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Teklifler 

1. — Eskişehir Mebusu Mehnıed Arif 
Beyin, mâlûlîni guzatm devair ve şuabatı 
askeriyede ve ordunun hidematı sabitesin
de istihdamlarına dair teklifi kanunini 
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2. — Eskişehir Mebusu Mehnıed Arif 
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3. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî Bey 
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4. — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya 
Beyin, 8 Nisan 1339 tarihli İdarei Vilâyat 
Kanuniyle Tedrisatı İptidaiye Kararname
sinin tadiline dair Kanunun üçüncü madde
sini muaddil teklifi kanunisi (2/213) 213 

Tezkereler 

1. — Harekâtı Milliye sırasında İstiklâl 
Mahkemelerince dâvayı Millinin neticesine 
kadar bâzı muayyen m analıkta ikamete me
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fık olacağından bu bapta bir karar ittihazı
na dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
(3/162) 

Sayfa 
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hakkındaki hükmün tasdikına dair Adliye 
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1. — Mübadele, İmar ve İskân Kanu
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1. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî ve 
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Sayfa 
2. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî ve 

Şükrü Beylerin, Dersim vilâyeti ihtiyacat ve 
ahvaline dair takriri (4/80) 213 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
Kanunu müzakere edilinceye kadar her gün 
içtima edilmesi hakkında takriri 213 

4. — Niğde Mebusu Ebubekir Hazım 
Beyin, Şairi Âzam Abdülhak Hâmid Beye 
şanı millete mütenasip miktarda maaş tah
sisi temenniyatına dair takriri (4/78) 213:2İ4 

5. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi
nin Kuvayı Milliye hakkında ittihaz edilen 
mukarrerat ahkâmının Urfa halkına da teş
mili hakkında takriri (4/118) 214 

Birinci Celse 

Fethi Beyefendinin Tahtı Riyasetlerinde bi-
linikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul edildi. Evrakı varide aidoldukları mahalle
re havale edildikten sonra Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâleti kanun lâyihasının müzakeresine 
geçildi. Birinci, üçüncü ve Muvazenei Maliye 
Encümenince tanzim edilen dördüncü maddeler 
tadilen, ikinci madde aynen kabul- edilerek tenef
füs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyefendinin Riyasetleriyle küşadedi-

lere'k Mübadele, İmar ve İskân lâyihai kanu-
niyesinin müzakeresine devam olunarak beşin
ci ve altıncı maddeler aynen, yedinci madde j 

Sayfa 
Evrakı saire 214 

1. •— Cumhuriyetin ilânı münasebetiy
le Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyle 
İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti, Orman 
Mektebi Âlisi Talebe Birliği, İstanbul Ti
caret ve Sanayi Odasından ve Ordu, İznik, 
Uluera, Tekirdağ, Çorlu, Sinob, Salihli, 
Tarsus, Keşan, Gemlik, Mersin, Maraş, 
Malkara'dan mevrut tebrik telgrafları. 214 

3. — Müzakere edilen mevad. 214 

1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
teşkilâtı hakkında kanun lâyihası encümen 
mazbatası (3/1345) 214:230,230:245 

tadilen kabul ve sekizinci madde nazarı itibara 
alman takrirlerle encümene iade edilip Pazar 
günü öğleden s'onra içtima edilmek üzere cel
seye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
İstanbul Sarühan 

Ali Fethi Vâsıf 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragılb 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında bir 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık 
hulâsasını kalbul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. Ev-

| rakı varideye geçiyoruz: 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerât; saat : 2,17 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâ- sası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 212 — 
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2. — EVR/ 

Teklifler 

1. — Eskişehir Mebusu Mehmed Arif Beyin, 
Mâlûlîni guzatın devair ve şuabatı askeriyede 
ve ordunun hid&matı sabitesinde istihdamlarına 
dair teklifi kanunisi (2/210) (Lâyiha Encüme
nine) 

2. — Eskişehir 31ebusu Mehmed Arif Beyin, 
22 Teşrinievvel 1339 tarihli Maaş ve tahsisatı 
fevkalâde Kanununun ikinci maddesine zeylol-
mak üzere teklifi kanunisi (2/211) (Lâyiha En
cümenine) 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî Bey ve 
rüfekasınıh, İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkın
da teklifi kanunisi (2/212) (Lâyiha Encümeni
ne) 

4.— Zonguldka Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 
8 Nisan 1339 tarihli Tedrisatı iptidaiye Karar
namesinin tadilİ7ie dair Kanunun üçüncü mad
desini muaddü teklifi kanunisi (2/213) (Lâyiha 
Encümenine) 

Tezkereler 

1. — Harekâtı Milliye sırasında İstiklâl mah
kemelerince dâvayı Millînin neticesine kadar bâzı 
muayyen manatıkta ikamete memur olunanların 
serbest bırakılmaları muvafık olacağından bu 
bapta bir karar ittihazına dair İcra Vekilleri Ri
yaseti tezkeresi (Dahiliye Vekâletine) 

2. — İdama mahkûm Aksaraylı Hüseyin hak
kındaki hükmün tasdikına dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi (3/163) (Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 

1, — Mübadele, İmar ve İskân Kanunundan 
sonra Mersin Limanı İmtiyaz Mukavelenamesi
nin müstacelen müzakeresine dair Nafıa Encü
meni mazbatası (Muvazenei Maliye Encümenine) 

Takrirler 
1. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî ve Ah-

med Şükrü Beylerin, Dersim yol ve köprüleri
nin inşası hakkında takriri (4/79) (Başvekâlete) 

,Kl VARİDE 

I 2. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî ve Ah-
ı med Şükrü Beylerin, Dersim vilâyeti ihtiyacat 

ve ahvaline dair takriri (4/80) (Başvekâlete) 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Kanunu mü
zakere edilinceye kadar her gün içtima edilmesi 
hakkında takriri. 

B. M. Meclisi Reisliğine 

Ankara : 2 Sonteşrin 1339 
Bugün memleketin elîm derdi, Hükümetin 

en mühim, hele en müstacel vazifesi, nice yüzibin 
mulhacirin iskâniyle ölüm tehlikesinden kurta
rılmasıdır. 

Büyük Millet Meclisinin de ruhça, duygu
ca pek alâkalı olduğu bu nazik vazifenin Hü
kümetçe ifası eldeki (îmar Vekâleti Kanunu) 

| lâyihasının süratle müzaJkeresinin itmamına mü
tevakkıftır. Şu mâruzâta binaen bu lâyihanın 
müzakeresi müddetince celselerin sabah, akşam 
ve mütaakıp günlerde akdi ve araya başka hiç
bir mevzuun müzakeresinin karıştırılmamasmı 
Âli Meclisin Yüce ruhundaki necabetten bek
lediğimi-arz ile bu esasça bir karar verilmesini 
teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
Meclisin muayyen günde içtimama dair bir ka
yıt yoktur zaten. 

REİS — Efendim Mübadele, İmar ve İskân 
Kanununun her gün müzakeresi hakkındaki bu 
takriri kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Ka'bul edilmemiştir. 

4. — Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Beyin, 
Şairi Âzam Abdülhak Hâmid Beye şanı milletle 
mütenasip tahsisat itası temenniyatına dair tak
riri (4/78) (Başvekâlete) 

HAZIM B. (Niğde) — Efendim bu müstacel 
ve fevkalâde bir meseledir. Rica ederim bir 
defa okunsun. 

•- Riyaseti Celileye 
Yalnız biz Türklerden değil, bütün âlemi Is-

lâmın şairi âzami onlan ve yarım asrı mütecaviz 
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bir müddetlen beri bütün asarı muhallcdesiyle 
efkârı milleti terbiye ve tenvire çalışan Abd[il
hak Hâmid'in şahsı, namı ancak ifayı hizmet 
ettiği mahallerce malûm ve her hangi bir 
memurun da müddeti muayyeneyi ikmal et
miş olmak suretiyle alabildiği kadar bütün âle
me karşı miktarının tasrihinden utanılacak bir 
mazuliyet maaşiyle muzayıkai elîme içinde yaşa
tılması cümlemiz için her türlü îtap ve muaha-
zeye lâyık bir ihmali müessiftir. 

Millet, vatan, hürriyet kelimeleri kitaplardan 
çıkarıldıkları zamanlarda hissi millîmizi ikaz 
ve takviye, hubbu vatan, aşkı hürriyeti tamim 
eden ve istiklâlsiz hayatın zilletini bize pek iyi 
anlatan birkaç fıtratı mümtazc erbabından biri 
ve en büyüğü şüphesiz Abdülhak Hâmid'dir. 
Binaenaleyh istiklâl ve hürriyetimize tamamiyle 
sahibolduğumuz şu mesut günlerde biavnillâhi 
taalâ bu muazzez nimetleri istihsal eden azmi 
kavi ve hissi fedakârinin mayei mübarekesini 
kalblerimizde, ruhlarımızda tekvin ve tenmiye 
etmiş olan ekâbiri milleti hissiyatı minnettarane 
ile tahattur ve tevkir etmek en büyük bir lâzi-
mei hamiyet ve insaniyet olduğundan milletimi
zin kıymetşinaslığı derecesine mikyas olacak 
müşarünileyhe lâyık olduğu refahiyeti temin 
edecek miktarda bir maaş tahsisi için hidematı 
vataniyeyi takdir yolunda pek âlicenabane ib
razı semahat buyuran Büyük Millet Meclisine 
arzı hal ve bu meselenin fevkalâdeliğine naza
ran encümenlere havalesiyle imrarı zaman edil
meksizin Meclisi Âlinin şanı refiine şayan bir 

1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti teş
kilât kanun lâyihası ve encümen mazbataları 

REİS — Efendim bugünkü ruznamemizde 
Mübadele, İmar ve İskân kanun lâyihası vardır. 
Malûmuâlileri olduğu veçhile sekizinci maddeyi 
berayı tadil encümene havale etmiştik. Şimdi do
kuzuncu maddeyi müzakere edeceğiz. 

Madde 9. — Emvali metruke müstecirleri ta
rafından berveçhi peşin verilmiş bedelâtı icare-
den tarihi tahliyeye kadar işlememiş bulunan 
miktar bilhesap Maliye Vekâleti tarafından müs-
tecirlere iade olunur. Müstecirler tarafından me-
cura ilâve edilmiş ziyadei muttasıla varsa mad-
dei sabıkada muharrer komisyon marifetiyle be-

kararı âcil ittihaz buyurulmasını istirham ede
rim efendim. 

3 Teşrinisani 1339 
Niğde Mebusu 

Ebubekir Hazım 
REİS — Efendim hidematı vataniye tertibin

den maaş tahsisi hakkında esasen bir kanun 
vardır. Bu kanun bir encümene sevk olunabilir 
veyahut Azayı Kiram tarafından doğrudan doğ
ruya teklif olunur. Ebubekir Hazım Beyin bu 
takriri temenniyatı ihtiva etmektedir. Bu iti
barla bu baptaki kanunu tesbiit ve Meclise sevk 
için münasip görürseniz bu takriri Başvekâlete 
havale edelim. Muvafık görenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

5. — TJrfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin, 
Kuvayı Milliye hakkında ittihaz edilen mukar-
rerat ahkâmının TJrfa halkına da teşmili hakkın
da takriri (4/118) (Dahiliye Encümenine) 

Evrakı ısaire 

1. — Cumhuriyet ilânı münasebetiyle Gümü-
şane Mebusu Hasan Fehmi Beyle İktisat Fakül
tesi Talebe Cemiyeti, Orman Mektebi Âlisi Ta
lebe Birliği, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasın
dan ve Ordu, İzmir, Alucra, Tekirdağı, Çorlu, 
Sinob, Salihli, Tarsus, Keşan, Gemlik, Mersin, 
Maraş, Malkara'dan mevrut tebrik telgrafları 

REİS — Münasip görürseniz Divanı Riya
setçe münasip cevap yazalım. (Münasip ses
leri) 

deli takdir edilerek kezalik Maliye Vekâletince 
tesviye olunur. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isti-
yen var mı! 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bu 
maddenin bir defa her halde Adliye Encümenin
ce tetkiki lâzımdır. Sonra esnayı müzakeresinde 
Maliye Vekili Beyin bulunması lâzımdır. Bu iki 
noktai nazardan diğer maddeye geçilerek bunun 
encümene havalesini teklif eylerim. 

REİS — Efendim, bu Hükümetten gelmiş
tir. Maliye Vekilinin de imzası vardır. Bunun 
için Maliye Vekilinin müzakeresinde bulunmaya 
ne dereceye kadar lüzum vardır? Bilmiyorum. 

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

- 214 — 



i : 48 4 . 11 . 1339 C : 1 

Fakat Mübadele İmar ve İskân Vekili bunu imza 
etmiştir, zannederim. 

ALİ SÜRURİ Ef. — O gelecek teklifte bu 
var mı bakalım? O, Encümenin yaptığı şeydir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim bir kelime söyliyeceğim. Maddenin nihaye
tine, ('bedeli tesviye edilinceye .kadar hakkı hap
si olduğu) kaydını koymalıdır. Çünkü para sarf 
edilmiş. Para çıkarıldıktan sonra ele gelmelidir. 
Yani bedeli tesviye edilinceye kadar hakkı hapsi 
vardır denilirse tamamiyle adalete muvafıktır. 

REİS — Bir takrir lütfederseniz reye vaz'e-
derim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim burada (ziyadei muttasıla) tâbiri vardır. Bu 
(artık) demek ise tasrih edilsin de zavallı «hali 
anlasın, 

ÂBİDİN B. (ıSaruhan) — Müsaade buyu
rursanız evvelâ Abdullah Azmi Beyefendi Haz
retlerine cevap vereceğim. Bedeli tediye olunun
caya kadar müstecirlere hakkı hapis verilmesini 
rica ediyor. Halbuki Heyeti Celilenizde uzun 
uzadıya münakaşayı mucibolan sekizinci madde
nin ikinci fıkrasında defaten rtesviye olunmuş 
kaydı vardır. Eğer buna bedeli tesviye olunun
caya kadar hakkı hapsi vardır diyecek olursak 
sekizinci madde ile tehalüf edecektir. Halbuki 
sekizinci maddenin esasaltı Heyeti Celilenizden 
bir kayılt ve kalbul mahiyetinde olarak kalbul edil
miştir. Bendeniz bunun için encümen namına ka
bulüne taraftar değilim. Ziyadei muttasıla keli
mesine gelince: O da mevcuda ilâveten yapılmış 
birtakım şeyler vardır. Kapı, pencere ve saire 
gibi hulâsa zaidolan şeylerdir . 

KEMAL B. (ıSaruhan) — Ziyadei muttası-
laya lüzum var mıdır? 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Mecburiyet var
dır. Çünkü ziyadei muttasıla aynı zamanda ki
me tefviz edilecek? Onun hesabını vereceğiz. Bu
rada Hükümetin Maliye Vekâletinin vazifesi bir 
dereceye kadar vasıta olmaktan ibarettir. 

REİS — Başka bir mütalâa var mı efen
dim? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim bendeniz maddenin encümene hava
lesini teklif ediyorum. Çünkü, ziyadei mutta
sıla meseleyi değiştirmiş oluyor. Onun için 
bunu ancak alâkadar olaın Adliye Encümeni 
tetkik edecektir. (Hacet yok sesleri.) 

REİS — Efendim Muhterem refikimiz Ali 
Süruri Efendi maddenin berayı tetkik Ad
liye Encümenine havalesini teklif ediyorlar. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir efendim. Maddeyi a} nen reyi âli
nize vaz'ediyorum. Maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — 1335 senesi ihtidasından sonra 
yerleştirilmiş olan muhacirimi iki sene zarfın
da hal ve sanatlarına göre icabeden manatıka 
nakil ve iskâna Mübadele, İmar ve İskân Vekâ
leti salâhiyettardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Mad
deye ilişilecek olursa tashih edilecek çok yer
ler vardır. Burada da çok şeyler tekerrür 
etmiş oluyor. (İskân edilir) denilmiş olsaydı 
dahi iyi olurdu, zannederim. 

Arkadaşlar! (1335 senesi iptidasından son
ra yerleştirilmiş olan) denilince senenin birinci 
günü dâhil olmaz. Binaenaleyh (1335 senesi ih
tidasından itibaren yerleştirilmiş olan) demek 
icabeder. Fakat en mühim bir cihet var : 
1335 senesinde yerleşmiş olan bu kadar muha
cir (Acaba, ben de kaldırılacak mıyım, falan 
yere gidecek miyim? Şöyle bir ticaretçe işim 
vardır.) Gibi endişe ve tereddütlere boğulacak
tır. Şu halde iki sene zarfında binlerce muha
cir âdeta iş tutamaz bir hale gelecektir. Bun
dan maada - her me ise o hikmetin neticeleri 
bir an evvel tecelli etmelidir - Bâzı yerlere 
yanlış iskân yapılmış da onlar tashih edi
lerek oraların iklimine, sanayi ve zıraatine 
daha muvafık olan ahali gönderilecek ise o 
yerler, bir an evvel tahliye edilmelidir ki gele
cek olan zavallılar yerlerine - vakit geçirmek-
sizim - gidebilmelidirler. O halde arkadaşlar 
teklif ediyorum : İki sene yerine, altı ay müddet 
kabul edilsin. Eğer vekâlet bunu kabul ede
mem derse, dün akşamki aczi gibi ikinci bir 
aciz daha itiraz etmiş olur ki en esaslı Lir aciz 
veya en esaslı bir kudret demektir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Aciz, kudret 
olmaz canım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim bendenizin mâruzâtımı Hilmi Bey kısmen 
söylediler. Bendeniz de mademki, 1335 senesin
de 'okân edilmiş ve aradan bu kadar zamam 
geçtikten sonra zürra ise ziraatini; erbabı sa
nat ise, sanatını icraya başlamış olan bir ada-
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mı, Vekâletin diğer bir mahalle nakle salâ
hiyet istemesinin esbabını anlamak isterim. 

ZEKÂÎ B. (Aydın) — Efendim bende
nize kalırsa bu maddenin artık lüzumu yok
tur. 1335 senesinden sonra yerleştirilmiş olan 
muhacirimden dahi bahsolunur. Halbuki ta-
dilen kabul ettiğimiz birinci maddede, müba-
deleten gelecek muhacirlerden başka 1328 se
nesinden beri gelmiş olanların iskân oluna
cakları zaten o madde, muaddel şekilde kabul 
edildiğine nazaran bu maddeye hiç lüzum kal
mamıştır. Binaenaleyh tayyını teklif ederim. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Ben
deniz bu maddenin ipkası taraftarıyım. Bir 
defa Devletin iskân siyasetine müdahale et
meyi o kadar muvafık bulmuyorum. Arkadaş
lar bâzı manatıka, muayyen bir sistem içeri
sinde akınlar var. Bu akınlar, bize örnekle
rini çok gösterdiler ki, memleketin bir yerine 
bir ananeye, bir dile malik ahaliyi toplama
nın belâsını, felâketini tattık arkadaşlar. 
Orası tehlikeye mâruz olduğu vakit oranın 
ahalisi her şeyini toplıyarak Sivas'a kadar 
kaç^ı. Bugün oraları Türk'ün karniyle kur
tulduktan sonra tekrar oraya akın ediyor ve 
yerleşiyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Eğer 
gay3 bu ise hepimiz taraftarız. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Bina
enaleyh bu madde ipka edilmelidir. 

