ve he
nüz iskân edilmemüışitir. Ondan sonra mübade
le esnasında ve mübadeleden sonra mübadele
ye tâbi olmıyan Ikısaımlardan da memleketimize 
birçok (muhacirler gelecektir. Bunların da mer
cii yine aynı vekâlet olmak lâzımgelir. Mad
dede bunlardan da bahis imievcut değildir. Di
ğer taraftan bizde şimdiye kadar aşair ımua-
ımıelâtı, İmar Vekâletinin gayri vekâletler tara
fından ifa ediliyordu. Bu defa bu vazifenin de 
vekâlete tevdii lâzımgelir. Bundan başka mu
hacirinin tarihi vurtutlarından itibaren imuhta-
Ciolanlarınıın iki ay müddetle iaşesini taahhüde -
diyoruz. Halbrulki mevsim Ikıştır. Şimdi gelecek 
'Olan muhacirler bizim memleketimizde iki ay 
zarfında iş bulamazlar. 'Buna imkân yoktur. 
Çünkü bu muhacirler Teşrinisaninin evasıtmda 
veya evahirinde gelecekler. Halbuki Kânunu
evvel, Kânunusani, Şubat, Mart, bu dört ay iş 
ayı değildir. Bunaenaleyh bu adamlar ıbu ay
landa nasıl iş bulup da kendilerini iaşe edecek
ler ve ne suretle geçinecek ve hayatlarını ida-
ıme edeceklerdir ? Binaenaleyh bunlar kendile
rini idare edebilecek bir iş buluncaya kadar 
iaşe müddetinin temdidi suretiyle maddenin 
(taldilini teklif ediyorum ve bu arz ettiğim ini
kat,- nazarı dikkate alınarak maddenin tadili 
için bir talkrir takdim ediyorum. 

HAKKI B. (Van) — Efendim! İmar Ve
kili Anadolu'nun her tarafından bulunan ve 
şimdiye kadar hiçbir tarafa gönderilemiyen ve 
builondukları yerlerde iskân e dile miy erek pelk 
perişan bir halde kalan vilâyatı Şarkiye aha
lisinin de ihtiyaeatını nazarı dikkate alacakla
rını geçen gün beyan buyurdular. Fakat mad
dede buna dair sarahat yoktur. Binaenaleyh 
ımadldeye bir' kayıt ilâvesine lüzumu kaıtî var
dır. Bunun için bir tadil takriri verdik. Bun
dan başka İran'dan ve Revan'dan birçok muha-
oirler gelmiştir ve geldikleri günün ferda
sından itibaren kendilerinden bütün tekâlif 
tahsil olunmaya başlanıldığı halde kendilerine 
bir şey verilmemiştir. Kendilerine hiçbir şey ve
rilmemiştir ve kendilerine verilmek üzere tah
sis edilen araziden, arazil mahlûleden Hükümet 
icar alıyor. Bunu İmar Vekili Bey - tabiî tefer
ruata aittir. - nazarı dikkate alır. Yalnız tadil 
teklifimi nazarı dikkate alınız ki, Anadolu'nun 
muhtelif yerlerindeki vilâyatı Şarkiye mültecile
ri de bu sefaletten kurtulsun. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim malûmu-
âlileridir ki, iskân meselesi pek mühim bir mese
ledir. Şeraiti lâzimeyi haiz olmıyarak vukubulan 
iskânların pek çok elim neticeleri memleketimizde 
görülmüştür. İmar Vekâleti bundan evvel ihti
yar edilen hataları yapmamaya ve iskânı şeraiti 
fennij'-e ve ilmiyesi dâhilinde icra etmeye şüphesiz 
çalışacaktır. Fakat bu arada şimdiye kadar he
men hiç mevzuubahsolmıyan ve fakat pek ziyade 
haizi ehemmiyet olan bir noktai nazarı dikkati 
âlinize vaz'edeceğim ve İskân Vekili Beyden de bu 
nokta hakkında sarih ve resmî vait talebinde bu
lunacağım. O da şudur: Malûmuâlileri Anado
lu'da Hükümet şimdiye kadar hiçbir köy siyaseti 
takibetmemiştir, takibetmemiş değil, hayalinden 
bile geçilmemiştir. -Halbuki köy, Türkiye Dev
leti için esastır. Köylerin bugünkü şerait dâhi
linde hiçbir vakit terakkiye doğru bir hatve at
malarına imkân yoktur. Çünkü iki evli bir köy 
burada, iki saat ilerde beş çadır, beş saat ötede 
yirmi haneli bir köy... İşte bu şerait altında bu 
köylerde ne maarifin, ne fünunu cedîdei ziraatin 
tamimi katiyen kabil değildir. 

Saniyen: Böyle serpilmiş bir halde olan ve 
ufak ufak kümeler halinde bulunan köyler aynı 
zamanda eşkiyanm barınmasına çok yardım edi
yor. Şekavetin memleketimizde beledî bir şekilde 
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olmasının başlıca sebebi bu köylerin dağınık ve 
ufak ufak olmasıdır. Şimdi Şarktan, Garptan 
memleketimize birçok muhacirler gelecektir. Şüp
he yoktur ki, bu en büyük bir fırsattır. Bu köy
lerin üçünü, beşini toplayıp, birleştirerek bir köy 
yapma her vakit elimizdedir, memleketimize ge
lecek bir milyona yakın muhacirlerin iskânı gibi 
elimizde en büyük bir fırsat mevcuttur. Ve öyle 
zannediyorum ki; gelecek muhacirlerin dörtte 
üçü köylerde iskân edilecek rençberlerdir. Şeraiti 
saire meyanmda, bilhassa iskân mmtakasmdaki 
köyler nazarı dikkate alınarak îmar Vekâleti bir 
nisbet kabul etmelidir. Meselâ: Yüz haneden aşa
ğı köy olmamalıdır. Binaenaleyh yüz haneyi ba
rındıracak surette arazisi, korusu, ormanı ve sair 
şeyleri mevcudolan yerler tesbit edildikten sonra 
gelecek olan muhacirler bu suretle yerleştirilmeli
dir ki; teşekkül edecek köyler veyahut evvelce 
ufak olup da sonradan büyüyecek köyler birer 
zümrei içtimaiye olsunlar, hayatı hususiyeye sa
hip birer zümre olabilsinler. Bu takdirde o köy
ler; hem mektebini yapabilir, hem de sair hide-
matı hususiyesini görebilecek bir kabiliyeti iktisa-
beder. Fakat hiçbir vakit üç haneli, beş haneli, 
yirmi haneli, otuz haneli ufak köyler, ne bir mek
tep açabilirler, ne de bir korucu tutabilirler ve 
ne de kendi mmtakalarmın asayiş ve inzibatiyle 
alâkadar olabilirler. Bendeniz Vekil Beyden çok 
rica ederim, bu nokta çok esaslıdır. Memleketimiz 
için inşallah ileride köy siyaseti takibedecek bir 
program çizecektir ve o program dairesinde kü
çük köyleri büyülteceklerdir. Şu fırsatı kaçırma
mak için Vekil Beyden temenni ederim ki, res
men vait buyursunlar, takibedecekleri program
da, köylerin yüz haneden aşağı olmaması esas 
olsun. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız ic
ra edilen Eiyaset intihabını arz edeyim: Eeye 
iştirak eden mebusların adedi yüzelli sekiz. Mua
mele tamamdır. Eauf Bey iki rey almıştır. Beş 
müstenkif vardır. Yüzellibir rey ile İstanbul Me
busu Ali Fethi Bey Meclis Eeisi intihabedilmiş-
tir. (Alkışlar) 