ÂBÎDİN B. (Saruhan) — Efendim encü
menimiz bu maddei kanuniyeyi kabul ederken 
bu ve buna mümasil esbabı hususıyeyi de na
zarı dikkate almıştır. Bunun burada, umum 
muvacehesinde tasrihini istemezdik. Madem
ki, Besim Atalay Bey en hassas noktaya bas
mıştır... 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Daha 
ağn.' koymalı, beyefendi. Bu memleket Türk'ün 
kaniyle kurtuldu. 

ÂBÎDÎN B. (Devamla) — 1328 senesinden 
sonra yerleştirilmiş olanlar mevzuübahsoldu-
ğuna göre (tayyı lâzımgelir) diyen Zekâi Bey 
arkadaşımız ise - dikkat buyurulursa - 1328 se-
nesindendir. Bu 1335 senesinden sonra iskân 
edilecek ahaliye aittir diye bir kaydı ihtiva 
ediyor. Onun için encümenimiz maddei kanu
niydim aynen kabulünü rica ediyor, (kâfi, kâfi, 
sesleri.) 

ALİ B. (Karahisarı Sahib) — Efendim İlânı 
Meşrutiyetten itibaren vakit vakit memleketi
mize muhacir getirmek suretiyle bir hareket ol
muştu. Fakat maalesef muhacir getirmekte lâ
zım olduğu veçhile hareket edilmediği için ge
len muhacirler, lâyık olduğu derecede rahat ve 
huzur göremiyorlar. Bundan dolayı bunların 
yerleştirildiği yerlerin de sekenei asliyesi muta
zarrır olmuş ve birçok ademimemnuniyetlere se
bebiyet verilmiştir. Malûmuâliniz, muhacir is
kânında mizaç ve tabiat, iklim ve iştigalâtı mû-
tadelelerinin nazarı dikkate alınması lâzımdır. 
Halbuki buna o kadar riayet edilmiyerek lâalet-
tâyin şuraya, buraya muhacir getirilmiştir ve 
onlar lâyık olduğu derecede bir huzur göreme
dikleri gibi - tekrar ediyorum - bunlarla sekenei 
asliye imtizaçtdememişlerdir. İskân noktaları
nın tâyin ve tesbitinde İmar Vekâletinin bilhas
sa bu hususu nazarı dikkate almasını çok rica 
ederim. Yani gelecek muhacirlerin yerlilerle 
imtizacedebilecek ve biri diğerini izacetmiyecek 
surette iskân edilmelerini Vekâletin nazarı dik
kate alması lâzımdır. Hattâ şurasını da nazarı 
dikkati âlilerine arz ederim ki 93 Muharebesinde 
ve daha evvel gelmiş olan muhacirler münasip 
yerlerde yerleştirilmediği için memleket dâhi
linde vakit vakit asayişsizlik ve rahatsızlık ol
muştur ve inkılâbat devresinde vâki olan haller, 
bunun neticei feciasıdır. Onun için bilhassa bu 
mühim bir noktadır. Bendeniz şuna taraftarım 
ki 1335 senesinden değil, 1328 senesinden itiba
ren gelmiş olan muhacirlerin münasip surette 
yerleştirilmiş olmasını ve bilhassa sekenei asli
yenin vaziyet ve hukukuna dikkat edilmesini 
teklif ederim. 

REİS —• Efendim kifayeti müzakere hakkın
da takrir vardır. 

Efendim maddenin müzakeresini kâfi gören 
arkadaşlar lütfen el kaldırsın. Maddenin müza
keresi kâfi görülmüştür. Bir tadil takriri var
dır. Onu okutacağız : 

Riyaseti Celileye 
1. Birinci satırdaki (Sonra) kelimesi yerine 

(itibaren) denilmesini; 

2. (İki sene) yerine (altı ay) müddetinin 
kabul edilmesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 
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REİS — Efendim bu tadilâtı kabul eden 
arkadaşlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiş
tir efendim. 

İkinci bir tadil takriri vardır, okuyacağız : 
Riyaseti Celileye 

1335 tarihinin 1328 senesi suretinde tadilini 
teklif ederim. 

Karahisar Mebusu 
Ali 

(Kabul sesleri) 
REİS — Bu tadili kabul edenler lütfen el 

kaldırsın, efendim. Madde tadilen kabul edil
miştir. On birinci maddeyi okuyoruz efendim : 

Madde 11. — Tahribedilen yerlerin ve iskân 
noktalarının imarı için ahaliye uzun vadeli ik
razatta bulunmak üzere Devletçe irae olunacak 
teminat mukabilinde bir İmar Bankası tesisi için 
teşebbüsatta bulunmaya Mübadele, İmar ve İs
kân Vekâleti mezundur. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isti-
yen var mı? Buyurun Abdullah Azmi Efendi. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim mevaddı kanuniye ahkâmı daima katiyeti 
ifade etmelidir. Teşebbüsat için maddei kanu
niye yapmaya lüzum yoktur. Yani (İmar Vekâ
leti banka tesis etmeye mezundur) demek lâzım
dır. (Teşebbüsatta bulunmaya mezundur) de
mek olamaz. Bu bir temennidir. Temenniyatta 
bulunmak maddei kanuniye olamaz. Binaena
leyh katiyeti ifade etmelidir. Yani (İmar Ve
kâleti banka tesisine mezundur) demeli. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim bu mad
denin ruhu bir banka tesis için teşebbüste bulu
nabilmek için Devletçe bir taminat irae edilebil
diğini, şimdiden temin etmektir. Yoksa hakika
ten buyurduğunuz gibi teşebbüse mezun değil, 
İmar Vekili bu imaratı temin için banka küşa-
dma mecburdur. Yalnız lâzımgelen teşebbüste 
bulunabilmek için Devletçe teminat iraesine şim
diden lüzum görülmüştür. Encümen maddeyi 
bu suretle tesbit etmiştir. Ve bu suretle nazarı 
tasvibinize arz etmiştir. Maksat Devletçe temi
nat irae edilebileceğini kanuni ve sarih olarak 
zikretmektir. Yalnız burada bir kayıt vardır. 
Muvazenei Maliye Encümeniniz bunu bu suretle 
nazarı tetkikınıza arz ediyor. Tesis edilecek 
banka ahaliye uzun vadeli ikrazat vâ'dinde bu
lunmamalı, mukayyedormamak için ledelicap 
böyle bir işler de yapabilmeli. Bu itibarla ikinci 
satırdaki (İmar için) cümlesi yerine encümen 

(imarını temin için) demiştir, ve (ahaliye uzun 
vadeli ikrazatta bulunmak üzere cümlesinin tay-
yedilmesini teklif ediyorum. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Encümeniniz «tah
ribedilen yerlerin ve iskân mmtakalarının ima
rını temin için Devletçe irae olunacak teminat 
mukabilinde bir İmar Bankası tesisine Müba
dele, İmar ve İskân Vekâleti mezundur» seki
linde maddenin tadiline taraftardır. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Abdullah Azmi Efendinin tadil teklifi var
dır. «Banka tesisi için teşebbüsatta bulunmaya» 
yeıine «Banka tesisine İmar ve İskân Vekâleti 
mezundur» şeklinde teklif atta bulunuyor. Öyle 
değil midir efendim? (Evet sesleri) Bu suretle 
banka tesisini teklif ediyorlar. Yani banka te
sisi için teşebbüsatta bulunmaya cümlesi yerine 
«Banka tesisine» ifadesinin ikamesini teklif 
ediyorlar. Bu şekildeki tadili kabul eden arka
daşlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. Bundan sonra Muvazenei Maliye Encümeni 
tarafından verilen bir tadil teklifi vardır. «Tah
ribedilen yerlerin ve iskân mıntakalarınm imarı 
için, ahaliye uzun vadeli ikrazatta bulunmak 
üzere» cümlesinin tayymı teklif ediyorlar. Yal
nız «İskân mmtakalarının imarını temin için» 
kelimelerini ilâve ediyorlar. Bu tadilâtı kabul 
eden arkadaşlar lütfen ellerini kaldırsın. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Dev
letçe imarını temin için dedikten sonra... 

REİS — «Temin için» yerine «Devletçe irae 
olunacak teminat» şeklinde tesbit ediyorlar. 
Efendim madde şu şekli alıyor. 

Tahribedilen yerlerin ve iskân mıntakalarınm 
imarını temin için Devletçe irae olunacak temi
nat mukabilinde bir İmar Bankası tesisine Mü
badele, İmar ve İskân Vekâleti mezundur. 

(Muvafık sesleri) 

REİS — Bu suretle maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Diğer bir tadil takriri daha vardır. 

DR. FİKRET B. (Ertuğrul) — Madde ka
bul edildi... Geçti. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Maddenin şekli muaddeli reye vaz'edilmcdi. 
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Eiyaseti Celileyc 
Birinci maddedeki tâbir ile tetabuk etmek 

ve efrat ve envaını şâmil olabilmek için (tahribe-
dilon) tâbiri yerine (Harabolan) diye tadilini 
teklif ederim. 4 Teşrinisani 1339 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri 

REİS — Efendim (tahribedilen) yerine (ha
rabolan) kelimelerinin ikamesini birinci madde 
ile tetabuk hâsıl olması için teklif ediyorlar. 
AK Süruri Beyin tadil takririni nazarı itibara 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı itibara 
alınmamıştır. O halde madde şu şekli almıştır. 
«Tahribedilen yerlerin ve iskân mmtakalarmın 
imarını temin için, Devletçe irae olunacak temi
nat mukabilinde bir İmar Bankası tesisine Mü
badele, İmar ye İskân Vekâleti mezundur.» (Ka
bul sesleri) Maddeyi bu suretle reyi âlinize vaz'-
ettim ve o suretle kabul edildi. 

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

Mübadele, İmar ve İskân Vekili Mustafa Ne
cati B. (İzmir) — Reis Beyefendi bu maddeyi 
Muvazenei Maliye Encümeni değiştirdi. O şekil 
okunsun. 

Madde 12. — 1339 senesinden itibaren yeni
den inşa edilecek akarat 1343 ve mesakin 1348 
senei maliyeleri nihayetine kadar Emlâk Vergi
siyle bilûmum küsuratı nıunzammadan muaftır. 

DR. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim 
zannediyorum ki encümenin bu maddeyi vaz'dan 
maksadı, memlekette imaratı teşviktir. Halbu
ki istirdattan bu ana kadar işgal olunan yerlerde 
birçok evler yapılmıştır. Sade ben kendi dairei 
intihabiyemdekileri biliyorum ki 8 - '• 0 bin ev ya
pılmıştır. Bunlara teşvik ve yardım lazımsa 
maddenin şu şekilde olmasını teklif ediyorum. 
Türkiye'de 9 Eylül 1339 tarihinden sonra - ki, 
yani fbu tarihi istirdat tarihi olarak alıyorum -
inşa edilen ve edilecek olan mebani on -sene 
müddetle vergiden muaftır. Bunun >bu şekilde 
tadilini teklif ediyorum. («Doğru» sesleri.) 

VASIF B. (iSaruhan) — Muhterem arkadaş
lar, encümen bu maddeyi Iburaya koymakla 
memleketin imarını teshil etmek arzusunu gös
termiştir. Tabiî bu arzuda encümen âzasından 
olmaklığım dolayısiyle müşterekim. Fakat He
yeti Aliyenize bu maddenin tevlidedeceği bir 
tehlikeyi ve hiç arzu etmediğimiz bir şekilde 

husule (getireceği bir neticeyi arz edeceğim. Ka
bul edip etmemek doğrudan doğruya Heyeti 
Aliyenize aittir. Bu madde kabul edildiği tak
dirde bugün paraya malik olan insanlar bun
dan istifade edebilir. Maalesef itiraf etmek 
mecburiyetindeyiz ki, ıbu halde bulunan insan
lar, bizim varlığımıza taarruz eden canilerdir. 
Bir kere İstanbul'u tasavvur buyurunuz, İz
mir'i tasavvur buyurunuz, oralarda daha evvel 
tavsif ettiğim şekilde, faizim varlığımıza sui-
kasdeden caniler vardır. Çünkü maalesef Mü-
badelei Ahali Mukavelenamesi, İstanbul'daki 
Rumları tefa'idedememiştir. Bir de İzmir'de bu
gün Türk iktisadiyatı için bir tehlike teşkil 
eden Museviler vardır. Arkadaşlar, hukuku si
yasiye, tebaa hukuku beynelânasır vif ak ve mü
savat 'gibi bütün bu düsturları, kitap dâhilinde 
kabul ediyorum. Fakat bu düsturların ne ka
dar muğfil olduğunu ve mensub olduğum mil
letim için ne kadar tahripkâr bir tesir yaptığı
nı da son devrin feci manzaralarından anlamı-
şımdır. Binaenaleyh Devlet idarelerinde, Hü
kümet idarelerinde bu gribi kayıtlar konmaz di
yecek olursanız bu maddeyi kabul etmekte ma
zurum. Hattâ icabederse diğer devletlerden de 
misal (gösterebilirim. Bugün Garbın birçok me
deni devletleri halen bugün böyle kuyudatla 
kanun yapmaktadırlar, unsuru asliyi muhafa
za etmektedirler. Unsuru aslinin iktisadiyatını, 
tealisini muhafaza etmektedirler. Madem ki, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz bu Hükümetimizi 
Türkiye Hükümeti olarak (göstermiştir ve ma
dem ki bizim hepimizin kaibul ettiği, tedvin et
tiği kanun bu mensubolduğumuz fırkanın esa-
satmdan mülhem olarak yapılmıştır; o halde 
şu kürsü millette iddia edebilirim ki, ıbu mad
deden Rumlar ve Museviler istifade edememe
lidirler. Burada ıbir noktai nazar vâridola'bilir. 
Hiç şüphesiz bizim camiai siyasiyemiz içerisin
de, Türkler vefakârlık yapmış ve bu memle
kete meributiyet göstermiş, kanını dökmüş, bir
çok fedakârlık göstermiş, Müslim unsurlar var
dır. Hiç şüphesiz bu kardeşlerimiz bu madde
den âzami istifade etmek salâhiyetine maliktir. 
Lozan'da kabul ettiğimiz bir tâbiri siyasi var
dır. Hariciye Vekili İsmet Paşa Hazretlerinin 
de ısrarları üzerine (Türkler) tabiri... Şu halde 
Türkler tâbirini kullandığımız zamanki kastı 
şurada tasrih ediyorum ki, bu memleketin içe
risinde ruhiyle, caniyle ıbu memleket için, bu 
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memleketin ilâsı için 'bütün varlığiyle çalışan I 
bütün unsurları kastediyorum. Fakat itiraf et
mek lâzımgelirse Rum unsuru, dün memlekete 
bütün ihanetini yapan Kum Milleti bu camiai I 
siyasiye içerisinde aynı hukuk ve salâhiyetle 
yaşamak hakkına malik değildir. Çünkü hıya
net etmiştir. Aynı zamanda mensubolduğum 
unsur noktai nazarından Musevilerin iktisadi
yatı da bence bir tehlikedir. Bir mebus sıfa-
tiyle bunu söylemekte kendimde hiçbir tered
düt ıgörmem. Onun için benim teklifim, benim 
ricam bundan sonra, «Türkiye'de Türkler tara
fından inşa olunacak me'bani on sene müddet
le vergiden muaftır.» şeklinde maddenin tes-
bit ve tasrihini kabul buyurmaktır ve bunun 
için de bir takrir veriyorum. Muvazenei Ma
liye Encümeninin şekli âhırından haberdar de
ğilim. Fakat o şekli âhıra da muteriz değilim. 
O şekli âhır kabul edilirse teklifime göre Tür
kiye'de Türkler tarafından kaydının ilâvesi lâ
zımdır. 

FEYZİ B. — Muahede var, muahede!.. 
ÂBİDİN B. ('Saruhan) — Pek muhterem 

arkadaşımız Vâsıf Beyefendinin kendisine mah
sus kanaatlerine hürmet ederim. Fakat encü
men âzasından bulunmak itibariyle noktai na
zarları akalliyette kalmıştır. Encümenimiz bu
nu sahai tetkika vaz'ettiği vakitte karşısında 
gördüğü bir ahitname ile, ki Lozan Konferan
sında taahhüdedilmiş olan 'bu ahitnamenin hu
dudu asliyesi -bizi tedvin edeceğimiz kanunlar
da o kadar bağlamıştır ki, bunların haricine 
çıkmak imkân ve ihtimali yoktur ve fakat bi- I 
rinci noktai nazarlarına ıgöre erbabı servetten 
veyahut' hariç unsurlardan fazla istifade ettir
mek için yapacakları 'binalardan istifade et
melerine belki müsaade edebiliriz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Vâsıf 
Bey arkadaşımıza çok teşekkül* ederim. Yalnız 
iki esaslı noktayı unuttular. Madde kabul edil
diği takdirde yalnız dâhilde elçabukluğu yapan 
marifetçilerin değil, o dışarıdaki milyarlar ta
şıyan yabancıların bizim yine kendi iyiliğimiz
den 'çıkaracakları sermayedarca birtakım teşeb
büsleri neticesinde acaba biz ne hal gösterece
ğiz? Buraları da teemmül etmek lâzımgelir. 
Sonra esas ikinci nokta; zavallı biz Türklerin 
gayet saf ve temiz kalbli olmamızla beraber 
bâzı hileleri, meşru hile diye tevil ederek be
nim hayatıma, îmanıma kastetmiş olanlara ma- | 
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atteessüf el uzatmaktan ıgeri durmayışımızdır. 
İstanbul'da, büyük şehirlerde çok Artinlerin, 
Yorgilerin levhaları altından Mehınedler, falan
lar çıktılar ama yine o çorbacılar içeride işle
diler ve hunun içindir ki, bu mesele, bu mad
de kabul edildiği takdirde yarın Ali oğlu Meh-
med'in yaptırmakta olduğu binanın sahibinin 
arkasında elinde on bin, yirmi bin, elli bin, 
yüz bin liralık birtakım şirket imtiyazatı, taşı
yan ecnebi yahut yerli olarak ecnebi unsurlar 
göreceksiniz. Buna katiyen emin olunuz. Ar
kadaşlar, yapılacak olan yüz binadan yine dok-
sandokuzunu Rumlar, yine Ermeniler, yine Ya
hudiler yaptıracaklardır. Yaptırılacak olan bu 
yüz binanın yüzde ellisini hiç olmazsa Garplı
lar yaptıracaklardır. Biz zannedeceğiz ki, za
vallı Türklerinıiz bina sahibi oldular. Ben bu 
maddenin altından çıkacak acı acı mânaları 
araştırmakta iken Muvazenei Maliye Encümeni 
ne 'gariptir ki, daha sarih ve daha acı mâna ile 
karşımıza bir madde çıkarıyor, diyor ki, akaar-
lar.. Şurada yapılmakta olan - hoş dünyada di
kili ağacım yok ama -.. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (©ozok) — Çok bah
tiyarsınız. 

TUNALI HİLMİ B. ('Devamla) — Şurada 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiyenin yaptırmak
ta olduğu o beşyüz odalı otelin sahibi bu Tuna- • 
lı Hilmi olmuş farz ediniz. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Levlel hül
ya lehelekel fukara... 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ben bu 
binayı yaptıracağım, milyonlar keseceğim., son
ra bu Devlete on sene vergi vermiyeceğim. Ne
rede 'görülmüş bu arkadaşlar? Öbür tarafta za
vallı Memiş Çavuşun torunu Tunalı Hilmi, kö
yünde bir bina yaptıracak da oturacak ve on 
sene vergi vermekten muaf tutulacak. Kime 
söylüyorsunuz? Onun sahibi nerede, zavallı 
mandıranın yanıbaşındaki kulübeciğin sahibi 
nerede? Bu madde arkadaşlar, bir kere zengin
ler için yapılmıştır, saniyen Ermeniler, Rum
lar, Yahudiler için yapılmıştır. Salisen Garplı 
kapitalistler yani sermayedarlar için yapılmış
tır. Bu madde tayyedilmek lâzımdır. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Biz ser
maye aleyhinde değiliz. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim Hükü
met tarafından gelen teklife nazarı dikkatinizi 
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celbederim. (Türkiye'de yeniden inşa edilecek 
mebani on sene müddetle vergiden muaftır) de
niliyor. B arada mebani tâbiri vardır. Muvazene 
Encümeniniz mebani, akaarat olmak üzere tef
rik etmiştir. Ve mesakini on sene için kabul 
etmiştir ve akaaratı beş sene için tefrik etmiş
tir. Zannettikleri gibi değildir. Fikirlerini tas
hih etmelerini rica ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim, müsaade buyurur musunuz? Akaar için 
beş sene müddet veriyorsunuz değil mi efen
dim? 

REŞAD B. (Saruhan) — Evet. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Âlâ. 

İşte o beş sene içinde o saydığımız unsurlar bu 
memleketin iliğinden mükemmel surette istifa
de edeceklerdir. 

BESİM B. (Mersin) — Bendeniz akaara iti
raz edecektim, -söylediler. Binenaleyh bende
niz sarfı nazar ediyorum. 

ŞEFİK B. (Beyazid) — Efendim Heyeti Ce-
lilenizin müzakere buyurmakta olduğu bu ka
nun serlevhasından da anlaşıldığı veçhile sırf 
evleri yanmış ve muhaceret görmüş ve hariç
ten içimize gelecek kardeşlerimiz içindir. Bu
raya başka bir madde ithaline kanun müsait 
değildir. Serapa muhacir ve mülteciler için 
müsaadekârane olarak Heyeti Celilenizin ka
bulüne iktiran edecek bir kanundur. Evet. On-
ikinci maddede Türkiye'de yeniden inşa edilecek 
mebani on sene müddetle vergiden muaftır 
deniliyor. «Yeniden» denince tabiîdir ki muha
cir ve mültecilerin nail olacakları muafiyete 
bütün efradı millet nail olacaktır. Fakat ben
denize kalırsa apartmanlar, oteller yapan ag-
niyaya bu maddenin teşmili Hazinei Devleti 
mutazarrır etmektir. Bendeniz onun için onbi-
rinci maddeyi takiben (İskân Vekâleti mezun
dur) lâfzından sonra onikinci maddenin tayyı-
m şu suretle teklif ediyorum «İskân Vekâleti 
mezundur ve bu suretle inşa edilecek mebani 
on sene müddetle muaftır.» Denilecek olursa 
sırf yanmış, harabolmuş yerlere maksur kalır 
ve maslahata da hizmet etmiş olursunuz. Tak
ririmi takdim ediyorum. 

VÂSIF B. Saruhan) — Efendim muhterem 
arkadaşım Âbidin Bey benim noktai nazarıma 
cevap verirken diplomasi, Lozan Muahedesin
den bana bahsetmiştir. Lozan Muahedesi mute

berdir ve Meclisi Âliniz tarafından tasdik edil
miştir ve hiç şüphesiz sonuna kadar bize bir taar
ruz olmadığı müddetçe biz de kabul edece
ğiz. Fakat arkadaşlar! O muahede memleketi
mizin içinde unsuru aslimizi imha etmek te
şebbüslerini takviye etmek salâhiyetini haiz 
değildir. Hiçbir zaman bizim Devletin kendi 
hududu millîsi dâhilinde, ha'kiki bir surette ik
tisadiyatı takviye için yapmaya mecbur oldu
ğu teşebbüsata mâni değildir. Bendeniz Lozan 
Muahedenamesini çok iyi tetkik etmişimdir. 
Tabiî ekalliyetlere aidolan hukuku da bilirim. 
Bu hukuk tamamen bizce muteberdir. Ona da 
itiraz etmem. Fakat bundan sonra Türk Hü
kümeti kanunlarını vaz'ederken, Türk Hükü
meti iktisadi teşebbüsatta bulunurken, Türk 
Hükümeti kendi milletini müreffah ve mesut 
etmek için çalışırken hiç şüphesiz dün kendi
sine suikasdetmiş olan unsurların tekrar ikti
sabı kuvvet etmelerine mâni olmaya çalışa
caktır ve bu emri zaruridir. Çünkü bu, bugün 
istinadettiğimiz millî umdenin en katî ve en 
sarih mânâsıdır ve ben bunu buradan kemâli 
sarahatle ilân etmekten de zevk alırım. Arka
daşlar bu maddeyi kabul ettikten sonra bende
niz manzarayı şu şekilde görüyorum: Şu uzun 
senelerin azabını çektikten sonra milletimizin 
azîm ve kudreti sayesinde, ordumuzun kahra
manlığı sayesinde kurtardığımız meselâ: İz
mir şehri az bir zaman zarfında emlâk ve aka
ar itibariyle gayritürk bir şekilde görülecek
tir. Arkadaşlar bunu kurtardık; fakat büyük 
bir hâdisenin îcazkâr zaferi sayesinde kurtar
dık; elli sene sonra acaba kurtarabilecek mi
yiz? 

Şimdiye kadar İzmir'in bütün büyük bina
ları, apartmanları, otelleri Rumlara aitti. Ve 
bütün fecaatiyle itiraf ederim ki : İzmir'in bir 
Türk mahallesi vardı. Fakirdi, haraptı, bivaye 
idi... Bir de muazzam muhteşem bir Rum mahal
lesi, bir Musevi mahallesi vardı. İstanbul'da 
Rum ve Musevi mahalleleri aynı vaziyettedir. 
Bu kuvvet yetişmiyormuş gibi, azmış gibi biz 
de bunları takviye edeceğiz ve neticede emin 
olunuz arkadaşlar bu maddeden onlar istifade 
edecektir. Bugün İzmir'de, Manisa'da, Aydm'-
da, Van'da, Bitlis'te bin türlü fecaat içerisinde 
kendi hayatını kurtaramıyan muhacirin içerisin
de kaç tane adamda kaç para vardır ki, otel ve 
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ev yapabilecektir. Rica ederim, bunu soruyo
rum .size!... Bunun için kendimizi aldatmıyalım. 
Ben bugün İzmir'in hay atını tanıyan bir adam 
sıfatiyle iddia ediyorum, bakınız arkadaşlar 
Van'dan Bitlis'ten bahsetmiyorum, memleketin 
en mamur ve zengin olan İzmir'inden bahsede
ceğim. Sizi çdk temin ederim ki, bu maddeden 
istifade edecek Türkler azdır ve bu maddeden is
tifade edecek Yahudiler pek çoktur. İstanbul'da 
Rumlar ve Ermeniler pek çoktur. O halde biz bu 
maddeyi tetkik ederken mensubolduğumuz un
suru aslinin kuvveti ve istikbalinin emniyeti 
noktai nazarından bu kaydı koymakta hiç te
reddüt göstermemeliyiz. Sonra arkadaşlar ma
dem ki, Âbidin Bey bana Lozan Muahedesin
den bahsetmiştir. Ben o zaman bir tevili siya
si yapabilirim. Acaba Lozan Muahedesi Tür
kiye Hükümetine Türkiye dedik diye kızıyor 
mu? Biz Türkiye Hükümetidir dedik ve bunu 
resmen ilân ettik. Binaenaleyh Türkiye Hü
kümetinin tebaası da Türklerdir ve fırkamızda 
da bunu kabul ettik. Ve Türkler dediğimiz za
man bu camiaya; caniyle, kaniyle, ruhiyle mer
but ve mensubolan bütün unsurları kasdettik. 
Fakat dün bana ihanet eden ve ihaneti sabidolan 
bir unsuru da kendimle beraber hemhak telâk
ki edersem kendi hayatıma kasdetmiş olurum. 
Arkadaşlar onun için 'bugünkü mefkuremizin 
timsali olan Meclisi Âlinizden kemali katiyetle 
istirham ederim, bu maddeyi bu suretle ka
bul buyursun ve bundan sonra da millî bir veç
henin dahilinde hareket edeceğimizi cihana 
ilân etmiş olalım. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Şefik Bey biraderi
miz bu maddenin burada yeri olmadığını söyle
diler ve yalnız muhacirlere aittir dediler. Ve
kâletin unvanını kabul ederken İmar Vekâleti 
diye kabul ettik. Binaenaleyh bu maddenin 
burada tam yeridir. Sonra Vâsıf Bey Birade
rimizin tekliflerinin kabulüne imkânı ahdî var
sa buna taraftarız. Yoksa meseleyi mücerret 
olarak düşünemeyiz. Memleketimize mamur 
diyecek olursak buna kimse evet diyemez. Bi
naenaleyh imara ihtiyacı vardır. Ve imara ih
tiyacı olunca yapılacak işe nazaran Hükümetin 
teklifi daha muvafıktır. Yapılacak her bina on 
sene vergiden muaf tutulmalıdır. Bunun vari
datı olarak bütçeye geçmiş bir şey yoktur ki, 
tenzil edilsin. Ziyan edilsin. Memlekette ser

vet tesbit edilecektir ve memleket içerisinde 
kalacaktır. Bunu sırtına alıp da kimsenin mem
leket haricine götürmesi ihtimali yoktur. Mem
leket içindeki mütedavil servet memleket için
de tesbit edilecek ve memleket mamur olacak
tır. Bunu zengin yapsın. Evet temenni ederiz 
ki, zenginler yapsın ve fazla fazla zengin olsun
lar memlekette servet çoğaltan adamlara göz 
dikmek doğru bir şey değildir. Servet fazla-
laşsın. Diğerleri de az sermayesiyle -kendi 
meskeni yoktur- kendisine bir mesken ittihaz 
etsin. Bu memleketin sekenei asliyesinden bil
hassa memurin kısmı derbeder bir vaziyettedir. 
Babasından kalmış bir evi varsa onu dahi sat
mış yemiştir. Hiç olmazsa bu muaffiyetten is
tifade edecek ev yaptıracak adamlar bulunur, 
meşhur darbı meseledir: «Deveyi yardan uçu
ran bir tutam ottur»' derler. Onun için ufak 
bir muafiyet çok kimselere vesile teşkil ede
cektir. Bina yaptırsınlar, akaret yaptırsınlar, 
memleketi imar edelim. Memleketi imar ede
lim ve iktisadiyatını düzeltelim deyince hep be-
raJber oluyoruz. Buna imkânı ahdî varsa yapa
lım. Yoksa memleketteki serveti dışarıya ka-
eırmıyalım. Memlekette mütedavil serveti ha
rice çıkarmıyalım. 

VÂSIF B. (Saruhan) — İnşaallah kaçırma
yız. 

VEHBİ B. (Devamla) — Binaenaleyh me-
baniyi Zeydi Ömer ve her kim yaptırırsa yaptır
sın, memleketin iktisadiyatını yükseltelim di
yen Meclisi Âliye lâyık bir madde çıkaralım. 

ÂBİDİN" B. (Saruhan) — Eğer bundan son
ra gelecek olan maddei kanuniyeyi tetkik ede
cek olursanız o zaman Vâsıf Bey ve rüfekayı 
muhteremesi tarafından gösterilen haleti ruhi-
yenin tahtı tesirinde kalırsanız memleketi imar 
ve ihya etmenin ihtimalini ortadan kaldırmış 
oluruz. Biz kendi tebaamızın aleyhine olarak 
mahakime tabi olmadan ecanibin bu memleke
tin içerisinde yapacakları emakin bedelinden 
•dolayı efrat uhdesindeki alacaklarını Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan tahsil etmek hak
kını vekâlete veriyoruz. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Ecanipten bahset
medim. Katiyen ecanip mevzuubahis değildir. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Müsaade buyuru
nuz efendim. Arz edeyim: Şimdiye kadar Hü-
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kümetimiz tarafından Heyeti Celilenize arz edi
len programlarda ecnebi sermayesinin memle
ketimizin içerisine celp ve ithali mesaili birer 
birer teşrih edilmiştir ve denilmişti ki, asayişi 
temin etmek, ecnebi şirketlerine imtiyaz ver
mek hukuk vermek ve vermiş olduğumuz bu hu
kukun kapitülâsyonlar şeklinde olmamaık üzere 
bunları memleketimize sokmak için her şeyi yapa
cağız. Bu ecnebiler zannetmeyiniz iki, mutlaka 
Fransız, Rus, İngiliz tâbiiyetini haiz olacaktır. 

Arkadaşlar ekalliyetlerin hukukuna ve ec
nebilerin ikamet mesailine dair Lozan Muahedei 
sulhiyesinin ahkâmı tetkik edilince görülecek
tir ki bir tasnif yapılarak, «Rum Ortodoks, Yu
nan Ortodoks» denilmiştir. Bunların memle
kette imtiyazatı vardır. 

VÂSIF B. (Saruhan) — İmtiyazat yoktur. 
Hukuk vardır. 

ÂBÎDİN B. (Devamla) — Evet hukuk var
dır. Yunanlı gelip İzmir'de oturabilecektir. 
Çünkü tâbiiyeti itibariyle Yunanlıdır, bu adam 
ev yapacaktır. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu
nun gibi yine bu memlekette fiilen hiyanette 
bulunmuş bize karşı silâh istimal etmiş, bi
zim adamlarımızı öldürmüş adamlar vardır. 
Affı Umumi Protokolünü tetkik edecek olur
sanız göreceksiniz ki bunları affetmek hakkını 
orada vermişizdir. Binaenaleyh «İkamet» bah
sindeki şekilde bunlar memleketimize gelip otu
racaklardır. Bunları memleketimize ithal ede
rek ekalliyetlere verilen hukuk ile serbest ser
best iş yapmalarından korkmuyoruz da niçin ken
di anasırımızdan korkuyoruz? Efendiler asıl 
kendi iktisadiyatsızlığımızdan korkmalıyız. Biz 
ne zamanki kendi iktisadiyatımız için bir veçhe 
alır ve bu veçhede sessiz sedasız fiilen yürür
sek ; karşımıza hangi kuvvet çıkarsa çıksın onun 
bize rekabet etmesinin imkân ve ihtimali yok
tur ve olamaz. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Şimdiye kadar hep 
bu nazariyeye kurban olduk. 

ÂBÎDİN B. (Devamla) — Bu ihtimal iledir 
ki yapılacak üçyüz bin liralık bir şeyden bin 
lira gibi bir şeyi sakınmamalıyız. Çünkü yapıla
cak şey Vehbi Bey arkadaşımızın söylediği gibi 
memlekette kalacaktır. Bunun için Muvazenei 
Maliye Encümeni tarafından teklif edilen mad
denin kabulünü rica ederim. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
NECATÎ B. (izmir) — Arkadaşlar, bu mad-
clei kanuniye, «Türkiye'de yeniden inşa edile-
ek mebani on sene vergiden muaftır» şeklinde
dir.. Ve bu Heyeti Vekilede takarrür etmiş bir 
maddedir. Bendeniz; Heyeti Vekileye takdim 
ettiğim lâyihada memleketin harabolan kısmı
nın imarı hususunda yapılacak mebaninin, ver
giden istisnasını teklif etmiştim. Fakat memle
ketin Şarkından Garbına kadar, Garbından Şar
kına kadar devam eden bir harabe mevcuttur. 
Bu harebenin imarı için yalnız falan filân mm-
takanm imarını tahsisan kabul etmek doğru ol
madığına kaani olan Heyeti Vekile; bütün Tür
kiye'de yapılacak mebaninin on sene müddetle 
vergiden muafiyetini kabul etmiştir. 

Memleketimizin her tarafında dumanı tüten 
ocaklara ihtiyaç vardır. Binaenaleyh İmar Ve
kâleti teşkil ettikten sonra memlekette işbasına 
geçecek bütün memleketin evlerini, fabrikalarını 
kurması lâzımdır. Onun içindir ki, memlekette 
yapılacak olan mebaniden biran evvel memleket
te inşaat başlasın, biran evvel memleket imar edil
sin diye teşvik ve tergip için Hükümet kendi 
hakkından vazgeçmektedir. Zannetmem ki, bu
gün harabolan yerlerde yapılmaması lâzımgelen 
bir yer bulunmuş olsun... Onun içindir ki, ihti
yaç messedilen yerler, yapılması lâzımgelen yer
ler, bilhassa meıııaliki müstahlasa ile vilâyatı Şar
kiyedir. Bu sebepten falan mıntakada şunlar is
tifade edecektir, bunlar istifade edecektir diye 
şüpheye mahal yoktur. Diğer yerlerin istifadeleri 
için böyle bir ihtiyacın tahakkuk etmesi lâzım
dır. 