EEİS ALİ FETHİ B. (İstanbul)— Muhte
rem arkadaşlar! Meclisin en yüksek mevkiine ge
çirmek için bendeniz gibi âciz bir arkadaşınızı... 
(Estağfurullah sesleri.) mtihabettiğinizden dola
yı bilhassa arkadaşlara en samimî hissiyat ve te-
şekküratımı arz etmekle keshi iftihar ederim. İş
bu vazifenin ehemmiyetini ve âciz omuzlarıma 

i tahmil eylediği yükü takdir ederek vazifemin 
hüsnüifası için Heyeti Âliyenizden muavenet ve 
suhulete intizar eylerim. Çünkü bir taraftan 
bu kürsüden iradolunacak bilcümle mutalâat 
ve münakaşatm hürriyet, serbesti ve intizam da
iresinde cereyan edilmesini ve memleketin muh
terem vekillerinin hakkı kelâmını ve hürriyeti 
münakaşasını hiçbir takyide, hiçbir tarafgir
liğe meydan vermeksizin.... (Bravo sesleri) mu
hafazasını temin etmek gibi gayet âli ve şeref-
bahş bir vazifeyi tahammül ediyorum. Bu va
zifeyi kemali bitarafî ile ve hürriyeti kelâmın, 
hürriyeti münakaşanın istilzam eylediği bütün 
ciddiyet ve ehemmiyetle ifa edebilmek, bende-
nizce en mühim ve en mukaddes bir vecîbe ola
caktır. Aynı zamanda efendiler! Meclisimizin 
müsmir faaliyetini ve intizamı müzakeresini te
min etmek için Heyeti Âliyenizin Makamı Riya
sete lâzımgelen suhuleti ve lâzımgelen muave
neti ifa buyuracağına hiç şüphem yoktur, bu 
fikre istinaden ve bu muavenete intizaren tek
rar Heyeti Âliyenize kemâli hürmetle arzı şük
ran eylerim. (Sürekli alkışlar) 

(Makamı Eiyaseti Ali Fethi Beyefendi işgal 
ettiler.) 

ZEKÂ1 B. (Aydın) — Efendim bu birinci 
madde; imarı İskân ve Mübadele Vekâleti diye 

• tesis ve teşkil ettiğimiz müesseseniz vazaifi esa-
siyesini ve maksadı teşekkülünü ifa etmekte, va-
zaifin, hututu umumiyesini çizdirmektedir. Mü
badeleden, iskândan, imardan bahsediyor ki ve
kâlet de bu üç unvandan mürekkeptir. Fakat 
bendenize kalırsa madde, bu maksatları tama
men ifade de nâkısdır. Bir kere mübadele me
selesi mevzuubahistir ve bittabi mübadele için 
mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin vazaifine 
esas olacak şey, elde bulunan Yunanlılarla ak
dettiğimiz Mübadelei ahali Mukavelenamesiyle 
ona merbut olan Beyannamedir. Maddenin tar
zı tertibine nazaran Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti, mübadeleye tâbi olan ahalinin nakille
rini ihzara memurdur. Bendenize kalırsa - nite
kim Mukavelenin üçüncü maddesi sarahaten öy
ledir. Mübadele, İmar ve iskân Vekâletinin va
zifesi, mübadeleye tâbi olan ahalinin nakil ve 
iskânlarından ibaret değildir. Mübadele Muka
velenamesi mucibince lâzımüliskân olduğu hal
de elyevm Türkiye'de henüz iskân edilmemiş bir 
hayli insan vardır ki onların da iskânları mev
zuubahistir. 1328 senesinden beri gelenleri ve 
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Türkiye'de bulunarak emlâklerini orada bıra
kanlar vardır ki bunlar mübadeleye tâbi değil
dir ve bunların mübadelesi mevzuubahis değil
dir ama, bizim içimizde bulunuyorlar. Onlar, 
orada emvallerini terk ettikleri için buradaki 
emvali metrukede iskân edileceklerdir. Bina
enaleyh; bu maksadı burada ifade etmiyoruz. 

Zannederim ki esasen mevcudolan Mukavele
nameye göre hicolmazsa bunun hututu umumi-
yesini izah edecek bir şekilde ve o maksadı da 
ifadeten maddeye bir kaç kelime ilâve etmek 
ve «Mevcut Mübadelei Ahali Mukavelenamesi 
mucibince nakil ve iskânlarına» demek lâzım-
gelir. Ondan sonra «bunlardan ihtiyacı tahak
kuk edenlerin iskele ve yollarda iaşe ve ibate
lerine ve iskânlarından itibaren âzami iki ay 
iaşe ve ibatelerini temine» deniyor. Demek ki, 
ihtiyacı tahakkuk etmiyenlerin ne iaşe ve iba
teleri ve ne de iskânları mevzuubahis değildir. 
Halbuki ihtiyaçları tahakkuk edenlerin nakille
rinin masraflarını itaya ve iaşe ve ibatelerinin 
teminine Hükümet mecbur olduğu halde ihti
yacı tahakkuk etmiyenlerin bu masrafını, Hü
kümetin deruhte etmemeye hakkı vardır. Fakat 
muhtacolduğu halde orada bıraktığı emvale mu
kabil burada iskân edilmiyecek mi? Hay, hay 
Mübadele Mukavelenamesi mucibince tabiî ora
da bıraktıkları emvale mukabil emval vermek 
suretiyle iskân edilecekler ise de madde bu mâ
nayı ifade etmemektedir, o maksadı tavzih et
memektedir. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — İbate, iskân mâ
nasında değildir. O da ayrıca konmuştur. 

REİS — Söz kesmeyiniz efendim. 
ZEKİ B. (Devamla) — İaşe ve ibate, iskele 

ve yollarda iaşe ve ibatedir. Yani muhtacolan-
ları iaşe ve ibate edeceğiz. Fakat muhtacolmı-
yanları iskân edeceğiz. Nerede bu ifade? «İs
kânlarından itibaren» tâbiri eğer umuma aitse 
yukarda «bunlardan ihtiyacı tahakkuk edenle
rin» ifadesi geçmiş olduğu için «Yalnız ihtiyacı 
tahakkuk edenlerin iskânlarından itibaren âza
mi iki ay iaşe ve ibatelerini temine» dedikten 
sonra «ve mübadeleye tâbi olan ahalinin su
reti umumiyede iskâna» gibi bir kayıt ilâve et
mek bendenizce mümkün olur, zannederim. On
dan sonra «İskân mıntakalarmm tâyini» geli
yor. Zannederim ki, gerek İmar Vekâletince ve 
gerek encümence bu, yalnız mübadeleye tâbi 
olan ahalinin alelıtlak - demin Mazbata Muhar

riri Mazhar Beyin ifadeleri veçhile - memlekette 
mevcudolan muhacirin ve mültecilerden henüz 
altı sene müddeti ikmal etmeyip de iki veya üç 
sene evvel gelerek henüz iskân edilmemiş olan
ların iskânlarına dair bir fıkradır. Bendenizce 
bunu biraz tavzih etmek lâzımgelir. Malûmu-
âliniz şimdiye kadar iskân meselesi - gerek mu
hacirler için, gerek mülteciler için - Devletin 
siyasetinde epeyce zaman mevzubahsolan ve za
man zaman üzerinde birçok faaliyetler ibraz 
edilen bir mevzu olmuştur. Fakat buna dair 
sadra şifa verecek muntazam bir kanun da 
yapılmış değildir. Ortada bir nizamname vardır. 

1329 tarihli İskân Muhacirin Müdiriyeti 
Umumiyesinin teşkiline ve vazaifinin tarzı ifa
sına dair bir nizamname vardır. Sonra bu ni
zamnameyi tefsiren yapılmış bir iki talimatname 
vardır. Meclisi Âli, İmar, İskân veMübadele Ve
kâleti namiyle bir Vekâlet ihdas ederken bu 
meseleye fazla ehemmiyet vermekle beraber 
zannederim ki, bunda kasdettiği mâna; şimdiye 
kadar İskân Muhacirin Müdiriyeti halinde görü
len vazaifi ifa etmek için değildi. Görülebilen
lerle beraber görülemiyenleri de ifa ettirmek 
ve noksan kalanlarla beraber ihtiyacatı nazarı 
dikkate alarak nizamen ve kanunen tedvin edil
memiş vaziyetler var ise onları da tedvin ettire
rek bu ihtiyacatı tamamen tatmin edebilecek 
bir şekilde iktiza eden mevaddı kanuniyeyi de 
tanzim etmek maksadını istihdaf etmiştir ve 
teşekkür olunur ki İmar Vekili Beyefendi, çar
çabuk bir lâyiha ihzar edip bize gönderdi
ler Binaenaleyh şimdiye kadar mevcudolan ni
zamnamelerle talimatnamelerde Hükümetçe ta-
kibedilen maksat ve kabul edilen şekil, iskân 
edilen Hükümet bütçesinden ikrazat - Temlik su
retiyle değil - taviz suretiyle uzun vadeli ik
razat şeklinde yapılmıştır. Şimdiye kadar mu
hacir ve mültecilere yapılan muavenet budur. 
Yani bizim iskân siyasetimiz bu şekilde yapıl
mıştır ve böylece olmalıdır. Yoksa muhtacîne 
Hazinei Devletten doğrudan doğruya bahşedile
cek, yani böyle mevaddı iskâniyeye, mevaddı 
ziraiye ve saire ve saire verilecek olursa o za
man yalnız muhacirlere değil, memleketin yerli 
ahalisi içerisinde muhtacolanlara da verilmek 
lâzımdır. Yerli ahali içerisinde bunlardan fazla 
muhtaç insanlar vardır. Bu şeklin, bu adamla
rın kuvvei teşebbüsiyelerini tenkis etmekten ve 
daima kendilerini Hükümet kapılarına müracaat 
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ettirmekten ve muavenet beklemekten başka bir 
faidesi olmuyor. Onun için îmar, İskân ve Mü
badele Vekâleti, Hükümet bütçesinden onlara 
muvakkaten muavenet suretiyle ve fakat tekrar 
istirdat şeklinde ikraz muamelesi halinde ya
pılması doğrudur. Nitekim şimdiye kadar ya
pılan bu idi. 

Ancak şimdi Mübadele Mukavelenamesi mu
cibince Hükümetin kabul ettiği vaziyet bundan 
başka türlüdür. Orada mallarını terk eden 
ahali, terk ettikleri mallara mukabil muhtelif 
komisyonlar tarafından kendisine verilen vesi
kalar buradan gidecek olan Rum ahalinin terk 
ettikleri emvali alacaklar ve bunlar devletlerce 
takas ve mahsubedilecek. Yani bu defa müba-
deleten gelecek ahalinin alacakları şey, orada 
bıraktıkları emvale mukabil kendilerine temlik 
edilmek suretiyle verilecek olan emvaldir. Bi
naenaleyh bizim mevcut muhacir ve mültecilere 
yapacağımız muavenetlerle, oradan gelecek mu-. 
hacîrin hakkında yapacağımız muamele ara
sında fark vardır. Bunlar iskân mmtakaları 
tâyin edilmek suretiyle iskân ediliyorlar ve hak-
larnda bıraktıkları emvale karşı mal almak su
retiyle muamele tatbik olunuyor. Berikiler ise 
kendilerine uzun vadeli ikrazat yapmak sure
tiyle olacaktır. Meclisi Âlinizce, vaktiyle ya
pılmış olan nizamnamelerde müdevven olduğu 
üzere iskân hakkında yapılacak muavenetlerin 
uzun vadeli ikrazat ve fakat tekrar Hükümete 
iade şeklinde kabul edilecek olursa -ki bende
niz bu fikirdeyim - madde ona göre tadil edil
melidir. 

Bu maddenin ayrı ayrı hükümleri ihtiva ve 
ifade edecek şekilde tasrih edilmesi lâzımdır. On
dan sonra da (Memleketin harabolan mahalle
rinin imar vesailini ihzara memurdur) deniyor 
ki doğrudur. Bu işte îmar ve İskân Vekâletinin 
üçüncü ve bendenizce en mühim olan vazifesi
dir. Bâzıları bunu memleketin harb sebebiyle 
tahribedilmiş olan mahallerinin imarına da teş
mil etmek suretiyle tefsir etmek istediler. 