Halbuki bugün bu ihtiyaç, bilhassa Vilâyatı 
Şarkiyedc ve Memaliki Müstah.1 asada dır. Binaena
leyh ihtiyacı olnuyan mıntakada boydanboya ima-
ratta bulunmak doğru değildir ve o yerlerde in
şaatın başlaması ihtimali yoktur. Halka biraz 
ümit vererek halktan vergi alııımıyacak şekilde 
inşaat yapılmasını temin etmek gayesiyle bu mad
de buraya konmuştur. Bu imtiyazat her halde 
bu inşaatın biran evvel yapılmasını intacedecek-
tir. Maddenin Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklif ettiği tarzda kabulünü istirham ederim 
efendim. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrir 
vardır. 
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Kiyaseti Celileye 
Onikinci maddenin müzakeresinin kifayetini 

teklif ederim. 
Ertuğrul 

Dr. Fikret 
VÂSIF B. (SaruHan) — Reis Bey söz istiyo

rum. 
REİS — Neye dair? Müzakerenin ademikifa-

yetine dair mi? 
VÂSIF B. (Saruhan) — Hayır efendim, 

şahsım namına söz söylenmiştir. Onun hakkında 
istiyorum. 

REİS — Takriri reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Tadil 
takrirleri okunacaktır. 

Riyasete 
12 nci maddenin tayymı teklif ederim. 

Zonguldak 
Tuııalı Hilmi 

REİS — Hilmi Beyin takririni kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin baş tarafına (tahribedilen mınta-

kalarda) fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 
Eskişehir Mebusu 

Mehmed Arif 

Riyaseti Celileye 
Onikinci madde vatanımızda şimdiye kadar 

varlığımıza ve milletimize ihanet eden unsurların 
fazla miktarda sahibi emlâk olmasına sebebolacak-
tır. • 

Binaenaleyh bu mahzuru izale için maddenin 
başına (Türkiye'de Türkler tarafından) kaydı
nın ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Saruhan 
Vâsıf 

VÂSIF B. (Saruhan) — Takririmi izah ede
ceğim efendim. 

REİS — Buyurunuz. 
VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim takririm-

deki maksadım (Türkler) kaydının ilavesidir. 
Bu metinde musir değilim. Bendeniz ilk defa 
encümenin matbu olarak bize verdiği lâyiha üze
rine bu takriri yazmıştım. Eğer Muvazenei Mali
ye Encümeninin tadil ettiği maddeyi, Heyeti Ali-
yeniz kabul ederse bendeniz de kabul ederim. Ben
deniz maddeye yalnız «Türkler» kelimesinin ilâ

vesini teklif ediyorum. Bunun hakkında tekrar 
burada söz söylemek istemem. Çünkü madde sa
rihtir. İstihdaf ettiğim unsur, Rumlar, Ermeni-
lerdir. Yoksa hiçbir zaman Âbidin Beyefendi
nin işaret buyurdukları gibi ecnebi şirketlerden 
bahsetmedim. Ben, ecnebi şirketlerinin ve ser
mayelerinin memlekete pek nâfi olduğuna kaa-
niim. Memlekete bu ecnebi sermayelerinin girme
sini fevkalâde arzu ettiğime emin olmanızı rica 
edeceğim. Memlekette siyasi ve istimari bir mak
sat takibetmiyen ecnebilere ve ecnebi sermayele
rine Devletimizin siyaseti umumiyesinde bir yer 
verdik ve ka'bul ettik. Ben de, kendi şahsi kana
atim olarak söylüyorum ki, bu hususa tamamen 
mutabıkım ve tamamen talibim. Hedefim doğru
dan doğruya Rum, Musevi ve Ermenilerdir. 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddenin zirdeki şekilde tadilini teklif 

ederim. 
4 Teşrinisani 1339 

Van 
Hakkı 

Madde 12. — Haneleri düşman tarafından 
ihrak ve tahrlbcdilenlerin yapacakları evler 
.1338 den itibaren on sene müddetle yergiden 
muaftır. 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

ederim. 
Madde 12. — Türkiye'de 9 Eylül 1338 tarihin

den sonra inşa edilecek mebani on sene müddetle 
vergiden muaftır. 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Riyaseti Celileye 
Düşman tarafından tahrip ve ihrak edilen ma

hallerde henüz ikmal edilmemiş ve fakat esası ku
rulduğu cihetle vergiye tabi tutulmuş natamam 
müsakkafatın bu muafij^etten istifade edememesi 
muvafıkı madelet olmadığından 12 nci maddenin 
berveçhi âti tadilini teklif ederim : 

(İstilâ sebebiyle harabolan mebaniden şimdi
ye kadar yapılmış olanlarına da şâmil olmak üze
re 1340 senesinden itibaren yeniden inşa edilecek 
akaaratm 1344 ve mesken 1349 senei maliyesi ni
hayetine kadar Müsakkafat, Vergisiyle bilûmum 
küsuratı mıınzammadan muaftır.) 

Saruhan 
Edhem 
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Riyaseti Celileye 

Onikinci maddenin bidayetine zirdeki cümle
lerin ilâvesini teklif ederim: Muhacir ve mülte
ci tarafından 1339 senesinden itibaren yeniden in
şa edilecek akaarat... ilâh. 

Van 
İbrahim. 

Riyaseti Celileye 
Lozan Muahedenamesindc kabul edilen ekal

liyetlerin hukuku bizzarure işbu maddeye ahkâmı 
istisnaiye vaz'ına gayrimüsaidolduğundan mad
denin berveçhi âti tadilini teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Madde 12. — İskân mıntakalarmda mü'bade-
leten gelen ahali veyahut Hükümetçe iskân edi
lecek muhacirin taraflarından inşa edilecek akaa
rat 1334 ve mesakin dahi 1348 senesi nihayetine 
kadar Emlâk Vergisiyle bilâmum küsuratı mun
zammadan muaftır. 

Riyaseti Celileye 
Onikinci maddenin berveçhi âti tadilini teldif 

ederiz : 

Madde 12. — 1338 senesi Eylülünden itibaren 
harabolan yerlerde yeniden inşa edilecek mesakin 
1348 senei maliyesi nihayetine kadar Emlâk Ver
gisiyle küsuratı munzammadan muaftır. 

Erzurum Erzurum 
Münir Hüsrev Halid 

Riyaseti Celileye 
Onikinci maddenin tayyı (Ve bu suretle inşa 

edilecek mebani onsene müddetle vergiden mu
aftır.) fıkrasmnı onbirinci maddeye son fıkra 
olarak ilâvesini teklif ederim. 

Bayezid Mebusu 
Şefik 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Reis Bey takririm 
hakkında iki söz söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim onikinci 

maddenin yeri olmadığını Vehbi Beyefendi yan
lış telâkki ettiler. Bendeniz maddenin ipkasını 
istirham ediyorum ve fakat harabolan yerlere 
münhasır kalsın dij^orum. İstilâ gören yerlere 
hasredilsin diyorum. 

AVNİ B. (Bozok) — İstilâ gören yerlerden 
başka harabolan yer yok mu? 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Ankara harabolmuş 
mudur? İstanbul harabolmuş mudur? 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

eylerim, 
İstanbul 
Ali Rıza 

(Düşman istilâsına mâruz kalıp meskenleri 
tahribedilmlş olanların inşa ettirecekleri mesakin 
1348 senei maliyesi nihayetine kadar Emlâk Ver
gisiyle bilûmum küsuratı munzammadan muaf
tır.) 

Riyaseti Celileye 
Türkiye'de Eylül 1338 den itibaren inşa olu

nan mebani beş ve mesakin on sene müddetle Em
lâk Vergisiyle küsuratı munzammadan muaftır. 

Onikinci maddenin berveçhi sabık kabulünü 
teklif eylerim. 

Karesi 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddenin berveçhi âti tadilini teklif ey

lerim : 
Türkiye'de istirdattan sonra inşa edilecek Me

bani Vergileri on sene müddetle şûralarına aittir. 
1 Teşrinisani 1339 

Bolu 
Şükrü 

(Saruhan Mebusu Vâsıf Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Teklifle
rin en güzelidir. 

Riyaseti Celileye 
Onikinci maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif eylerim : 

Madde 12. — Türkiye'de yeniden inşa edile
cek akaarat ve mebaniin kıymeti muhammeneleri 
seksen bin kuruştan dûn olanlar on sene müddet
le vergiden muaftır. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

REİS — Efendim tadil takrirleri manzum 
âliniz oldu. Tadil teklifleri birkaç kısma ayrıla
bilir. Birincisi tayya aidolan takrirdir ki, Hilmi 
Beyin takriridir. Reyi âlinize vaz'ettim, kabul 
eddilmedi. İkincisi Bolu Mebusu Şükrü Beyin 
takriridir. 
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(Tekrar okundu.) (Gürültüler) 
REİS — Efendim şûralar henüz teşekkül et

memiştir. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim takririmi izah 

edeyim. Nevahi için varidat aradığımız sırada 
Maliye Vekili esbakı Hasan Bey, alelûmum Mü
sakkafat vergilerinin affı için bir kanun getirmiş
ti. Burada müzakere edildiği zaman büsbütün af
fa taraftar olmıyan Meclisi Âli, mahallerinde teş
kil edilecek Nevahi teşkilâtı için varidat olmak 
üzere bunu oraya terk etmişti. Şimdi de demek 
istiyorum ki, büsbütün affetmektense mahalli me-
nafiine hizmet edeceği için bu takririn kabulü 
münasibolur. 

REİS — Efendim takrirlerini izah ettiler. 
Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim tay 

demekti]'. 
REİS — Efendim Bolu Mebusu Şükrü Beyin 

takririni tekrar okuyoruz. 
(Tekrar okundu.) 
REİS — Şükrü Beyin takririni kabul edenler 

lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Sonra 
muafiyetten istifade edecek olan mebaninin kıy
metlerine göre tefrikma dair bir takrir var. 

(İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin 
takriri tekrar okundu.) 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim, 
müsaade buyurunuz. Seksen bin kuruştan aşa
ğı iolan eıvler zaten on seneden yukarı yaşı-
yama^;. Onun için hiç .koymaya lüzum yok
tur. Rica ederim, böyle tadil etmeyiniz. 

REİS — Hüseyin Hüsnü Efendinin teklifi
ni nazarı dikkate alanlar lûtren el kaldırsın. 
Nazarı dikkatte alınmamıştır. 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tek
rar okunıdu). 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurur 
musunuz Reis Bey? İki kelime arz edeceğim. 
Meselâ Bilecik yanmıştır. Ahali civarda otu
racak yer bulamamıştır, ödünç almıştır, borç 
almıştır. İkişer adacık yaptırmıştır. Bunlar 
vergi verecek de başka yerdekiler verımiye-
ceik midir? Bunun için 1338 tarihi - ki kurtuluş 
tarihidir - dolayısiyle oradan itibar edilişin, 
takrir ıbunun için verilmiştir. 

REŞAD B. (Sarakan) — 133S .senesi kaydı
nı 'encümen de kaibul ediyor. 

REİS — O halde ibu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

AVNİ B. (Bozok) — Yahu.: tarih kaydiy-
le Reis Beyefendi. 

(İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin takriri 
tekrar okundu). 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Yalnız istilâya 
mâruz kalan mahaller içindir. 

(Hayır hayır sesleri). 
REİS — Bu teklifi kabul öden rüfeka lüt

fen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 
(Bayezid Mebusu Şefik Beyin takriri tek

rar okundu). 
REİS — Zaten Vehbi Beyefendinin tekli

fiyle bu teklif arasında zıddiyet vardır. Mama
fih reyi âlinize vaz'edeceğim. Encümene git
mek üzere. Bayezid Mebusu Şefik Beyin takri
rini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kaibul 
edilmemiştir. 

(Erzurum Mebusu Münir Hüsrev ve Halet 
beylerin takriri tekrar okundu). 

REİS — Esasen tarih meselesi kabul edil
miştir. Haraıbolan yerler meselesi de reddo-
lunmuştur. Binaenaleyh reye vaz'etmiyeceğim. 

(ıBozolk Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (ıBo/ok) — Vazgeç
tim, Reis iBey. Takririmi istirdadediyorum. 

(Van Meşbusu İbrahim Beyin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Heyeti Celile 1338 senesini kabul 
etmiş lOİduğundan reye vaz'etmeye lüzum yok. 
Binaenaleyh reye vaz'etımiyoeeğim. 

(Saruthan Meibusu Edhem Beyin takriri tek
rar okundu). 

ŞÜKRÜ B. (ıBoloı) — Esas kabul edildi 
efendim. 

REİS — İstilâ sebebiyle harabolan mahal
ler için veriyor. 

EDHEM B. (Saruhan) — 1337 senesinde 
de yapılmış olan nıebanı vardır, Reis Bey. 

REİS — Heyeti Celile 1338 senesinde ya
pılan ımebani hakkında ka'bul etmiştir. 

EDHEM B. (Saruhan) — 1337 nıevzuubaıh-
solmamıştır. 

BESİM ATALAY B. (Aksaıvy) — 1336 da 
da vardır. 

REİS — Ertuğrul Mcübıısu Fikret Beyin tak
riri var. 

Dr. (FİKRET B. (Ertuğrul) — Aynı meal
dedir. Geri alıyorum. 
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REİS — Cferi aldı efendim. 
(Van Mebusu Hakkı Beyin takriri tekrar 

okundu) (Reddohındu sesleri). 
('Eskişehir Mebusu Mehmed Arif Beyin 

takriri tekrar -okundu). 
REİS — Bu takrir de .diğer takrirler do-

layısiyle reddolunmnştur. Reye koymaya lü
zum yoktur. 

12 nci maddeyi encümene veriyoruz. 

Madde 13. — Türkiye'de mebani inşasını 
taahhüdeden şirketlerin inşaat bedelinden do
layı efrad uhdesindeki alacaklarını Tahsili 
Emval Kanunu mucibince ta'hsile ve ledeliktiza 
Hükümet tarafından tahtı zımana alınması 
hususunda alâkadarın ile »müzakere icrasına 
İmar, iskân ve Mübadele Vekâleti mezundur. 

de, asıl sebebi sevkı olan 'meseleyi ta mam iyi o 
temin etmiyor. Sebebi sevkı şirketleri temin 
içindir. Binaenaleyh bununla şirketler temin 
edilmiş olmuyor. Burada (Tahsili Emval Ka
nunu mucibince mukayyet değildir. Binaena
leyh şirketlerin akdettikleri mukaveleleri Hü
kümet tamamiyle icra ettirmeye mütekeffildir). 
dedikten sıonra iktiza ederse (Hükümet namı
na da tekeffüle Maliye Vekâleti memurdur) 
kaydını koymak lâzımgelir. Alelacele bir iş 
yapmıyalım. Onun için hu maddeyi lâzımgeL 
diği şekilde yazılmak üzere encümene gönde
relim. Encümende mânayı ifade edecek şekilde 
yazılsın öyle gelsin. 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Efendim bu -madde 
malûımuâlileri ıbilhassa memleketin harahudan 
aksamına ecnelbi şirketlerini eelbetmek için tan
zim olunmuş bir ımaddei kanuniyedir. Ecnebi 
sermayesini harabolan yerlere tahsis ettirmeye 
medar olmak üzere konulmuş bir maddedir. Bu
nun için mesele ibu. noktai nazardın düşüniUür-
ken, evvelâ hu sermayenin yani inşaatı temin 
.çin gelecek olan bu sermayenin işlemesi icra 
teminat meselesi nazarı itibara alındı. Bunun 
için Hükümet burada, Meclisi Âlide okuduğu 
poragramda başlıca iki esas kabul ederek bunu 
kâinata ilân etmiş oluyor. Bu iki esasın, yani 
gerek mebani ve gerek arsalarının vukubulacak 
müstakrizata rehin olarak teminat makamında 
iraesi; birincisi bu, ikincisi; bu nevi müştakıi-
zatm taksitlerle ve uzun vâdelerle ödeneceğine 
göre taksitler tahsil edilmez kalırsa, tahsilinin 
de Hükümet tarafından deruhde edildiği, bu 
iki esas temin edilirse gelecek olan kumpanya
ların bu işe tahsis edecekleri paranın ve yapa
cakları mebaniin mukabilinde teminatları emni
yette duracağı için bir kere sermayei asli te
min edilmiş olacağı gibi taksitlerin tahsili hu
susu da - şayet bakaya kalırsa - Hükümet ken
di bütçesinden ödiyerek bilâhara Tahsili Em
val Kanunu mucibince sahibinden tahsil ede
cektir, demekle o kumpanya hem sermayeleri
nin resülmali aslisini, hem de faizleriyle bera
ber muayyen taksitlerle alacakları miktarı Hü
kümete temin ettirmiş oluyorlar. Bu iki esas 
kabul edilmiştir. Zannederim bu esasları kabul 
eden Hükümeti sabıka çok doğru hareket et
mişti. Şimdiki İmar ve iskân Vekili Necati 
Beyin de bu fikirde bulunduğuna kaaniim. A.J-

REİS — 13 neü madde hakkında söz isti-
yen var mı? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 
Efendim bu ımacldeden maksat şirketleri teş
vik ve şirketlerin Hükümet tarafından mua
venet gördüklerini göıstermeikten ibarettir. Fa
kat görüyorum ki, bu maddede katiyet yoktur. 
(Müzakereye mezun) kelim esiyle on ıbirinci 
maddede okluğu gibi teşehbüsat kabilinden bir-
şey oluyor. Binaenaleyh bunu iyice tesbit et
mek lâzımgeliyor. Bir kere Tahsili Emval Ka
nunu mucibince tahsil ettirmek şirketlerin me
nafime midir? Günkü şirketler, eşhas ile veya
hut belediye ve saire ile akdettikleri muka
velede birtakım şerait koşmuşlardır. Bu şerait 
haricinde olarak bu maddei kanuniye mucibin
ce hareket edilmek lâzımgelirse ihtimal ki, 
onların takasiti uzamak icabeder. Çünkü Tah
sili Emval Kanunu birtakım mevasime taksim 
olunmuştur. Meselâ altı ayda bir tahsil olu
nur falan diye... Halbuki elimizde mevcut bu
lunan Usulü Muhakeme Kanın, ti mucibince 
tarafeyn arasında münakit mukaveleler mute
berdir. Halbuki mukavele ile akdettikleri şera
it ıdaha nafidir. Binaenaleyh bunun önüne geç
miş oluyoruz hir, ikinci fıkrası, (Hükümetin 
tahtı zımana alınması hususunda alâkada-
ran ile müzakereye mezundur) diyoruz. Zaten 
bu bir hükmü ifade etmiyor. Binaenaleyh ik
tiza ettiği zaman Maliye Vekâleti tarafından 
tekeffül edilir demek lâzımdır. Çünkü tekef
fül edecelk olan, yani zımanı temin edecek 
olan Maliye Vekâletidir. Binaenaleyh bu mad-
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eak madde bu hususta noksandır. Yani teminat 
olarak bir şey irae etmek meselesi mevzuubahis 
değildir. Yalnız o iki prensipten bir tanesi 
burada kabul edilmiştir. O da vukubulacak 
ikrazatm senelik taksitinin nâtahsil kalan ak
samı için de icabettiği zamanda tahsili için 
Hükümetçe tahtı zımana alınacağı, yani Hükü
met bütçesinden verileceği gibi bir mâna ifade 
ediyor. Bu birinci şıkkın, yani arsalara yapıla
cak mebaniin teminatı olarak Hükümetçe itti
haz edilen şıkkın kabul edilmemesi buraya 
dercedilmemesi, iki sebepten mütcvellidolabi-
lir. Bir kere gelecek olan sermayeler Türk şir
ketleri namında yani Türk tâbiiyetini kabul 
ederek gelecek olurlarsa ve bu işi yapmaya kal
kışırlarsa zaten Türk şirketlerinin emvali gay-
•rimenkuleyi teminat olarak alabilmeye salâhi
yetleri vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Zekâi Bey encümen 
namına mı söylüyorsunuz. Bu mesele encümen
de dermeyan edildiği vakit akaliyette mi idiniz ? 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Niçin soruyorsunuz. 
yani söyliyemez miyim? 

VEHBİ B. (Karesi) — Usuldendir. Encü
men namına mazbata muharririnden başkası 
söyliyemez. Usulü müzakere mucibince encü
mende Ibulunan arkadaşlardan birisi Mazbata 
Muharrirliği yapar ve ekseriyetin kabul ettiği 
şekli müdafaa eder. Şayet encümende muhalif 
kalmış olan arkadaşlar varsa onlar muhalif 
kaldıkları noktayı söyliyehilirler. Binaenaleyh 
encümen namına ancak ibir zat söyliyehilir. 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Efendim ıbendeniz 
Heyeti Celileyi tenvir için söylüyorum. Encü
men namına söylemiyorum. Eğer izahatım za-
itse sözümü keserim. Teminat meselesi mevzuu-
bahsedilmemiştir. Eğer şirketler Türk şirketle
ri halinde gelecek olurlarsa ve iş yaparlarsa o 
zaman filhakika bu sermayelere lüzum yoktur. 
Çünkü Türk şirketlerinin zaten emvali gayri-
menküleyi teminat olarak takabbüle salâhiyeti 
vardır. Bu hususta kanun vardır. Ve o kanu
nun ikinci maddesi bunu temin 'etmiştir. Yok, 
ecnebi şirketler halinde gelirlerse onlara da te
minat olarak hu gibi emvali gayrimenkuleyi 
zapta salâhiyettar olduğunu temin etmek isti
yorsak bunu maddei kanuniyede zikretmek lâ
zımdır. Fıakat bu, Hükümetçe kabili is'af mıdır, 
değil midir? Binaenaleyh Heyeti Oelilenizee 
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düşünülecek mesele budur. Söyliyeeeğim bun
dan ibarettir. 

MAHMUD OELÂL B. (İzmir) — Efendim 
bu müzakere ettiğimiz madde diğer maddeler
den çok haizi ehemmiyettir. Bu hususta parasız 
olarak Hükümet 'bu madde ile çok 'büyük iş gö
recektir. Bendeniz biliyorum ki, bâzı yanmış 
kasabalara bu gibi şirketler gelmişler, halkla 
temas etmişler ve kendilerinden teminat iste
mişlerdir. Belediyelerin ve köylülerin göstermiş 
oldukları teminatı da nâkâfi görmüşlerdir. Şu 
halde, ev yaptırmak istiyen halkı şirketlerle 
münase'bafcta bulundurabilmek için Hükümetin 
teminatı lâzımdır. Bu itibarla bu madde çok 
yerinde ve çok lâzımdır. Ancak maksadı sara
haten temin etmiyor Bendenizce maddenin 
«Türkiye'deki mebani inşasını taahhüdeden 
şirketleriin inşaat bedelinden dolayı efrat uhde-
sindeki al adaklarını lüzumunda Tahsili Emval 
Kanunu mucibince» yani buraya bir (lüzumun
da) kelimesinin ilâvesi «Tahsili Emval Kanunu 
mucibince tahsile ve ledeliktiza Hükümet tara
fından tahtı zımama alınması hususunda alâka-
daran ile müzakere icrasına İmar ve İskân ve 
Mübadele Vekâleti mezundu.» fourada alâkada-
ran ile müzaikere icrasınla» kelimesinin tayyım 
rica ederim. Çünkü mesele, müzakere icrası me
selesi değildir, doğrudan doğruya şirketlere te
minat verilmesi meselesidir. Eğer, 'madde, arz 
ettiğim, şekilde kabul edilecek olursa maksadı 
ifade eder. Bu hususta 'bir tadil teklifi arz edi
yorum. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Efendim İmar 
Encümeni Abdullah Azmi Efendi ile Celâl Be
yefendinin noktai nazarları gibi - dalha katî bir 
surette taahhüt mahiyetinde olmasına taraftar
dır, şimdi bir de rehinler meselesi mevzuubahis-
tir. Efendiler, ibize gelecek şirketler iki türlü 
olarak gelecektir. Biri Türk şirketleri, diğeri 
ecnebi şirketleridir. Devletin siyaseti iktisadi-
yesine taallûk ettiği için ecneıbi şirketlerin bu
raya gelmesine razı olmadık. Çünkü ecnebi şir
ketleri halinde gelip de bu rehinlere sahibolur-
larsa müddetin hitamında şirketlerin birçok 
emvali gayrimenkuleye sahibolmaları lâzımıge-
lecektir. Bunu reddedebilmek için ayrıca ıbir 
maddei kanuniye konması lâzımıdır. Bu ise, ah
kamı umumiye ile tearuz teşkil edecektir. Onun 
için rehin meselesi tayyedilmiştir. 
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FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
«ledeliktiza Hükümet tarafından 'tahtı zımana 
alınmıası hususunda alâkadaran ile müzakere 
icrasına...» fıkrası sarih ve yıazüh değildir. Bun
da bir hükmü kanuni yoktur. Yani 'bir kanunun 
hükmünün mefhumunu izah eder bir mâna yok
tur. Nedir'bu? 

ABÎDİN B. (Saruhan) — Efendim (Hükü
met tahtı karara alacaktır diye tadilât yaparsı
nız buna taraftarız. 

ALİ SÜRURİ E,f. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim «Hükümet şirketlerin efrattan alacak
larını tahsile, Tahsili Emval Kanunu mucibin
ce mezundur» deniyor. Yanii hususi 'tahsildar-
lar mı kullan ila çaktır? Bunun tahsili nasıl ola
caktır? İmar Vekâleti her şirketin alacağını 
ayrı 'ayrı Maliye Vekâletine veyahut aidolduğu 
dairei maliyeye yazacak imidir? Falanın filânın 
alacağı vardır, bunun Tahsili Emval Kanunu 
mucibince alınız mı diyecek? 

ABİDİN B. (Samban) — Efendim müsaa
de buyurursanız arz edeyim: Yukarda bir 
maddei kanuniye kabul etmiştik ve zannederim 
ki, İmar Vekâleti her daireden istifade edecek
tir. Binaenaleyh Maliye Vekâletine ıbir tezkere 
yazar, o tezkere mucibince bu iş yapılır. Bunun 
kanuna girmesine lüzum yoktur. -Bu, bir tali
matname ile hallolunur. 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — Efendim 
bu maddei kanunaiyeden sarahaten anlaşılıyor ki, 
bir şirket İle ıbir fert arasında mucibi nez ; bir 
mesele olursa onu İmar ve İskân Vekâleti halle
decek. Efendiler tarafeyni âkıdeynden oknıyan 
Ibir müessese, Ibir vekâlet, «şasen akitleri ne su
retle vukubulimuş? Beyinlerinde mukavele ve şe
rait nedir? Taahhüt ifa edilmiş midir? Edilmemiş 
midir? Bunlar malûm olmadan bir tezkere üzeri
me doğrudan doğruya Tahsili Kanunu mucifeinıee 
o şahsın malını haczedecek efendiler. Bunda ada
let yoktur... Her halde bunun maksadı kanuna 
temas eden bir noktadan tadili için encümene ha
vale edilmesi lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
arkadaşların söylediğine nazaran maksadı temin 
ve katiyetle ifade için «tahtı zımana alınmasına 
İmar ve İskân Vekâleti mezundur» denildi mi 
mesele biter zannediyorum. Yalnız zapta geçmek 
için, ileride tefsire medar olmak üzere arz edi
yorum. Bu madde hüsnüidaıre edildiği hailde ™» 

kâletin muvaffakiyeti için yegâne bir maddedir 
ve bu ımadde netice itibariyle hüsnüidare edilmez
se memleketlin felâketi için de yegâne maddedir. 
Çünkü ıtelessüs ve ıteşkil edecek olan şirketler eğer 
mukavelenamelerinde dikkat edilip de teferru-
ga da salâhiyettar olurlarsa, yani parayı ödemi-
yenlerin emvali gayrimerikullerinii tef erruga sa
lâhı yetttar olurlarsa memleketin yarısı şirketle
rin eline geçmiş olur. 

ıSÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tahsili 
Emlval Kanunu taıtibik olunursa menkulünü bu
lamazsa emvali gayrimenkul'esine geçecektir. 

VEHBİ B. (Devalmla) — Binaenaleyh ben
deniz vekâleti aiidesinin nazarı dikkatini celbedi-
yorum. Akdedeceği mukavelâtta katiyen tefer-
rıiga meydan ve müsaade vermesin. Fakat bor
cunu deruhde etsin, Hükümet derhal ödesin. O 
mülkü ve malı başkasına satmaya 'salâhiyet ver
sin, fakat şirketlere bu yolda hakkı teferruğ ver
mesin. Bu gayet müh'imdir ve mukavelâtta bil
hassa nazarı dikkate vaz'ediyorum. Gayet tehli
keli bir yoldur. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bendeniz mü
zakerenin son kısımlarına yetiştim. Fakat mad
denin kâfi derecede anlaşılmadığı zehabı hâsıl 
oldu. Malûmuâliniz umumiyetle kabuii ettiğiniz 
bir şey vardır. Vâsi surette harabolmuş mem
leketin imarı için. hariçten getirilecek serma
yelere ihtiyaç vardır. Ve bunların dâhi doğru
dan doğruya ikraz mahiyetinde olmasına da 
imkân yoktur. Sermayedarların, sermayelerin
den emin olmaları ve onun resmen temin edil
mesi lâzımdır Her hangi bir şirket gelip de fa
lan memleketi yapacağı zaman, üç sene, beş 
sene, yirmi sene müddetle taksitle ahalinin 
ödiyeceği bir para tediye edilmezse - arkadaş
ların zannettiği gibi - ümidedilmez ki ; falan 
filân yerden, Avrupa'dan, Amerika'dan gelmiş 
olan şirketler, sermayedarlar; şurada, burada 
beş - on tane evin ellerinde kalmasından mem
nun olsunlar, hiçbir zaman bu vâridahtır ol
maz. Belki istanbul falan gibi büyücek merkez
de bu bir dereceye kadar vâridolabilir. Fakat 
şurada burada; kaza ve kasabalarda böyle şey
lere para vermek, sermayelerini bağlamak is
temezler ve .yalnız taksitlerini vaktiyle tah
sil etmeye, çok hahişgerdirler. En ziyade bu
nu temin etmek icabeder ve bunu temin etmek 
için de Hükümetin o taksitleri tediye etmesin
den başka çare yoktur. Yoksa şimdiye kadar 

— 228 — 



i : 48 4 . 11 . 1339 C : 1 

olduğu gibi istikraz mahiyetinde gelecek olur
sa Hükümetten teminat isterler, biz ise Hükü
meti teminat altına sokmak ve Hüküümetin 
teminat verecek kendi mevkiini düşürmemek, 
bir noktada sarsıntıya mâruz bırakmamak için 
halkın arsası üzerine bina olunacak malı şirket
lere rehin olmak üzere bırakmak ve bu suret
le şirketlerin taksitlerini temin etmek için yal
nız Hükümetin; taksitinin zamanında tediyesi
ni temin etmesi lâzımdır ve şirketlerin de bu 
noktada muafık kalacakları zannmdayız. Bi
naenaleyh, Hükümetin yapacağı şey; taksiti 
vaktinde tediyeyi temin etmesi lâzımdır. Tak
sit vaktinde tediye edilmezse; o zaman bele
diye vesaire ile yaptığı kontrato gibi «falan 
efendi taksitini tediye etmemiştir» dediği za
man Hükümet; Tahsili Emval Kanunu muci
bince o taksiti tahsil edecek ve eğer Hükümet 
dâhi bu taksitin tediyesi için bina sahibinin 
başka menkul bir şeyini bulamazsa o vakit 
Hükümet o binayı doğrudan doğruya elinden 
çıkarmak vaziyetine düşer ve bir zarar ve zi
yana da girmiş addolunmaz. Çünkü tediye et
tiği bir taksiti ya tediyeden evvel tahsil etmiş 
olacak veyahut buna lüzum görmeksizm tah
sil etmiş bulunacaktır. Hükümet için hiçbir za
rarı mucibolacak bir şey yoktur. Yapılan is
tikrazlar gibi, şu veya bu şeye bağlamak gibi 
ağır şeylerden doğrudan doğruya muarradır. 
Onun için madde mutlaktır «ve Hükümet tak
sitleri Tahsili Emval Kanununa tebaan tahsil 
eder» deniyor. Ve bu da taahhütten ibarettir. 
Bu, ne Hükümet ve ne de halkı tehlikeye koy-
mıyan en salim bir usuldür. Bu olmadıkça 
ne harabolan memleketlerin yapılması imkânı 
vardır ve ne de bir şirketin gelmesinin ihti
mali vardır. Maddenin aynen kabulünü rica 
ederim. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
maddede zaten tam mânasiyle bir hükmü hâvi 
olan bir şey yoktur, sırf mezuniyetten ibarettir, 
esasen taahhüdü malîyi mutazammm olan mu-
kavelât, Meclisi Âlinin tasdikine iktiran etmek 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh Hükümet, bu
nu kefaleti altına almak isterse - ki kefaleti 
malîyi mutazammmdır - Hükümet meseleyi 
bütün şümuliyle nazarı dikkate alır. Memleke
timize zarar vermemek memleketimizin huku
kuna, memleketimizin servetine doğrudan doğ

ruya tesir etmemek şartiyle bütün ecnebi ser
mayelerine kapımız açıktır ve bunların memle
kette bırakacakları borçları tahtı kefalettir di
yoruz, icabederse onların paralarını biz verece
ğiz diyoruz ve bundan her halde fazla bir şey 
yoktur. Taahhüdü malîyi tazammun edecek olur
sa Meclisi Âliye gelecektir tetkik edeceksiniz. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır, bu maddenin müzakeresini 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. Yalnız bir tadil takriri var
dır. Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhi âti şekilde tadilini tek

lif eylerim: Türkiye'de mebani inşasını taah-
hüdeden şirketlerin ve müessesatm inşaat be
delinden dolayı efrat uhdesindeki alacaklarını 
lüzumundan Tahsili Emval Kanunu mucibin
ce tahsile ve ledelicap Hükümet tarafından 
tahtı zımana alınmasına Mübadele, İmar ve İs
kân Vekâleti mezundur. 

İzmir 
Mahmud Celâl 

MEHMUD CELÂL B. (İzmir) — (Efrat 
aleyhinde) denildi zannederim. «Efrat uhdesin
de» olacak. 

REİS — Evet efendim Ali Süruri Efendi
nin takriri vardır, maddenin tayymı teklif 
ediyor. 

Riyaseti Celileye 
İmar Vekâletinin harabolan mahallerin 

imar Tesailmin memur olduğu zaten birinci 
maddede tasrih edilmiştir. 13 ncü madde ise 
bir vazifei ihzariyeden başka bir şey tazammun 
etmiyor. Çünkü vekâleti müşarünileyha ile 
her hangi bir şirketle böyle imar hususlarına 
mütaallik yapılacak mukavelenin Meclisi Âliye 
arzı lüzumu tabiî bulunduğundan bu maddenin 
tayymı teklif ederim. 

Karahisar Şarki 
Ali Süruri 

REİS — Vahbi Beyefendinin vardiği şifa
hi izahat da buna a'tttir. Binaenaleyh evvelâ 
maddenin tayyına dair olanlarını rayinize vaz'-
edeceğim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) — Va-
kil Necati Bey bu gibi mukavelâtm Meclisi Âli
ye arzı lüzumundan bahsettiler. Binaenaleyh 
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bu madde yalnız izhar olunacak mukaveleye ait
tir, bunun için ayrıca maddeye hacet yoktur. 
Bu, ancak bir vazifei izlıariyeden ibarettir. Bi
naenaleyh kâ'tî mânayı mutazammm olmıyan 
bu maddeyi koymakta mâna yoktur; bunu tay-
yetmeliclir. Zaten Vekâlet bu muameleyi yap
maya mezundur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ecne
biler okursa çok heves ederler. 

REİS — Efendim müzakere kâfi görülmüş
tür, Ali Süruri Efendi maddenin tayyını tek
lif etmiş ve takrirlerini izah etmişlerdir. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
bâzı hususta tahhüdü malîyi mutazammm ol-

REİS — Efendim Celse küşadedilmiştir. Se
kizinci madde berayı 'tadil Encümene gitmişti. 
Tadil olunan şekil gelmiştir, okuyoruz efendim: 

Madde 8. — İhtiyaç görüldükçe Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâletince vaki olacak talep üze
rine bilûmum gayrimenkul ve emvali metruke 
vekâleti müşarünileyhe emrine verilir. Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâleti bilûmum gayrimenkul 
ve emvali matrukenin muhacirin ile düşman ta
rafından meskenleri tahrip ve ihrak edilen muh-
tacîne tahsis ve tevziine ve bu emvalden elyevm 
isticar ve suveri ,saire ile eşhası salise tarafından 
meşgul olanlarını idareiten tahliyeye salâhiyet-
tardır. İşbu tahliyeden feshi icar suretiyle mu
tazarrır olanlar bulunduğu surette Maliye Vekâ
leti takdir olunacak zararı vâkıı, mahakime mü
racaata hacet kalmaksızın emvali mezkûrenin 
emaneten idaresi hesabından tesviye edecektir. 
Zararı mezkûrun takriri mahallî en büyük idare 
memurunun riyaseti altında vekâleti müşarüni-
leyha tarafından itâyin olunacak iki ve belediye-

mıyabilir. Vekâlet delâlet eder. Bu, kanunen 
olmazsa yapamayız. 

REİS — Ali Süruri Efendinin takririni ve 
maddenin tayyını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmemiştir. 