Gerçi Harbi Umumi dolayısiyle memleketin 
Şark ve Garbında tahribedilmemiiş yer kalma
mış gibidir. Harb sebebiyle tahribedilmemiş ve 
fakat 'bu münasebetle harap kalmış olan yerle
rin de tamir edilmesi lâzımdır. Çünkü harb se
bebiyle tahrilbedilen yerlerin imarı için o yer
lere istikrazat yapabilmelerine delâlet etmekte
dir. Yoksa takib edilen maksat, meselâ Fransa'- | 

nın Almanlar tarafından tahribedilmiş olan yer
lerin harb zararı diye kendi sinesine, deflet 
kendi smesine çekerek, herkesin zaırarmı tazmi
ne mecbur edecek ıbir vaziyet olmadığı için, ya
ni herkesin zarar ve ziyanını tazmin etmek müm
kün olmadığı için yapılan şey; istikraz yapıl
madan ibarettir. Bu harb mınta^kalarında yapı
lacağı gibi harb mmtakası olmıyan ve fakat ha
rabolan memleketin ıaksamı sairesinde de bu 
imar-at yapılacaktır. Bu mütalâata göre bende
niz bir teklif yapacağım. Eğer encümen de ka-
•bul ederse bu maddeyi encümende daha mü
kemmel bir surette, maksadı dalha güzel temin 
eder bir şekilde tashih edelim. 

MÜBADELE, ÎMAR VE ÎSKÂN VEKÎLÎ 
NEOATÎ B. (îzmir) — Efendim! Mia'lûmuâlinh 
olduğu veçhile, bilhassa mübadele meselesinin 
ehemmiyeti ve şiddeti lüzumu hasabiyle yeni
den bir vekâlet ihdas 'edilmişti1. Bendeniz ve
kâletin ifa edeceği hizmeti mübeyyin •olmak üze
re Heyeti Vekileye takdim ettiğim kanun lâyiha
sının müstacelen müzakeresi hususunda göste
rilen bu himmetten dolayı evvelâ bütün 'arka
daşlara teşekkürler ederim. Sonra malûmuâli-
leri olduğu veçhile hakikaten çok .mühim olan 
ve ayrı ayrı kanunlarla her hususatı tanzim 
edilmesi lâzımgelen bu vekâlet işlerinin hemen 
muntazam bir ışckilde yürümesi esası da kalbul 
olunamaz, onun içindir iki, bu kanun, ancak 
muayyen esasları vaz'eden bir kanundur. Tabi
îdir ki, bunun mevaddı müteferrikası ayrı (ayrı 
kanunlarla Heyeti Oelilenize takdim olunacak
tır. Birinci maddesinde en ziyade nazarı dikka
ti celbeden cihet, mübadeleye talbi olan :a!halinin 
biran evvel vaziyetlerinin ve refahı hallerinin 
teminidir. Mübadeleye tabi olan 'alhali, bir taraf
tan memleketimize gelmeye 'başladığı gibi diğer 
taraftan da biran evvel anavatana kavuşmtak 
için oradaki heyetimize müracaat etmektedir
ler. Şu halde vaziyetin müstaceliyeti1 hasebiyle 
evvelâ nazarı dikkate alınması ieıabeden cihet, 
bu mübadeleye tabi olan halkın tam mân<asiyle 
memleketimizde refahlarının teminidir. Onun 
için bu kanunun fıkrai ullâsmda mübadeleye ta
bi olan halka fazla ehemmiyet verilmiştir. •"Ma
mafih yalnız mübadeleye tabi olan ıhalkın refa
hını temin ile mükellef olan vekâlet, dördüncü 
maddede, şimdiye kadar iskân ve laşair umuriy-
le mükellef olan dairenin de tekmil vazaifiniu 
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imar ve iskân Vekâletine devrolduğunu kay
detmekle 'beraber doğrudan doğruya memle'ke-
timizde mevcudolan muhacirin meselesiyle de 
alâkadar olduğunu göstermektedir. Onum için
dir ki, kanunun birinci maddesindeki sarahat, 
mübadeleye tabi olan 'halka aittir. Dördüncü 
maddesi muharicîn işleriyle meşgul olan iskânı 
Muhacirin Müdiriyetinin 'vazifesinin doğrudan 
doğruya vekâlete devrolumduğunu göstermek
tedir. Onun içtin bilcümle mııbarririnin terfihi 
'hayatı, iskânlan doğrudan doğruya -Mübadele, 
İmar ve iskân Vekâletinin vazifesi cümlesinden-
dir. Onun içim arkadaşlarımın gösterdiği bu ar
zuya tamamiyle iştirak ediyorum. Yalnız, mü
badeleye tabi .olan ahaliyle birlikte diğer ta
raflardan da memleketimize muhacir 'gelmekte
dir ve gelmek arzusunu izhar etmişlerdir. Fa
kat vekâletin bütçesi, ancak mübadeleye tabi 
olan halkın nakillerini ve refahlarını temine kâ
fidir, akm akın diğer taraftan gelen muhacirle
rin de tamamiyle refahlarını temin etmeye eli
mizdeki bütçe bugün için kâfi değildir. Bunun 
için buradaki emvali metrukeye bakarak gel
mek istiyenlerin bir müddet için mübadeleye 
tabi olanlardan sonra memlekete igelmeleri da
ha münasiptir. Fakat aıgıışu vatana iltica eden
ler her kim olursa olsun tabiî Hükümetin tahtı 
himaye ve kefal etindedir. 'Tabiî, onların hayat
larını, iskânlarını temin etmek bizim için bir 
vazifedir. Onun içindir ki, gelecek olanların va
ziyeti bugün için tam mânasiyle temin edilmiş 
değildir. Yalnız mübadeleye tabi olarak gelecek 
olan halkın evvelemirde 'refahlarını, vaziyetle
rini esaslı bir surette temin etmeye gayret olu
nacaktır. 'Burada bir şey daha vardır: iskânla
rından. itibaren âzami iki ay müddetle 'bunların 
ibate ve iaşelerinin temini meselesi... iskân tâ
biri malûmuâlileri bir tâbiri kanunîdir. Bina
enaleyh gayemiz; memleketimize mübadele su
retiyle gelecek, olaın halkın derhal müstahsil 
bir hale getirilmesidir. Onun içindir ki gelir 
gelmez, herkes, sanatıma, iklimine göre muvafık 
mıntakalara yerleştirilmiş olacaktır, iskân etti
ğimiz halkı memleketimizde müstahsil bir hale 
koymak en birinci gayemizdir. Binaenaleyh, is
kânları, çift hayvanları temin olunduktan son
ra iki 'ayda onları iaşe etmekle •mükellefiz. Fa
kat memlekette ayrıca bir muhacirin sınıfı ya

parak onları iaşe etmek gayesini gütmüyoruz. 
Herkes için mütemadi 'bir sây ve gayret icabet-
mektedir. Bu itibarla memleketimize gelecek 
olan halkın derthal müstahsil bir hale 'getirilme
si için âzami bir surette gayret edilmektedir. 
Faik Bey kardeşimiz, iş buluncaya kadar bun
ların iaşelerini temin etmeyi teklif buyuruyor. 
Fakat efendiler! Mübadele suretiyle ıgelecek 
olan bütün bu ahalinin, iş /buluncaya kadar iaşe
lerini temin etmek, tevdi olunan bütçe ile kabil 
olmadığını tasdik edersiniz. Aynı zamanda iş 
buluncaya kadar kaydı birçok adamları işsizli
ğe sevk etmek 'ihtimalini de derpiş ettirebilir. 