(İzmir Mebusu Mahmud Celâl Beyin takri
ri tekrar okundu) 

REİS — Celâl Beyin takriri veçhile madde
nin tadilini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Madde bu suretle kabul edilmiştir. 

Onbeş dakika istirahat için, celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 4,00 

komisyona aittir. Bu komisyonun kararları ka
bili itiraz, istinaf ve temyiz değildir . 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey 
kısa bir şey söyliyeceğim. Gıyaben verilmiş bir 
karar olabilir. Meselâ benim hakkımda gıyaben 
verilmiş bir karar olabilir. Şimdi ben ona itiraz 
ce tâyin edilecek diğer iki ehlihibreden mürekkep 
edemiyecek miyim. Binaenaleyh kabili itiraz ol
malıdır. Yalnız kabili istinaf ve temyiz değildir 
denmelidir. Bu doğru bir istikamet değildir. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Encümenin buna cevabı var mı
dır? (Hayır sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim evvelemirde söz hakkım baki kalmak üzere 
"Vekil Beyden soruyorum, zavallı muhacirlere 
ve meskenleri tahrip ve ihrak edilen zavallı muh-
tacîne verilmek esası şu ımadde ile kabul edili
yor. Acaba elimizde ne kadar mesken var, ne ka
dar muhaöir gelecek ve ne kadar muhtacın var
dır? Vekil Bey, bu esası kabul edince acaba bu 
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ÎKlNOl CELSE 

Bed'i müzakerat; saat: 4,35 

REİS — Reisisani Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Samban), Ragıb Bey (Zonguldak) 
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zavallıları tatmine muktedir olabilecek midir? 
Evvelemirde Vekil Bey bu ciheti izah etsin. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
Meclisi Âliye bu husus hakkında maruzatta bu
lunmuştum. Eğer Heyeti Celile bunu kâfi gör
mezse tekrar izahat veririm. Fakat vakti âlinizi 
israf etmemek için bu ciheti reyi âlinize bırakı
yorum. (Kâfi, kâfi sesleri) 

SAKİR B. (Çatalca) — Efendim dün ak
şamki müzakeremiz esnasında takdim etıtiğim 
takrirle beraber mâruzâtım arasında ufak bir 
ilâveyi teklif etmiştim. Bu ilâve Devlete ait bu
lunan mebani ve arazinin de gayrimenkul em
vali metruke gibi Mübadele, İmar ve İskân Ve
kâletinin emrine terk edilmesi hakkında idi. Gö
rüyorum ki, encümen, bize getirmiş olduğu şekli 
tadilde bu ciheti maalesef nazarı dikkate alma
mıştır. Takrir Heyeti Umumiyenin mazharı tas
vibi olduktan sonra encümenin bu ciheti nazarı 
dikkate almamasını pek musip bulmadım. Şim
diye kadar cani olan muhacirin muamelâtının 
esasını teşkil eden, İskânı Muhacirin Nizamna
mesinde doğrudan doğruya Hükümete ait arazi 
ve mebaniden muhacirinin istifadesi esas olarak 
kabul edilmiştir. Mademki bütün muhacirin iş
lerimin idaresisi yeni teşkil ettiğimiz vekâlete 
tevdi ediyoruz. Evvelki müsaadeyi bu defa diriğ 
etmekle bilmiyorum ne dereceye kadar, icabatı 
şefkate riayet etmiş oluyoruz. İhtimal ki, düşü
nülmüştür. Mübadeleten ıgelecek olanlara müba
dele mucibince buradan gitmiş olanların terk et
tikleri emvali tahsis etmek kâfidir. Halbuki He
yeti Celilenin daha birinci maddenin müzakere
sinde kabul etmiş olduğu esasa nazaran biz yal
nız mübadeleten gelecek olan Yunanistan idaresi 
altındaki Makedonya muhacirlerini değil, hudu
dumuz haricinde kalan muhacirlerin kâffesini 
dahi nazarı dikkate aldık ve vekâletimize bun
ların hepsinin kabul ve iskânı hususunda salâhi-
ye ve vazıife verdik. Zannederim ki, mübadele 
suretiyle memleketimizde terk edilmiş olan gay
rimenkul emval mübadeleten geelcek olan muha
cirinin geldikleri yerde terk edecekleri emvale 
nazaran daha azdır. Bunlardan fazla bir şey 
aranmasına imkân yoktur. Hariçten muhacirin 
kabul etmek bizim için ne kadar mühim bir me-
selei hayatiye olduğunu tabiî Heyeti Celile pekâ
lâ takdir eder. 

Bizim memleketimizde bir nüfus teksifi si
yasetini takibediyoruz. Henüz burada ancak pek 
az bir miktarını işliyebildiğimiz bu vâsi ve mün-
bit memleketin her tarafından âzami derecede 
istifade etmeyi kendimize gaye ittihaz ettik. Ha
riçten gelecek ve bizim amalimize hizmet ede
cek olan böyle nâfi anasıra karşı takibettiğimiz 
ve edeceğimiz siyasetle tabantabana zıt teşkil 
edecek bir kararı tabiî Heyeti Celile tasvip 
buyurmıyacaktır. Muhacirler hakkında Vekâle
te verdiğimiz tahsisatın cüziyeti şüphesiz ki 
muhtacı münakaşa değildir. Eğer imkânı olsay
dı da fazla tahsisat verebilseydik belki de bu 
madde üzerinde fazla ısrara mahal olmazdı. Fa
kat bir taraftan bütçe zarureti bizi az tahsisat 
vermeye sevk edenken diğer taraftan da bugün 
Devletin elinde hiçbir faideye masruf olmıyan 
bu kadar boş arazi ve saire dururken bunlardan 
olsun gelecek muhacirlerin istifadelerini kabul 
etmezsek zannedersem pek musip bir yolda yü
rümemiş olacağız. Heyeti Celileden istirhamım 
budur. Devlet bugün hiç bir istifade etmediği 
kendi elinde boş kalan mebani ve araziyi mem
leketimize gelecek ve her biri birer müstahsil 
ve nâfi uzuv olarak çalışacak muhacirlere tahsis 
etmek hususunda Encümenin diriğ ettiği şefkati 
lütfen bezi ve ihsan buyurunuz. 

FAİK B. (Tekirdağı) — Efendim bu madde
de «Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti bilûmum 
gayrimenkul ve emvali metrukenin muhacirin ile 
düşman tarafından meskenleri ihrak edilen 
muhacirine tahsis ve tevziine . . . » diye bir iba
re vardır. Malûmuâlinizdir ki emvali metruke, 
mübadele suretiyle memleketimize gelecek olan 
muhtacîne ahden muhassastır. Binaenaleyh bu 
emvali metrukeyi ondan gayrı hiçbir yere tahsis 
edemeyiz. Maddenin encümende tadilinde zan
nediyorum bir zühul olmuştur. Bunun tashihini 
ve bu ibarenin tayyını teklif ediyorum. On
dan sonra arkadaşımız Şakir Beyefendinin em
vali emîriyenin de ledelicap mübadelenin hari
cinde olarak gelecek olan muhacirine tahsisine 
dair olan teklifine tamamen iştirak ediyorum. 
Bize lâzım olan, menfaat getirmiyen veya ufak 
tefek menfaat getiren emlâk değildir. Bize lâ
zım olan memlekette bütün kuvvetiyle çalışıp 
maişetini temin eden ve memlekette hadim ola
cak insanlardır. Memleketin ihtiyacı, boş arazi
ye veya ufak tefek faide getiren emlâke değil
dir. Zihayat ve memleket hesabına çalışacak, 
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böyle birçok emlâk temin edebilecek olan insan
lardır. Bu cihetin nazarı dikkate alınmasını rica 
ediyorum. 

ZEKÂÎ B. (Aydın) — Bendeniz .encümen 
namıma arz edeceğim. Bu sa'balh encümende He
yeti öeliledeın havale -edilen takrirleri tetkik et
tik. Teklifler iki şıkkı ihtiva ediyordu. Birisi; 
Devlet idaresinde bulunan1 metaldin, diğeri de 
alelûmum emvali Devlet mieyanında 'bulunan me-
bani'in, arsaların; meselâ mültezimlerin vaktiyle 
olan borçlarına karşılık olan 'tarlaların ve saire-
nin velhasıl bugün idaresi Devlete aidolan bilû
mum 'emvali hususiye! Devletin1 tefvizine dair
dir. Bunlardan (birinci kusanı; Devlet idaresinde 
bulunan çiftlikât 'mesielesi 1326 senesi Bütçe Ka
nunu ile halledilmiştir. 

Malû'muâlıileri hu kanun; evvelâ içerisinde bu
lunan mezrai de, yerli ahaliye uzun vâdelerle it
fa edilmek üzere bedeli 'misle raptedilerek veri
lecektir. Saniyen muhacirine, salisen eğer onlar 
da yoksa öilvar köyler ahalisine, rabian talibolan 
kimselere şöyle verilecektir, böyle verilecektir di
yor. Binaenaleyh Devlet elinde bulunan hu çift
likler kısmen tasfiye edilmiş ve kısmen de elyevm 
ımer'i olan kanuna göre tasfiye edilmekte bulun
muştur. Bilûmum imebanii Devlete gelince bun
ların muhacîrin'e tahsisi keyfiyetini encümeni-
niz doğrudan doğruya tetkik etmeden evvel bil
hassa maliyeyi ve Heyeti Hükümeti alâkadar eden 
bu kadar 'mühim ibir mesele hakkında Hükümeti 
istima etmek lüzuım ve zaruretini hissetti Fakat 
vaktin darlığı buna nıüsaidolmadığı içlin encü
men Heyeti Celilenize tarz ötmeye karar verdi. Bu 
ımesele mühiım bir mesele olduğu için evvelâ Hü
kümetin, yani Maliyenin veya Heyeti Umumiyei 
Hükümetin nafctai nazarını anlatmak lâzımdır. 

Heyeti Umumiye, çiftlikâta aidolan şu arz et
tiğim esasatm - M elyevm berdevamdır - tebdiline 
'mahal görmediği takdirde Hükümete ait bilûmum 
mabani, arazinin dahi bu maksada tahsisi için 
göstereceği arzuyu Hükümetin bu cihetten olan 
noktai nazarını anladıktan, takarrür ettirdikten 
sonra berayı tetkik encümene tevdi ederse en
cümen o zaman vazifesini ifaya gayret edecek
tir. İkinci /mesele ki yani, Faik B;eyin dermeyan 
buyurdukları meseleye gelince : Bilûmum emvali 
metruke malûmuâlileri yalnız mübadeleten gele
cek 'muhacirlere ait değildir. Bunların içerisin
de Ermenilere ait emlvali m'etruke de vardır. Mü
badeleye tabi oUmıyan Rumlara ait emvali met

ruke de vardır. Bu emval (mübadeleten gelecek 
ımuhacirîne değil, bizim burada harb sebebiyle 
mutazarrır olmuş, gerek memaliki müstaJhsalada, 
gerek başka yerlerde mutazarrır olmuş, evleri 
yıkılmış, yurtları yıkılmış halkın1 hakkıdır. On
dan sonra memleketin içerisinde bulunan ve 
işte yukarıdan berii derpiş ettiğimiz ve henüz iskân 
edemediğimiz muhacirlere de kezalik tefviz olu
nabilir. 

Onun için sureti umumiyeide «Bilûmum em
vali gayrimenkule, muhacirin ile düşman tarafın
dan meskenleri tahrip ve ihrak edilen' muhtacme 
tahsis edilecektir» diyor. Encümeniniz, mulh-
tacîn kelimesiyle takyide lüzum gördü? Eğer He
yeti Celileniz alelıtlak; muhtaıcolsun olmasın der
se onu o suretle tashiha encümen muvafakat eder. 
(Hayır hayır sesleri) Ondan sonra şimdi oku
nan metinde «Ve emvali metrukenin idaresi he
sabından tesviye edilecektir» kaydı vardı. Bun
dan encümenin kaydettiği mâna, bu emvali 
metruke şimdiye kadar emvali metrukeee idare 
edilirken ashabı hesabına ildare edi'lımekte ve 
icar edilirken tahsil olunan bedelâtı icare de yi
ne ashabı hesabına emaneten kaydedilmektedir, 
Binaenaleyh bu ukutu icarenin feshinden dolayı 
şahsı salis mutazarrır olur da bir zarar tesviye 
etmek lâzumgelirse Hazimei Maliye tesviye et
meyecektir. O zarar o hesaba terettübedecektir. 
Yani o hesaptan tesviye edilecektir. Şahsın he
sabından tesviye edilecektir. Bu kayıt bu mak
sadı 'ifade etmek için yazılmıştır. Muvazene! Ma
liye Encümeni emvali metruke hesabı carisinden 
tesviye .edilecektir diyor. Bu; ıdıaha doğrudur. He
sabı cari demökle bu maksat hâsıl ollmuş olmuyor. 

SÜREYYA B. ('Karesi) — Efendim muaddel 
sekizinci maddede iki kelime var; tahsis ve tev
zi keTilmeleri. Bilûmum gayrimenkule düşman 
tarafından 'meskenleri tahrik ve ihrak edilen 
muhtacîne tahsis ve tevzii mli edileöektiır. Yoksa 
yalnız muvakkat bir zaman için; sükna için 
midir? 

ZEKAİ B. (Devamla!) — Hayır hayır, teffiz, 
teffiz... 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Öyle ise 
tevzi ve tahsis kelimeleri yerine teffiz demelidir. 
öünkü gelecek muhacirin .içinde mübadeleye tabi 
olanlar vardır, olmıyanlar vardır. Tevzi yerine 
teffiz demelidir, encümen buna iştirak eder mi 
etmez imi? 
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ZEKÂİ B. (Davamla) — Eder etkendim, 
muvafık. 

AHMED HİLMt B. (Kayseri) — Bendeniz 
bu maddenin tatbikinde bâzı gûna adaletsizlik 
olacağını görüyorum. Burada deniyor ki ; bu 
emvalden elyevm icar ve suveri saire ile eşhası 
salise tarafından meşgul olanları idareten tah
liyeye salâhayattar... Meselâ Anadolunun iç ta
raflarında bir kısım yerler vardır ki, buralar 
mâruz kalmamış, muhacir olmamış, fakat kanı
nı dökmüş, babasını kaybetmiş, kardeşlerini 
kaybetmiş, çok elîm vaziyetlere mâruz kalmış 
hattâ bir takım sebeplerle Hükümet bedeli is
timlâkini vermeksizin hanesini yıkmış, mey
danlar açmış, caddeler yapmış. Bunların ekse
risinin harb dolayısiyle evleri kalmamıştır. 
Fakat ufak bir icar mukabilinde isticar etmiş 
oturuyorlar. Biz bugün onları muhacirin gel
di diyerek kollarından tutup sokağa atacağız, 
sonra da güya tazmin edeceğiz. Bu o kadar 
müşkül, o kadar adaletle gayrikabili teliftir ki, 
bendeniz bunun, encümenin her hangi noktai 
nazara göre kabul etmiş olduğunu kabul et
miyorum. Biz daima hariçten geleceklere karşı 
mihmarmevazlık gösteriyoruz. Fakat asıl mem
leketin sahiplerini ihmal ediyoruz. Hattâ on
lara emvali emîriyeyi de bahşetmek salâhiye
tini veriyoruz. Bu bendenizce gayrikabili ka
buldür. Binaenaleyh, bunu her halde tadil et
mek lâzımdır. 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Efendim burada en
cümenin takibettiği maksat şudur: Malûmuâli-
leri geçen defa gabni fahiş meselesini mevzuu-
bahsederek, gabni fahiş varsa İskân Vekâleti 
o akdi fesheder, gabni fahiş yoksa feshetmez. 
Eğer hakkı feshe malikse fesheder. Hakkı feshe 
sahip değilse gabni fahiş arar ve şu yolda te
şekkül eden komisyonlara takdir ettirir denili
yordu. Bu gabni fahiş meselesinde İsmet Be
yefendi bâzı muhik itirazlar dermeyan ettiler 
ve dediler ki ; gabni fahiş yalnız Hükümet aley
hine olursa mı feshedilecektir? Bilâkis bugün 
bir çok müstecirler vardır ki, bu akdi icrar feshe-
dilirse memnun olacaklardır. Çünkü onlar 
mutazarrır olmuştur. Vaktiyle gayet yüksek 
fiyatlarla bu emvali metrukeyi tutmuşlardır. 
Gabni fahiş onlar hakkında da mevcuttur. On
ları feshetmiyeceksiniz, Hükümetin aldandıkla-
rını feshedeceksiniz. 

Meselâ; İzmir vilâyetinde bir çok bağlar ve 
saire vardır ki ahali mahsul çok iyi olacak di
ye çok galî fiyatlarla tutmuşlardır ve bugün 
hepsi baştan aşağı zarar ediyorlar. Bunlar da 
feshedilmesin mi? Dediler. Filhakika bu doğ
rudur. Bunu nazarı itibara alarak encümen 
bu ga'bni fahiş meselesini tayyetti ve onun ye
rine İmar ve İskân Vekâletine manatıkı iskâni-
yede - malûmuâlileri birtakım nıenatıkı iskâ-
niye vardır - lüzum görülecek' emvali gayrimen-
Ikulei metrukenin icabettikçe mukavelesini fes
hederek; fakat feshetmek mukalbi'linde işgal 
eden adamın zararı varsa o zararı tazmin ede
rek feshetmeye salâhiyet verdi. İcap ve zaru
ret görürse mukaveleyi feshedecek. Bittabi ay
nı zamanda hara'bolan memleketin yerli ahalisi
ni de nazarı dikkate almak mevkiinde bulunan 
ve vazifesi iskân ile beraber imar dahi olmak 
itibariyle yalnız muhacirine değil, memleketin 
her tarafında hapsine karşı bugünkü zaruretle
rin hâsıl ettiği en tabiî, âdil şerait dâhilinde 
mümkün olan suhulet ve muaveneti yapmaya 
meeibur olan İmar ve İskân Vekâleti icabeder-
se, zaruret görürse o mukaveleyi feshetmek mu
kabilinde mukavelenin feshi hasebiyle o malı 
işgal eden adamın tahakkuk edecek zararını 
da derpiş ederek tazmin etmek kaydını da koy
du. O tazminat da Devlet tarafından verilecek
tir. Bu emvali metrukenin hasılatını zaten ema
net hesabına alıyoruz. Maliye Vekâleti bu 
adamları icar ettikleri emakinden çıkaracağın
dan dolayı bu eşhasa tazminat verirse kendi 
kesesinden vermiş okuyacak, emanet kesesin
den vermiş olacaktır. Bu suretle hem çıkarıla
cak adamların zarar ve ziyanları nazarı dikka
te alınmış ve hem de İmar ve İskân Vekâleti 
göreceği vazaifin içerisinde, mümkün olanı ya-
pa'bilmek salâhiyetini almış oluyor. Bununla 
beraber İmar ve İskân Vekâleti bunu ancak za
ruret gördüğü zaman tatbik edecektir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bunlar 
hep nazaridir. Tatbikatta 'birçok müşkülât ve 
suiistimalleri vardır. 