Bunun için iki ay müddetin kifayetini zannede
rim. Anadolu'nun muhtelif yerlerindekini vilâ-
yatı Şarkiye mültecileri hakkında kanunda sa
rahat olmadığını Hakkı Bey biraderimiz beyan 
buyurdular. Eğer Heyeti Âliyeniz Anadolu'nun 
muhtelif yerlerindeki mültecilerin derhal yer
lerine gönderilmeisni kabul edecek olursa tabiî
dir ki, vekâlet kendisine tevdi edilen vazifeyi 
ifaya amadedir. Onun için bir kaydı kanuni kon
masını, Heyeti Umumiyece de kabul edilecek 
olursa vekâlet kendisinin uhdesine tevdi edilen 
vazifeyi ifa eder. Ragıib Bey kardeşimiz iskânın 
şeraiti fenniye dairesinde olmasını temenni etti
ler. Şunu arz edeyim ki: Bugün mübadele sure
tiyle memleketimize girecek balkı derhal ve is
tediğimiz şekilde şeraiti fenniye dairesinde yer
leştirmeye imkân yoktur. Bunları her .halde şe
raiti fenniye dairesinde arzu edilecek bir şekil
de yerleştirmek isteriz. Fakat önümüz kıştır. 
Evvelâ bunların hayatlarını kurtarmak lâzım
dır. Binaenaleyh; ilk vazifemiz, ıbu mübadeleye 
tabi halkın hayatlarını ve refahlarını temin et
mektedir. Ondan sonra şeraiti fenniye dairesin
de iskânlarına çalışacağız. Yegâne vazifemiz, 
evvelâ onların iskânları, hayatlarının temini re
fahı, ondan sonra şeraiti fenniye dairesinde 
memleketin muhtelif yerlerine yerleştirmektir. 
Şimdilik bunları muvakkat bir surette iskân 
ederek hayatlarını kurtarmak lâzımdır. Ragıb 
Bey biraderimiz bir de köy tesisatından bahis 
buyurdular. Her halde bu da vekâletin en birin
ci vazifesidir. Memleketimizi imar etmeye mu
vaffak olursak arzu edilen şekilde ve şeraiti 
fenniye dairesinde köy tesisatına riayet edile
cektir. Tabiîdir ki, Ragıb Beyin bu arzusunu 
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memleketin imarını temine muvaffak olduğum 
'anda yerine getireceğim ve Ibunu 'bu kürsü mu-
allâdan va'dederim. Zekâi Bey kardeşimiz bâzı 
noktalara ilişmişlerdir. Hakikaten kanunun bu 
noktalarında Zekâi Bey kardeşimizin noktai na
zarlarına bendeniz de iştirak ederim. (Mübadele 
mukavelenamesi mucibince) kaydının ilâvesi lâ
zımdır. Bu kaydın konmasını ben de kabul ede
rim. Eski İskânı Muhacirin Nizamnamesi mu
hacirinin bugün için arzu ettiğimiz refahını te
min etmiyecektir. Her halde muhacirinin sureti 
iskân ve terfihleri hakkında ayrı bir kanun 
yapmak mecburiyeti vardır. Bunu Heyeti Âli-
yenize onbeş, yirmi gün zarfımda tevdi edece
ğimi vadederim. Şimdiye kadar muhacirin tam 
mânasiyle istenilen şekilde yerleştirilememiştir. 
Sanatları, vaziyetleri düşünülmemiştir. Memle
ketimizde böyle ilelehet iaşe olunur hir muha 
cirin sınıfı ihdas olunmuştur. Vekâlet buna mâ
ni olmak arzusundadır. Onbeş gün içerisinde 
muhacirinin iskân ve terfihi ve bunların müs
tahsil bir vaziyete gelmesi için ne gibi şeyler 
lâzım ise bunları düşünerek bir kanun lâyihası 
halinde Heyeti Celilenize 'arz etmeyi 'başlıca va
zifemden addederim. Efendiler! Her hailde 
memleketimizin bilûmum haralbolmuş yerlerini 
imar etmek en mühim vazifemizdir. Ve ilk defa 
•bendenize tevdii vazife buyurduğunuz zaman 
Meclisi Âllinizin buna muvaffak 'olmasını te
menni etmiştim. Her halde bilûmum meımleke 
tin harabolan yerlerinin imarı için âzami me
sai sarf edilecek ve lâzimgelen teşebbüsatta bu
lunulacaktır. Onun için Zekâi Bey arkadaşımı
zın imar hakkındaki noktai nazarlarına iştirak 
ederim ve bütün bu mütalâata nazaran maddei 
kanuniyenin 'bu maddesine «mukavelesi muci
bince» kaydının ilâvesini Heyeti Celilenin de 
kabulünü teklif ve rica eylerim. 

FAİK B. (Edirne) — Efendim Vekil Beye
fendi buyurdular ki, kanunun dördüncü mad
desinde şimdiye kadar ıSşhhiye Vekâletine mer
but olan İskân Müdiriyeti, bütün teşkilâtiyle 
yeni vekâlete nakledilmek itibariyle vazaifi ve
kâlet tarafından kabul edilmiş oluyor. Halbuki 
bendenizin no'ktai nazarıma göre dördüncü 
maddenin bu kaydı yalnız bu işin bu vekâlete 
intikalini ifade eder. Fakat o müdiriyet ancak 
bu vekâletin tekabül ettiği vezaif ile iştigal 

eder. Bunun haricine çıkamaz. Binaenaleyh Ve
kil Beyefendinin esasen lüzumuna kaani olduk
ları hu noktai nazarın kanunun metnine bir ve
sile teşkil etmesini tekrar rica ederim. Diğer 
taraftan... 

RElS — Suali soracağım buyurmuştunuz Fa
ik Bey! 

MÜBADELE İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
VEKİL MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — 

madde Muvazenei Maliye Encümeninde tadil 
edilmiştir. 

FAİK B. (Edirne) — Muaddelini görmedik 
ki efendim. 

VEKİL MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — 
Orada arzu ettiğiniz şekilde kayıtlar konulmuş
tur. Eğer onu da kabul etmezseniz Vekâlet, bü-
tün istediğiniz şekilleri kabul eder. 

FAİK B. (Edirne) —- O halde Reis Beyefen
diden çok istirham ederiz. Muaddel şekli bize 
versinler ve ona göre tetkik edelim. Çünkü bi
rinci maddenin dördüncü maddeye taallûku 
vardır. 

HAKKI B. (Van) — Mübadeleye tabi olan 
ahalinin iskânı için tahsis olunan mehaliğden, 
maadasına bütçemizin müsaadesizliğinden dola
yı muavenet edilemiyeceğini beyan buyuruyor
sunuz. Bunu biz de kabul edelim. Fakat hiç ol
mazsa bu muhacirlerin oturduğu yerlerin ve 
ektikleri tarlaların icarını almamak imkânı Hü
kümetçe yok mudur? Hem muhacir gelsinler, 
hem de oturduğu yerlere, ektiği yerlere icar 
versinler, bu mümkün müdür? Bu Hükümet 
için şayanı teessüldür. 

VEKİL MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — 
Efendim memleketteki bilûmum muhacirinin 
terfihini düşüneceğiz, mübadeleye tahi olarak 
gelecek muhacirlerin de iskânlarını düşüneceğiz. 
Fakat bundan maada olarak 'mübadeleye tabi 
olmıyan yerlerden de muhacirin gelmektedir. 
Elimizdeki ımebaliğ ile ibunları arzu ettiğiniz şe
kilde iskân etmenin imkânı yoktur. Binaena
leyh memleketimiz dâhilinde bulunan hilûmum 
muhacirinin iskânlarını, terfihlerini düşünece
ğiz ve bunu temin etmeye çalışacağız. 

REİS — Ali Süruri Ef. (buyurun! 
FAİK B. (Edirne) — Reis Bey, sualim var

dı müsaade buyurunuz! 
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ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bir 
nokta hakkında zatıâlinizden daha muvazzah 
beyanat rica ediyorum. Maddenin sonunda 
«memleketin hara/b olan mahallerinin imarı ih
zar edilecektir» deniliyor. Maddede bu fıkra
nın mutlak olmasına göre her halde bu ihzar 
yalnız düşmanın istilâsı dolayısiyle barabolan 
yerlere münhasır değil, lisebebin minelesbab ba
rabolan yerlerin umumuna şamildir değil mi 
efendim ? 

VEKÎL MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — 
Evet efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Mıaal ola
rak arz edeyim : Dairei intihabiyem olan Ka
rahisarı Şarki, Ermeni isyanında yanmış ve 
kısmı âzami harabolmuş. Birinci maddeden de 
bu ve emsali yerlerde istifade edebilecek mi
dir? 

VEKİL MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) 
— Efendim! Demin de arz ettiğim veçhile Ve
kâletin gayesi memleketin bilûmum harabolan yer
lerini imar etmektir. Binaenaleyh zannediyorum 
ki bu sözlerimle zatıâlinizin sualine cevap vermiş 
oluyorum. 

FAİK B. (Edirne) — Efendim Vekil Bey
efendi bendenizin ikinci bir istirhamıma cevaben 
dediler ki : Muhacirin gelince onlara iş bulacağız 
ve onları iş yapmaya muktedir kılacağız. Yoks* 
onlardan muhtacın sınıfı teşkil edecek deği
liz. Binaenaleyh bunların iaşelerinin iki aydan 
fazla devamına lüzum kalmıyacaktır. Bende
niz Vekil Beyefendiye soruyorum : Bu veri
len tahsisat ile gelecek muhacirler? hayvan ve 
vesa.ti maişet vermenin imkânı var mıdır, yok 
mudur? 

VEKİL MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) 
— Efendim! Mübadeleye tâbi oian halk bil
ûmum emvali menkulleriyle memleketimize ge
leceklerdir, yapılan mukavele böyledir. Hükü
metiniz mukavele ahkâmını tatbik ettirmeye 
gayret edecektir ve tatbik ettirecektir. Bende
niz mukaveleye riayeti temin etmek için ça
lışan bir vekil olacağım. Hükümetin yegâne 
gayesi Avrupa ile yapılan mukavelenin ah
kâmım tatbikten ibarettir. Onun için bunları 
müstahsil bir vaziyete sokmam mümkün ola
caktır. 

FAİK B. (Edirne) — Muvaffakiyetinizi te
menni ederim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Eğer Zekâi Beyin 
teklifi veçhile olmayıp da yalnız mübadeleye 
tâbi zevatın mübadele ve nakillerine delâletten 
ibaret kalırsa, meselâ Bulgaristan'dan, Sırbis
tan'dan gelen muhacirlerle vekâlet meşgul olmı-
yacak mıdır? 

MÜBADELE, İSKÂN VE İMAR VEKİLİ 
NECATİ B. (İzmir) — Efendim! Her kim 
gelirse gelsin onunla uğraşmaya mecburuz ve 
her ne suretle olursa olsun memleketimize gel
mesini kabul edebiliriz. Ancak mukavele icabı 
olarak bugün beşyüz bin kişinin memleketimize 
gelmekte olduğu bir zamanda mücavir mahal
lerden bu suretle muhacir gelecek olursa bun
ların arzu ettiğimiz veçhile iskân ve terfihle
rini temin etmek imkânı yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi)—Bövle kanunen buraya 
gelecek muhacirini tefrik edip diğer suretle ge
lecek muhacirini tefrik edip diğer suretle ge
len muhacirini kanundan hariç diye hiçbir 
vekâletin malı etmemek doğru mudur? O za
man memleket kapılarını kapayıp huduttan hiç 
sokmasın veyahut her hangi bir surette ge
lenlere muavenet etsin bu mu doğrudur, bun
ları bu madde haricinde bırakmak mı daha mu
vafıktır. 