MEHMED EMİN B. (Karahisan Şarki) — 
Bendeniz öyle zannediyorum ki, emlâki metru
ke iki sınıf zavallı kardeşlere-tatbik olunmak 
lâzımgeliyordu. Birisi Rumeli'de ve Adalarda 
mal ve menallerini terk eden muhacir kardeş
lere, ikinci de Yunan mezalimi altında ezilerek 
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kül ve kemik yığınları üzerinde ağlıyaiL, inli-
yen, hasta olan biçare zulümdidelere. Halbuki 
bu, bâzı yerlerde Jböyle olmadı. Birtakım ser
seriler, harisler avdet etmiyecek olan eşhasın 
aleyhinde dâvalar tasni' eylediler. Gıyabi hü
kümler istihsal ettiler. Bu emvali metrukeye 
arazii metrukeye bu suretle tasarruf eylediler. 
Alaşehir'de taş taş üzerinde kalmadığı halde 
ulu çınarların içerisinde, enkaz üzerinde ağb-
yan kardeşlerimiz bulunduğu halde birçok fab
rikalar, konaklar, köşkler şunun bunun eline 
geçti. Encümen bu hususta ne düşünmüştür? 
Bu kardeşlerimizin ıstıraplarına, sefaletlerine 
!büyük bir çare bulmak lâzımgelirken, bu em
val hu .gâsıplarm ellerinde kalacak mıdır? Bu
nu sual ediyorum. 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — Kardeş
leriniz yalnız bu iki kısım mıdır? Kardeşleriniz 
yalnız bunlar mı? 

ŞEFİK B. (Beyazid) — Ermeni mezalimini 
unutmayın.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Biraz da 
dairei in'tihaibiyenizin Şarkına doğru nazar edi
niz. 

MEHMED EMİN B. (Devamla) — Vatanım
dan 'bahsediyorum. Vatanımın üzerinde nerede 
yer varsa onu arz ediyorum. 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Efendim bu madde 
emvali metrukece icar edilmiş 'olan emvali gay-
rimenkule hakkında yapılacak muameleye da
irdir. Zatı alil eri doğrudan doğruya tasarruf
tan bahsediyorsunuz. Binaenaleyh bu madde 
münasebetiyle teklifinizi takrir halinde veri
niz, Heyeti Umumiye nazarı itibara alır da 
encümene havale edilirse bu hususu müzakere 
ederiz. Teklifinizi takrir halinde veriniz. Tek
lifiniz müstakil bir şeydir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim bu madde
de; mübadele, İmar ve İskân Vekâleti bilûmun 
gayrimenkul emvali metrukenin muhacirin ile 
düşman tarafından meskenleri 'tahrip ve ihrak 
edilen muhtacîne tahsis ve tevziine., deniliyor 
Malûmuâliniz biz bu harh nihayetinde tahri'be-
dilen vilâyat ahalisine aidolan zarar ve ziyanı 
hâttâ düşmanlarımız olan Yunanlılara bile ka
bul etirmiştîk. Bunu, Lozan Muahedesini mü
zakere eden Heyeti de kabul etmişti. Fakat 
Hükümet memleketin menafii âliyesi icabı ola
rak bu tazminatı feda etmişti. Vatanın menfa

ati âliyesi bunu icahettirdiği için buna hiç 
kimsenin bir diyeceği yoktur. Lâkin buna mu
kabil 'bu zarar ve ziyana duçar olan halkın em
valini tazmin etmek için, milletin heyeti mec
muası her halde bir taahhüdü zımnî altına gir
miş oluyor. Şu maddedeki kayda nazaran bu 
emvali metrukeden meskenleri tahrip ve ihrak 
edilen muhtacînin istifade etmesi lâzımgclir. 
Halbuki birçok yerlerde birçok insanlar vardır 
ki, yalnız elli lira kıymetinde bir evi yanmış 
olduğu halde onu iskân etmek için 'belki ondan 
da'lıa fazla bir masraf ihtiyariyle vekâletin onu 
iskân etmesi lâzımgeldiği halde, binlerce lira 
mutazarrır olan insanların bundan istifade et
memesi zannedirm adaletle kabili telif değildir 
ve Hükümet de onların hakkını memleketin 
menafii âliyesi mukabilinde feda ettiğinden do
layı haiz olduğu ve deruhde e'ttiği mecburiyet 
ve mesuliyeti ka'bul etmesini intaceder. Bina
enaleyh bunun için de bir şey yapmak icabeder. 
Bunlar için encümeni âliniz ne düşünmüştür? 
Bunu izah ediniz. 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Efendim bunu demin 
vüku'bulan ,sual üzerine arz ettim. Eğer Heye
ti Celilece lâğvetmek lâzımgelirse encümen da
hi evvelce 'bunu derpiş etmiştir. Demin arz et
tim. Burada iki mesele vardır, ya doğrudan 
doğruya malı ve meskenleri tahrip ve ihrak 
edilen ahalimiz diyerek muhtacîni, gayrimuh-
tacînden tefrik etmiyerek doğrudan doğruya 
anlara da bu emvali metrukenin !tahsis ve tev
zi olunabileceğini kabul etmek vardır veyahut 
yalnız muhtacîne tahsis ve tevziine yetişebilmek 
için onu kabul etmek vardır. Mevcudolan em
vali mötrukenin bunlara tahsis edilecek kısmı
nın -ancak muhtacînden olanlarına tahsis edile
bileceğini nazarı dikkate alan encümen muhta
cın- kaydını koydu. Eğer Heyeti Celile alelû-
mum hepsine de kâfi gelir 'kanaatiyle muhtacın 
kaydını kaldırarak «meskenleri yanan veya 
tahribedilen ahaliye» elemek şıkkını kabul eder
lerse encümen de o suretle kabul eder. Yani en
cümenin muhtacîn kaydı ile takyidetmesi em
vali matrukei mevcuelenin ancak meskenleri 
harabolan muhtacîne kâfi gelebileceğini tahmin 
etmesin dendir. Yoksa buyurduğunuz gibi düş
man istilâsı veya bombardımanlar sebebiyle 
meskenleri harakolan insanların o emvali met
rııkeden malları mukabilleri bir mal almaya is-
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"tıhkakları elbette kabul edilmiştir ve edilmeye 
lâyıktır. Encümen mevcudun yalnız ve ancak 
muhtacıne kifayet edebileceğini nazarı itibara 
alarak bunu böyle koymuştur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Dün 
Heyeti Celilece nazarı dikkate alman teklifi
min birinci maddesinde (iskân mmtakaların-
dan tâbirinin derci lâzımdır) denilmiş ve Heye
ti Umumiye de nazarı dikkate alarak encüme
ne göndermiştir. Encümen bunu niçin nazarı 
dikkate almamıştır? Bu, birinci sualim. 

İkinci sualim: (Elyevm isticar ve suveri sai
re) diyor, (suveri saireden) maksat nedir? 
Tasfiye komisyonlarınca alelûsul satılan emva
li metrukei gayrimenkule de buna dâhil mi
dir? («Dâhil değil» sesleri.) Zapta geçsin efen
dim. 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Fuzuli işgal olun
muş emvali metruke dahi bulunabileceğini na
zarı dikkate alan encümen isticar veya suveri 
saire demekle bu maksadı ifade etmiştir. Bura
da satılmış veyahut tefviz suretiyle tahtı tasar
rufa geçirilmiş olanlar mevzu ve meksut de
ğildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Değil ama suveri sai-
renin içerisine hepsi de girer. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Üçüncü sualim: Maddede feshi icar ve idareten 
tahliye için <gabni fahişin vücudu şart ittihaz 
edilmekle maddeye hir mahiyeti hukukiye ve
rilmişti. Bu defa encümen ıbu mahiyeti huku-
kiyeyi ref'ederek alelıtlak idareten tahliyeye 
lüzum (göstermiştir. Bundaki (hikmet nedir? 

ZEKÂİ B. (Aydın) — Efendim dünkü mü
zakere esnasında malûmuâliniz gabni fahiş me
selesi, mevzuubahsolduğu zaman, ga'bni fahiş di
ğer müstecir olanlar aleyhine de kahili tasav
vurdur, onların da mağdur olmaları mümkün
dür. O takdirde ıgabni fahiş mevcuttur, akdi 
icarın feshedilmesi lâzımdır, denildi ve 'bu cihet 
Heyeti Celilenin de mazharı tasviîbi oldu. Bina- • 
eıialeyh her iki taraftan yani gerek mucir ve 
tgerek müstecir tarafından ıgabni fahiş olduğu 
takdirde akdi icar feshedilecek olursa netice yi
ne birdir. Demek ki, lüzum (görüldüğü takdir
de feshedilecek. Ortada zarar eden varsa za
rarı telâfi edilecektir. Biz ele bunu dedik. Ya
ni bu maksadı netice itibariyle ifade ettik. 

ALİ İSÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Beyefendi sualimin birisi cevapsız kaldı. 

ZEKÂİ B. (Devamla) — İskân mmtakala-
rma gelince: Encümen bunu sureti umumiyede 
tbütün memleket için daha umumi 'bir şekilde 
tanzim etti. Zannederim 'bu daha münasiptir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Meclisin kabulü nere
de kaldı o halde? 

.ŞÜKRÜ KAYA B. (-Menteşe) — Menafide 
ga'bni fahiş yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İcarda, isticarda gabni 
fahiş dâvası olmaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tahsin Bey muhta-
cîn kelimesinin tefsirini istedi. Bendeniz ıbir mi
sal ile tavzihini istiyorum. Meselâ Manisalı olan 
bir zat, emlâk, akaar ve saire sahibi, iki dük
kânı da İzmir'de var. Fakat meskeni ve emlâk 
ve akaarı kamilen yandı. İzmir'e gitti ıbir eve 
yerleştirdiler. Bu adamın İzmir'de iki dükkânı 
olduğundan muhtacîn sınıfından çıkarılacak 
mıdır ve İzmir'deki meskeninden 'çıkarılıp kı
şın ortasında sokakta .bırakılacak mıdır? 

ZEKÂİ B. (Aydın) — O takdir meselesidir. 
VEHBİ B. (Karesi) — Yani hakkı takdiri 

kime vereceğiz? 
ZEKÂİ B. (Aydın) — Vekâlete, itimadetti-

ğiniz Vekâlete.. 
VEHBİ B. (Karesi) — Vekâlet yapsa ıçok 

iyi, 'bunu İzmir'deki memuru yapar 
ZEKÂİ B.- (Aydın) — O halde muhtacîn tâ

birini kaldıralım. Biz 'bunu zaten söyledik. 

FAİK B. (Tekirdağ) — Efendim encümen 
namına söz söyleyen Zekâi Beyefendi buyuru
yorlar ki, 1326 Muvazenei Umumiye Kanunun
da emvali Devletten olan arazi ve emlâkin ora
da bulunanlara veyahut muhacirine tahsisi esa
sı zaten kabul edilmiştir. Binaenaleyh ayrıca 
bu kanuna girmesine lüzum yoktur. Halbuki ibu 
kanun münhasıran bu vazaifle mükellef olan 
Vekâletin vazaifini tâyin eden bir kanun oldu
ğu için, (böyle mühim bir vazifenin tâyini için 
kanunda mündericolmasma lüzum vardır. Son
ra diğer bir kanunda mevcudolan bir şeyin asıl 

-alâkadarı bulunan kanunda da tasrih edilme
sinden (hiçbir zarar çıkmaz. Binenaleyh encü
mene rica ederiz, bunu kabul 'buyursunlar. Di
ğer taraftan Zekâi Beyefendi buyurdular k i : 
«Emvali metruke yalnız mübadeleye taibi olan 
insanların emvalinden ibaret değildir. Mübade
leye tabi olmıyarak gaybubet etmiş olan Rum 
ve Ermenilerin emvali de vardır ki, bunları mü-
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badele haricinde gelecek ıolan muhacirine tahsis 
etmek salâhiyeti Hükümette mevcuttur.» Ben
deniz encümenin bu noktai nazarına iştirak 
ederim. Filhakika mübadeleye tabi olmıyan in
sanlardan kalan emvali metrukeyi Hükümetçe 
lüzum görülecek yere ve bu meyanda mübade
le haricinde alarak gelecek muhacirine tahsis 
•etmek çok muvafık bir şeydir. Ancak tatbikat
ta teşevvüşe ve yanlışlığa mahal kalmamak için 
bunun kanunda tasrih edilmesine lüzum vardır. 
Bu itibarla maddede buna aidolan fıkra şu su
retle tadil edilirse maksadın temin edilebilece
ğini zannediyorum. 

Teklif ettiğim suret şudur : «Mübadele, 
imar ve iskân Vekâleti mübadeleye tâbi kim
selerden kalan bilûmum gayrimenkul emvali 
metrukenin muhacirîne ve mübedeleye tâbi ol-
mıyanlardan kalan bilûmum emvali metrukanioı 
düşman ve usat tarafından veyahut harekâtı 
askeriye dolayısiyle meskenleri tahrip ve ih-
rak edilen muhtacîne tahsis ve tefvizma...» 
bu suretle tadil edilsin. Bu tadilde iki şeyi 
daha teklif etmiş oluyorum. Bunlardan bi
risi isyanlar esnasında usat tarafından iahribe-
dilen emvalin ve meskenlerin sahiplerinin de.. 
Müstefidedilmesmi bir taraftan da memleke
tin bâzı taraflarında hasbelicap yapılan ha
rekâtı askeriye dolayısiyle ve bizzarure tahri-
bedilen mesakin ashabınım da bundan istifa
desini temin etmek istiyorum. Ve .zannediyo
rum ki diğerleri gibi kendi ellerinde olmıyan 
sebep dolayısiyle bir musibet neticesinde mes
kenlerinden mahrum olan bu vatandaşlarımı
za da, bu kardeşlerimiz de düşman eliyle mes
kenleri tahribedilmdş olanlar kadar şayanı na
zar ve şayanı muavenettir. Teklifimde diğer 
küçük bir tadil daha mündemiçtir. O da demin 
Süreyya Bey arkadaşımızın bihakkin ortaya at
tıkları noktadır. Bu emlâkin kendilerine tah
sis ve tefvizini teklif ediyorum. Ve zaten me
selenin mahiyeti - hukukiyesi de tefvizdir, ita 
ve tahsis değildir, tefvizdir. Arz ettiğim bu 
noktaların da kabulünü Heyeti Celilenizden 
rica ederim. 

EEÎS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rirler vardır, okuyoruz : 

J Eiyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Encümen tarafından tan
zim edilen maddenin reye vaz'ını teklif ederim. 

Denizli 
Haydar Eüşdü 

Eiyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin vaz'ını teklif 

ederim. 
Konya 
Eefik 

Eiyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ını 

teklif ederim. 
4 . 11 . 1339 
Siverek 
Kadri 

Eiyaseti Celileye 
Müzâkere kâfidir. Maddenin reye vaz'ını 

teklif ederim. 
Kângarı Mebusu 

Talât 
EElS — Müzakerenin kifayetini reyi âli

lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsınlar. Müzakere kâfi görülmüştür. Tadil 
takrirlerini okuyacağız : 

Eiyaseti Celileye 
Maddenin «ve bu emvalden elyevm isticar 

ve suveri saire ile eşhası salise tarafından meş
gul olanlarını idareten tahliyeye salâhiyettar-
dır» fıkrasının «ve bu emvalden isticar edilen
lerini müddeti icarın hitamında fuzuli olarak 
eşhası salise tarafından meşgul olanlarım ida-
reten tahliyeye salâhiyattardır» şeklinde tadilini 
teklif eylerim. 

Kayseri 
Ahmed Hilmi 

Eiyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin son fıkrasında bahsedi

len komisyon kararının katı olması muvafıkı 
adaiet değildir. Bu fıkra mezkûr komisyonun 
karariyle pek bariz gadre uğramaları melhuz 

I olan eşhasa karşı turuku Jsanuıniyeyi, ebvabı 
adaleti seddetmekte olduğundan son fıkra-

I daki (bu komisyonun kararları kabili itiraz ve 
1 temyiz ve istinaf değMir) ibaresinin yerine ( bu 
| komisyonuh kararını kabul etmiyen mutazarrır-
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lar aidolduğu mahkemeye müracaatta muhtar
dır.) Cümlesinin kabulünü arz ve teklif eyle
rim. 4 .11.1339 

Bozok 
Ahmed Haindi 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki «muhtacîne» kelimesinden sonra 

(Muhtacînden olmıyanlarm da yalnız muhterik 
meskenlerin inşasına nispeti müınasibede muave
nete) cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

4 Teşrinisani 1339 
Aydım 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Maddeden «Muhtacın» kelimesinin tayymı 

teklif eylerim. 
Karesi 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Mübadeleye tâbi ve iskân mıntakası bulu

nan mahallerde avdetleri muhal eşhas aley
hine ikame olunan dâvalar üzerine müddei-
aleyhlerin yeminlerinden nükûllerine talikan 
istihsal edilmesini hükmü gıyabilerle temlik 
olunan emlâk ve arazii metruke Mübadele, 
tmar ve îskân Vekâletince muhacirim ve mağ-
durîne tahsis edilir. 

Bervechi mâruz bir maddenin kanuna ilâ
vesini teklif ederim. 

Karahisarı Şarki 
Mehmed Emin 

Riyaseti Celileye 
Maddenin sonunda komisyonu mahsusum it

tihaz ettiği kararlar «kabili itiraz ve istinaf 
ve temyiz değildir» denilmiştir. Halbuki mu-
karreratı idariye derecatı mahakime tâbi ola-
mıyacağından bunun yerine (bu komisyonun 
kararı katidir.) Şeklimde tadilini teklif ediyo
rum. 

Saruhan 
Kemal 

Riyaseti Celileye 
Kanuna tâzimkâr ve teşrifat âmiz tâbiratın 

girmesi muvafık olmasa gerektir. Binaenaleyh 
vekâleti müşarünileyha terkibinin yerine vekâ
leti mezkûre yazılmasını teklif eylerim. 