MÜBADELE VE İMAR VE İSKÂN VE
KİLİ MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — 
Efendim! Demin de arz ettiğim veçhile memle
ketimize gelecek olan muhacirinin terhifini arzu 
ederiz. Lâkin maddei kanuniyeye bunun sara
haten konmasına taraftar değilim. Bu hususta 
Heyeti Âliyenize diğer bir gün arzı malûmat 
ederim. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Dördüncü mad
dede bu hususa dair sarahat vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim! ıŞifaJhen de arz etmiş olduğum gibi takri
rimde de Vehbi Beyin dokunmuş olduğu nokta
yı işaret etmiştim. Kendiliklerinden gelecek 
muhacirin kaydı da konulmuştur. Vekil Beyin 
Vehbi Beye verdikleri cevap, İmar Vekâleti
nin âdeta esasını sarsıyor. İkincisi: Takririmde 
Türkiye'ye Tetkik Encümeni kaydını koydum. 
Böyle bir encümenin teşkiline Vekil Bey taraf
tar mıdır, değil midir? Üçüncüsü: Türk Komis
yonu ismini verdiğimiz ve Lozan Muahedesinde 
münderiç bulunan dokuz maddeye dair Vekil 
Bey ne düşünüyor.? Elhâsıl iki ay pek azdır, hiç 

— 173 — 



1 : 46 1 . 11 . 1339 C : 2 

olmazsa iskândan itibaren üç ay iaşe edilmeli
dirler. Bunu rica ediyorum. 

- VEKİL MUSTAFA NECATI B. (İzmir) — 
Efendim! Hilmi \Bey kardeşimiz maddenin ta
dili 'hakkında Riyaseti 'Celileye takrir verdik
lerinden ve onda !bir encümen teşkilini teklif 
ıbuyurmuş olduklarından bahsettiler. Bu, emri
nize taibidir. Derhal encümeni yapar ve takrir 
mevzuubahs'olduğu zaman Vekâlet buna dair 
mütalâasını arz eder. Yalnız ıburada arz edece
ğim ibir .cihet daha vardır. O da harikzedegânm 
vaziyeti: Bilûmum harikzedegânm terfihi hali 
tevdi olunan bütçe ile temin edilip tam mâna-
ısiyle yapılamaz. Üç milyon halkın bu miktar ile 
terfihi 'mümkün değildir. Yanığından dolayı mu
tazarrır olan halkın iskânlarını temin etmek va
zifemizdir. Yalnız iskânlarını teminen yer igös-
tereibiliriz. Fakat temini refahları elimizdeki 
bütçe ile kabili temin olamaz. Yalnız, «iskânla-
riyle muvazzaftır» kaydının ilâvesine taraftar 
'olabilirim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim! Bu mad-
dei kanuniye ve zatıâlilerinin ifadeleriyle de 
anlaşılıyor k i ; mübadeleye talbi olan 'ahalinin 
'buraya muvasalatlarında terfihi temin oluna
caktır. Fakat aynı zamanda (görüyoruz k i ; Sır
bistan'dan, Sırp kılıcının altından çıkıp kafile 
kafile 'gelmekte olan insanlar vardır. Taibiî ha
yat imkânı olan bir yerde mümkün olduğu ka
dar tutunmaya çalışır. Bunlar, Yunanistan'dan 
ıgelen kardeşlerden daha elim 'bir vaziyette bu
lunuyorlar. Bunlar emvali menkulelerini de bı
rakıp geliyorlar. Bunlar, yalnız canlarını kur-
taralbilerek yayan yapıldak Türkiye hududuna 
'can atıyorlar. Binaenaleyh onlar mübadeleye 
tabidir diye 'onların terfih ve iskânına Vekâleti 
Âliniz 'gayret etm'ek vazifesini 'kendisine müte-
kaddim ıbildiği halde diğerlerini de aynı şerait 
tahtında iskân ve terfihe mecbur olmaması doğ
ru değildir. Binaenaleyh onlar hakkında da ay
nı muamelenin tatbiki l'âzi'mgelir. Çünkü beya
natı âliniz veçhile emvali menkulelerini olsun 
Iberaber getirmek için muahedename ahkâmın
dan istifade ediyorlar. Bizimkiler çırçıplak ge
liyorlar <v,e bıçak altından canları kurtararak 
(geliyorlar. Niçin bundan istifade etmesinler ve 
niçin aynı ş'eraiti haiz 'olmasınlar? Buradan 
tagayyübeden Hıristiyanların emlâk ve arazileri 
de Yunanistan'dan gelecek olan muhacirlere 

karşılıktır. Hiç olmazsa Yugoslavya'dan gele
cek olan kardeşlerimize de ta/gayyüfoetmiş olan 
Hıristiyanların emval ve emlâkinin tevzii su
retiyle 'bunların terfihi ahvaline ve hayatları
nın kurtarılmasına çalışmak lâzımdır. Bu mad
denin ıo suretle tashihi lâzımgelir. 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MUSTAFA NE
CATİ B. (İzmir) — Efendim! Aydın Mebusu 
Tahsin Beyefendinin noktai nazarına iştirak 
etmiyecek hiçbir fert tasavvur olunamaz. Fakat 
hepiniz de kaanisinizdir ki, 'memleketin ibütçesi 
bugün için nereden gelirse gelsin yüzlerce, on-
binlerce olan bu muhacirlerin tam mânasiyle 
terfihlerine kâfi değildir. Rica ederim müba
deleye tabi olan halkın vürudundan sonra bun
lar için de bir çare düşünmek kabildir. Çünkü 
bu halktan maada diğer muhacirinin de 'gel
melerini kabul edecek olursanız mübadeleye ta
bi halkın hayatını bile kurtarmak imkânı ola
maz. Binaenaleyh bu hususta daha fazla malû
matı arzu ederseniz veririm. 

TAHSİN B. (Aydın) — Hayır efendim! Yu
nanistan'dan gelecek muhacirlerin iskânına ka
dar (bunlar orada hayatlarını muhafaza edebi
lecekler mi ki sabredelim ? 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rirler var. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Müsaade eder
seniz encümen namına bir - iki söz söyliyeyim 
de hu mesele hallolunsun. Efendim! Hakikaten 
Mübadele ve İskân Vekâletinin bugününü mü
badelesine ait 'bir teşkilâtı olmadığı ıgilbi .gele
cek muhacirleri ve saireyi de kabul etmemek 
için, 'onların men'i için teşekkül etmiş bir mü
essese değildir. Tabiî bunların hepsi bu teşki
lât dahilindedir. Ancak Yunanistan'daki Müslü
manlar mübadeleye tabi ad ve kanunun mad
delerinin muhtasar olması 'esasını kabul ederek 
böyle yapmıştık. Mamafih bu husustaki ifade
lerinden kâfi derecede müstefidolduk ve bun
ların birçoklarının kanunun ve maddesinin ru
huna dâhil olmasına taraftar olduk. Bu meyan-
da Vekil Beyin de buyurdukları veçhile ihtiya
cı tahakkuk edenlerin tâbirinin iskân edilecek
ler hakkında da şâmil olacağı suretinde bu su
retle ifadede bir şey varsa encümen buna da 
taraftardır. Aynı zamanda ve bu maksatla zan
nederim ki, böyle hirçok tadilâtı ihtiva eden 
şekillerin bu şekilde terti'bedilmesini encümen 
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hatalı zanneder. Bendenize kalırsa Cumartesi 
günü ibu takrirlerle hazırlanmış olarak bu mad
deyi getirelim. («Hayhay» sesleri.) 

REtS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rirler 'vardır. Reyi âlilerine arz ediyorum. Mü
zakereyi kâfi ıgıörenler lütfen el kaldırsın... Mü
zakere kâfi görülmüştür. 

Birçok takrirler vardır. Encümen bu takrir
lerin 'cümlesinin birden encümene havalesini 
teklif 'ediyor. Bir de takrirlerin ayrı ayrı reye 
vâzı vardır. («Encümene gitsin» sesleri.) Tak
rirlerin cümlesinin encümene 'havalesini müna
sip ıgören arkadaşlar lütfen el kaldırsın. En
cümene havalem kaibul edilmiştir. 

Efendim! Bir takrir vardır. Yoklama 
yapılıp kıstalyevm yapılması teklif ediliyor. 

Hulusi B. ('Karesi) — Mulhacirîn iskeleler
de beklerken biz burada ekseriyet yapamıyoruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Muhacir
lerin talihi olsaydı muhacir olmazdı. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Ekseriyet yok
sa zaten karar veremezsiniz. 

Reis — Efendim yoklama icrasi'yle mevcud-
ölmıyaın azayı kirama kıstalyevm yapılmasına. 
dair onbeş imzalı takrir var. Bu takriri reyi 
âlilerine vaiz'ediyorum. Yoklanma ierasiyle kıstal
yevm yapıiımasını k!a)bul edenler lütfen tel kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

(Yoklama İcra edildi.) 
TUNALIHİLMÎ B. (Zonguldak) — Reis Bey 

kıstalyevmden hâsıl olacak mıebllâğın 'mübadeleye 

ifcaibi olan mulhacirîne yandımı dokuman Hilâlıah-
mere gönderilmesini teklif ediyorum. 

MEHMED SABRI B. (Saruhan) — Reis Bey, 
müsaade buyurulur mu ? bir şey arz edeyim. Efen
dim malûmuihsanmız «Kararın ittihazı, ekse
riyete iktiraın ile olur» diye Nizamnamede mu-
ıharrer olduğu veçhile, bunun Nizıamname alhkâ-
mma tevafuku aıncak birinci yoklamada bulun
mayıp aynı zamanda ikinci yoklamada da gay-
Tİmevcut bulunmuş olursa bunun ifciriici veya 
üçüncü oluşuna göre Nizamname ahkâmı muci-
'binee muıaımeıle yapmak icabeder zammederim. 
Şimdi esamisi okunanlar eğer Nizamname aîhkâ-
ımına tevafuk etmezse kıstal'veym yapılamaz gibi 
geliyor bana!.... 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Meclis, ittihaz 
olunan kanaırın ittihazında serbesttir. Bunun 
am?ali seh'k etmiştir. İki defadur böyle mühim 
bir- kanun ekseriyet ol'ma'ması dolayısiyle teeh
hür etmiştir. Onun içindir ki, arkadaşlar tara
fından kıstalyevm. icrası teklif edil mistir ve 
MecTiisi Âlinin karar ittihazlara salfâthiyeti vardır. 
Bu, bir defa değil, juz (defa burada sebk etmiş
tir. Meclisi Ali karar 'verir. 

REİS — Efendim ıkıstalyeVm icrasına dair 
olan onbeş imzalı takriri reyi âlinize vaız'elttim 
takrir kabul edilmiştir. Binaenaleyh kıstelyevm 
icrasına karar verilmiştir. 

Efendim Cumairtesi günü birbuçukta içtima'-
etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakrat; saat : 5,15 
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Mübadele, imar ve İskân Vekâletinin teşkilât ve masarifi hakkındaki Kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kabul edenler) 

Artvin: Hilmi B., Ardahan: Haiid Pş., Ada
na: Kemal B., Amasya: Esad B., Antalya: Ah
med Saki B., Hasan B., Ankara: Şakir B., Ömer 
Mümtaz B., Aydın: Tahsin B., Dr. Mazhar B., 
Zekâi B., Edirne: Hüseyin Rufkı B., Faik B., 
Ordu: Recai B., İsmail B., Faik B., Erzincan: 
Sabit B., Erzurum: Halet B., Gazim Ef., Refet 
Ef., Rüşdü Pş., Münir Husrev B., Ertuğrul: 
Ahmed iffet B., Dr. Fikret B., Rasim B., İz
mir: Seyyid B., Mabmud Celâl B., Mustafa 
Necati B., Osmanzade Hamdi B., İsparta: Mü-
kerrem B., İstanbul: Dr. Refik B., Süleyman 
Sırrı B., Abdürrahman Şeref B., Ali Rıza B., 
Eskişehir: Arif B., Abdullah Azmi Ef., Elâziz: 
Muhiddin B., Mustafa B., Urfa: Şeyh Safvet 
Ef., Ali B., Yahya Kemal B., İçel; Hafız Emin 
Ef., İzmit: İbrahim B., İbrahim Süreyya B., 
Mustafa B., Bayezid: Şefik B., Bitlis Resul B., 
Bursa: Refet B., Mustafa Fehmi Ef., Bozok: 
Hamdi B., Süleyman Sırrı B., Salih B., Bolu: 
Cevad Abbas B., Dr. Emin Cemal B., Falih Rıf-
kı B., Mehmed Ef., Biga: Sâmih Rif at B., Şük
rü B., Tekirdağ: Cemil B., Tokad: Emin B., 
Çatalca: Şakir B., Çorum: Dr. Mustafa B., İs
met B., Dersim: Şükrü B., Feridun Fikri B., 
Denizli: Haydar Rüşdü B., Dr. Kâzım B., Di-
yaribekir: Zülfi B., Şeref B., Ziya Gökalp B., 
Feyzi B., Mehmed B., Zonguldak: Halil B., 

Ragüb B., Tunalı Hilmi B., Yusuf Ziya B., Si-
i rd : Mahmud B., Sinob: Yusuf Kemal B., Si
vas : Halis Turgud B., Rasim B., Rahmi B., Zi-
yaeddin B., Muammer B., Siverek: Cudi Pş., 
Kadri Ahmed B., Saruhan: Hacı Ethem B., Re-
ışad B., Abidin B., Kemal B., Mehmed Sabrı B., 
Vâsıf B., Trabzon: Şefik B., Gazianteb: Ah
med Remzi B., Hafız Şahin Ef., Ferid B., Ka
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