4 Teşrinisani 1339 
Bozok Mebusu 

Süleyman Sırrı 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Teb
rik ederim Sırrı Bey! (Handeler) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Te
şekkür ederim. 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin birinci ve ikinci fıkrala

rının berveçhiâti tadilini teklif ederim : 
«İhtiyaç görüldükçe Mübadele, iskân ve 

tmar Vekâletince vâki olacak talep üzerine 
bilûmum gayrimenkul emvali metruke ile me-
bani ve arazii emîriye vekâleti müşarünileyha 
emrine verilir. Mübadele, imar ve îskân Vekâ
leti bilûmum emvali gayrimenkulei metruke ile 
Devlete ait mebani ve arazinin muhacirin ile...) 

Çatalca 
Şakir 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin ikinci fıkrasındaki «tah

sis» kelimesinden sonra ^elen tevzi kelimesinin 
yerine «tefviz» kelimesinin vaz'ını teklif ede
rim. Bu takdirde fıkrai mezkûre şöyle olacak-
.tır. 

«Fıkra» 
Mübadele, îmar ve Iskam Vekâleti bilûmum 

gayrimenkul amvali metrukenin muhacirin ve 
düşman tarafından meskenleri tahrip ve ihrak 
edilen muhtacîne tahsis ve (tefviza)... ilâh. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Riyaseti Celileye 
(Düşman tarafından meskenleri tahrip ve 

ihrak edilen muhtacîne) kaydının tayymı tek
lif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (itiraz) kelimesinin tayymı teklif 

ederim. 
Dersim 

Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Muaddel sekizinci maddenin ikinci fıkrası

nın sureti âtiyede tadilini teklif ederim. 
«Mübadele, tmar ve iskân Vekâleti mübade

leye tâbi kimselerden kalan bilûmum gayri
menkul emvali metrukenin muhacirine ve mü
badeleye tâbi olmıyanlardan kalan bilûmum 
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gayrimenkul ve emvali metrukenin düşman ve 
usat tarafından veya harekâtı askeriye dola-
yısiyle meskenleri tahrip ve ihrak edilen muh-
tacîne tahsis ve tefvizine ve bu emvalden...» 

4 Teşrinisani 1339 
Tekirdağ 
Faik 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin son fıkrasında vekâleti 

müşarünileyha yerine «Mübadele, İmar ve İs
kam Vekâletine» nin ikamesini teklif eylerim. 

Beyazid 
Şefik 

REİS — Efendim Bayezid Mebusu Şefik 
Beyle Bozok Mehusu Süleyman Sırrı Beyle
rin takrirleri şekle ait tadilâttır. 

(Şefik Beyle Bozok Mebusu Süleyman 
Sırı Beyin takrirleri tekrar okundu.) 

ŞEFİK B. (Beyazid) — Müsaade buyu
rursanız kısaca izah edeyim. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
NECATİ B. (İzmir) — Lüzumu yok kabul 
ettik efendim. 

REİS — Efendim bu suretle sekle aidolan 
tadilâtı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Fa
kat Riyaseti Celileye diye yazmışlar... 

REİS — Karahisarı Şarki Mebusu Meh-
med Emin Beyin ayrıca madde ilâvesi sure
tiyle teklifi vardır. Bu madde ile alâkası yoktur 
zannederim. 

(Takrir tekrar okundu.) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim bunun hakkında kanunu mahsus vardır. 
Gıyaben ve yemine talikan verilen hükümler 
kanunu mahsus mucibince keen'lemyekûndur. 
Binaenaleyh böyle birtakım mülâhazalara lü
zum yoktur. Kanun buradadır. 

REİS — Ahiren Heyeti Celilece kabul 
edilmiş olan bir kanunu mahsus mucibince 
buna lüzum yoktur, deniyor. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) 
—O kanun bununla teyyüdetmiş olur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Ka
nun kanunla teyidedilmez. Kanunlar muhtacı 
teyit değildir. Kanunlar bütün kuvvetlerin 
fevkinde hükümrandır. Muhtacı teyidoJan ka
nuna kanun denmez. Bu suretle ruhu kanun 

tağyir olunur. İşte maddei kanuniye : Madde 
uzundur. Onun için yalnız o fıkrasını okuyo
rum. 

«... Müddeialeyhin indelitiraz yeminden nü
kûliine talikan hüküm itasından hükkâm mem
nudur. İşbu kanunun tarihi meriyetine değin 
hasren indelitiraz yeminden nükûliine talikan 
istihsal edilip henüz tamamen icra edilmemiş 
olan ilâmatı gıyabiye keenlemyekûn olup... 
İlâh...» 

REİS — Efendim Mehmed Emin Beyin 
teklifini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (Ret sadaları) Müsaa
de buyurunuz efendim. Ekseriyet yoktur. Kabul 
edilmemiştir. 

Efendim, Zonguldak: Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin takririni reye va-z'edeceğim. Bu takrir 
aynı zamanda Karesi Mebusu Velhbİ Beyin tak-
ririyle aynı mealdedir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır, ayrıdır efen
dim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Müsaa
de buyurulur mu efendim? 

REİS —• Buyurun, izahat verin. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka

daşlar, gayet kısa söyliyeceğim. Kim arzu et
mez ki, şu milletimizin en ço:k muhtacolanma 
değil, en az muhtaç bulunanına bile bu Mec 
lis yardım etmesin. Fakat önümüze on kişilik 
sofra konuyor. Muhtacîn yüz kişidir. Yani 
Şark ve Garp Vilâyetlerimizde beşer yüzhin 
kişi muhtacı muavenet olarak kabul edebilir 
miyiz? Ben katiyen eminim ki, bu miktardan 
az değildir. Sonra boş yüzbin kişi de dışardan 
gelecek. Eder üç tane beş yüzbin. Şimdi bu 
birbuçuk milyon zavallıya Şark vilâyetlerinde 
bir ev verebilecek misiniz? Hayır. Belki Garp 
vilâyetlerinde vereMTirsiniz. Günkü oralarda 
biraz ev vardır. Hattâ şurasını da arz edeyim. 
Garp vilâyetlerinde öyle kimseler vardır ki, üç, 
dört kere. muhacirlik görmüş. Ve bugün beşin
ci defa muhacirlik görüyor. Bunlara acımamak 
kabil mi? Tabiî kabil değil; lâkin hepsine ev 
verilemez. Hattâ arkadaşlarımızdan Faik Be
yin bir teklifi vardır. Bendeniz de onu düşün
müştüm. Meselâ evvelemirde mübadeleye tabi 
olan ahaliye verildikten sonra geri kalacak ev
ler de diğer tahrip görmüş yerler ahalisine 
verilir, dedim. Fakat arkadaşlar, benim mu
hacirin idaresinde senelerce devam eden tetki-
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katımdan acı bir netice çıkmıştır. O da zaval
lıya üç ayda verilen doksan kuruş için muha
cirin idaresine doksan kere gelmiş adamlar var
dır. Halbuki o doksan kerenin dokuz keresin
de-gidip biraz çalışsaydı; kendisini mükem
mel surette doyurabilirdi. İnsan bir kere düş
tükten sonra garip bir hal alıyor. Beş paraya 
beşyüz kuruş nazariyle bakıyor. Şimdi arka
daşlar, eğer bu kaydı kaibul ederseniz Şark vi
lâyetlerinde ve bilhassa Garp vilâyetlerinde bu
lunan zavallı muhacirin mümkün olduğu kadar 
kendi eliyle çalışarak ıbir kulübe yapacak ise 
Faik Beyin teklifinin kabulünde o kalacak 
diye kulübeyi de yapmıyaca'k'tır ve sonra onla
ra bir şey de vermiyeceksiniz. Çünkü buradan 
Rumlardan ve. Ermenilerden kalacak olan ev
ler, gelecek olanlara bile katiyen kâfi değil
dir. Gayet azdır. Rica ederim arkadaşlar bu 
kaydın tayyını kabul ediniz. 

REİS — Efendim, Hilmi Efendi maddede
ki, «Düşman tarafından meskenleri tahrip ve 
ihrak edilen» kaydının tâyymı teklif ediyorlar. 
Bu teklifi kabul eden rüfeka lütfen el kaldır
sın. Kaibul edilmemiştir efendim. 

Karesi Mebusu Vehbi Bey maddedeki «muh-
tacîn» kelimesinin tayyını teklif ediyor. Bu 
«muıhtacm» kelimesinin tayyını ka'bul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 

Aydın Mebusu Tahsin Beyin teklifini reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri kaibul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 
Efendim, Tekirdağ Melbusu Faik Beyin tak

ririni tekrar okuyoruz. 
(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
(Kayseri Melbusu Ahmed Hilmi Beyin tak

riri tekrar okundu.) 
REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 
(Çatalca Mebusu Şakir Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
REİS — Bu teklifi ka'bul öden rüfeka lütfen 

el kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 
(Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin tek

lifi tekrar okundu.) 
REİS — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Be

yin teklifini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hakkı tefviz verile
mez. (Ekseriyet yoktur, vardır sesleri) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, te
reddüt hâsıl olmuştur. Kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar. Kaibul edilmedi efendim. 

(Mersin Melbusu Feridun Beyin takriri 
tekrar .okundu.) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
bu teklifi encümen de kabul ediyor. Gıyaben bir 
adam hakkında hüküm veriyorsunuz. Binaena
leyh o adamı, o hüküm tebliğ olunduğunda iti
raz hakkından, yani söz söylemek hakkından 
nasıl menedersiniz. Bu hakkı bahşediniz bu, 
insanın en basit bir hakkıdır. 

REİS — Efendim kararınızı bu hususta ver
mezden evvel Saruhan Mebusu Kemal Beyin 
esas itibariyle bir takriri vardır ki, -evvelâ onu 
arz edeyim : 

(Saruhan Mebusu Kemal Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. O hal
de Feridun Fikri Beyle Bozok Mebusu Ahmed 
Hamdi Beyin takrirleri aynı tadilâtı teklif edi
yor. 

Feridun Fikri Bey itiraz kelimesinin tayyını 
ve Bozok Mebusu Hamdi Bey de «Komisyon 
kararını kabul etmiyen mutazarrırlar aidolduğu 
mahkemeye müracaatta muhtardır.» cümlesinin 
ilâvesini teklif ediyorlar. Evvelemirde Hamdi 
Beyin takriri daha kati olduğu için bunu reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Bu «Komisyonun kararları 
kabili itiraz ve istinaf ve temyiz değildir» yerine 
«bu komisyonun kararlarını kabul etmiyen mu
tazarrırlar aidolduğu mahkemeye müracaatta 
muhtardırlar» kaydının ilâvesini teklif ediyor 
Bu teklifi kabul eden rüfeka lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Feridun Fikri Beyin teklifini reyi âli
nize vaz'ediyorum. Yani maddede «Kabili iti
raz ve istinaf ve temyiz değildir» yerine, itiraz 
kelimesinin tayyiyle yalnız «Kabili istinaf ve 
temyiz değildir» diyorlar. Bu teklifi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. O hal
de maddeyi bu şekilde okuyoruz : 

Madde 8. — İhtiyaç görüldükçe Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâletince vâki olacak talep üze
rine bilûmum gayrimenkul emvali metruke ve
kâleti mezkûre emrine verilir. Mübadele, İmar 
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ve İskân Vekâleti bilûmum gayrimenkul emvali 
metrukenin muhacirin ile düşman tarafından 
meskenleri tahrip ve ihrak edilen muhtacîne tah
sis ve tevziine ve bu emvalden elyevm isticar ve 
suveri saire ile eşhası salise tarafından meşgul 
olanlarını idareten tahliyeye salâhiyettardır. İş
bu tahliyeden feshi icar suretiyle mutazarrır 
olanlar bulunduğu surette Maliye Vekâleti tak
dir olunacak zararı vâkıı mahakime müracaata 
hacet kalmaksızın emvali mezkûrenin hesabı ca
risinden tesviye edecektir. Zararı mezkûrun 
takdiri mahallî en büyük idare memurunun ri
yaseti altında Mübadele, İmar ve İskân Vekâ
letince tâyin olunacak iki ve belediyece tâyin 
edilecek diğer iki ehli hibreden mürekkep ko
misyona aittir. Bu komisyonun kararları kabili 
istinaf ve temyiz değildir. 

REİS — Maddeyi bu suretle reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Efendim, onikinci maddenin muaddel şekli 
encümenden gelmiştir efendim. Karesi Mebusu 
Vehbi Beyin teklifi üzerine onikinci madde şu 
şekli almıştır : 

Madde 12. — 1338 senesinden itibaren yeni
den inşa edilmiş ve edilecek akarat 1340 senesin
den itibaren 1344 ve mesakin keza 1340 senesin
den itibaren 1349 senei maliyeleri nihayetine 
kadar emlâk, Müsekkafat Vergisiyle bilûmum 
küsuratı munzammadan muaftır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey bir şey 
soracağım. Bilûmum küsuratı munzamma deni
lince belediyenin alacağı rüsumat bunda dâhil 
midir, değil midir? 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Hayır, ha
yır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Küsuratı munzamma 
Hükümetin, idarei maliyelerin alacağı küsuratı 
munzammadır. Bu zapta geçsin. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (İzmir) — İnşaat Rüsumu 
da müstesnadır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yani belediyeye ait 
rüsum dâhil değildir. 

SABİT B. (Erzincan) — Efendiler kabul 
ettiğiniz bu maddede bir noksan vardır. Bunda 
1338 Eylül tarihini kabul ediyoruz. Bu, yeni 
kurtulmuş olan vilâyetlerimiz için doğrudur. Fa
kat Şark vilâyetlerimizde, Ruslar ve Ermeniler 
tarafından tahrip ve ihrak edilmiş birçok mebani 

vardır. 1335, 1336, 1337 senelerinde birçok mu
hacirler avdet etmişlerdir. Bu harabolan yer
leri arkalarında taş ve kereste taşıyarak bin
lerce mahrumiyetler içerisinde mehmaemkan yap
mışlardır. Şimdi bu 1338 Eylül tarihini mebde 
ittihaz edeeek olursak bunlar hariç kalıyor. Bu 
bapta bir de takrir takdim ediyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

Riyaseti Celileye 
Onikinci maddenin ihtidasına şu fıkranın ilâ

vesini teklif eylerim. 
«Şarki - Anadalu'da Rumlar ve Ermeniler 

tarafından veya suveri saire ile tahrip edilip de 
bilâhara inşa edilen mebani ile bin üç yüz otuz-
sekiz senesi Eylülünden ilâh...» 

Erzincan Mebusu 
Sabit 

Riyaseti Celileye 
Maddenin sonuna «idarei hususiyelerle be

lediyelere ait rüsum müstesnadır» kaydının ilâ
vesini teklif ederim. 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

FAİK B. (Tekirdağ) — İmar Kanununun 
onikinci maddesiyle beş sene ve on sene affedi
len Emlâk ve Arazi Vergisinde belediye ve ida
rei hususiye hisseleri tabiî dâhildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey. 
Bu maddeler mühimdir. Maliye Vekilinin de 
bulunması lâzımdır. 

FAİK B. (Tekirdağ) — Çünkü geçen sene 
kabul edilen bir kanunla Emlâk Vergisi tahsila
tından üç sülüsü idarei hususiye ve bir rub'u da 
muhasebei hususiyelerce belediyelere tediye edi
lecekti. Binaenaleyh kendi varidatını cibayet 
etmedikten sonra bittabi belediyeler de, idarei 
hususiyeler de bu affa dâhildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Önümüzde harabol-
muş birçok memleketler var. Bunlar yeniden 
yapılacak, farz ediniz ki bir sene sonra inşa edil
miş, meydana gelmiştir. Kabul ettiğiniz kanun 
mucibince Hükümet vergi almıyacak, Meclisi 
idare de mahallî rüsumunu almıyacak. Fakat 
belediye ne yapacak ? İdarei umumiye arasında 
Hükümet, oranın masarifi idaresini, mahallî 
bütçesini temin edecek, fakat belediye ne yapa
cak ve kimden para alıp da o memleketin tenvi
rat, tanzifat ve sairesini temin edecektir? Bina
enaleyh belediye hukuku dâhil değildir, denilin-
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e e mesele tamam olur. (Dâhil değildir, olamaz 
sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozak) — Teklif 
ettiğiniz maddeye «Hazineye ait» kelimesi koy
dunuz mu mesele biter. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim Maliye 
bunları yazacak ve tahakkuk cttiricektir. Yal
nız vergi almıyacaktır, Mesele budur. Yani 
Devletin emlâk defterlerinde yapılan memleke
tin defteri, bulunması lâzımgelmez. Bunlar hep 
tahakkuk edecek ve fakat tahsil edilmiyeeek
tir. Tahsil edilecek kısım; yalnız belediyelerin 
hissesidir. Belediyelerin hukukunu tahsil etmek 
zaruridir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey encümenden bir sualim var. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Efendim 

mebaniden alman belediye rüsumu iki kısımdır. 
Birisi ruhsat tezkereleri, bir binayı inşa ederken 
alınacak ruhsat tezkereleridir. Bunları almak
ta devam edeceklerdir. Fakat diğer, tenviriye 
rüsumu, evvelâ Maliyece tahakkuk ettirilir. Ye 
onlar tarafından tahsil edilir belediyelere veri
lir. Mamafih o, 1334 senesi kanunudur. Esa
sen o kanundan sonra belediyelerin beş para 
aldığı yoktur. Binaenaleyh bunu vermek isti
yorsanız maddede tasrihi lâzımdır. Tasrih et
mezseniz bir mâna çıkmaz; tahakkuku da ma
liyelere aittir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tasrih edilsin. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen

dim encümenden bir sualim var: Şimdiye ka
dar bu gibi binalar için verilmiş olan vergiler 
ne olacaktır, istirdadedilecek mi, yoksa edilrni-
yecek mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
belediyeye aidolan rüsumun, idarei hususiyeye 
aidolanlarını istisna edebilmek için zapta geçsin 
demek bence kâfi değildir. Ele bir madde, bir 
kanun verilecektir. Bunu tatbik edecek zevatın 
zabıt ceridelerini karıştırarak «belediye acaba 
dâhil midir» diye aramaya mecburiyeti yoktur. 
Onun için şuraya (Emlâk ve müsakkafat) keli
mesi yerine (Hazineye ait) kelimesini koyduk
tan sonra zammı da, vergisi de Hazineye ait imiş. 
Binaenaleyh istisna edilecek imiş denir. Ondan 
sonra idarei hususiyelerin dâhil olmadığı mey
dana çıkar. Onun için bendeniz, buraya (Ha

zineye ait) kelimesinin ilâvesini rica ederim. 
(Çok doğru sesleri) 

REİS — Efendim başka söz istiyen arkadaş 
yoktur. Bu maddenin müzakeresinin kifayetini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kâfi görenler el 
kaldırsın. Kâfi görülmüştür efendim. 

Efendim bir takrir var okuyacağız : 
(Erzincan Mebusu Sabit Beyin takriri tek

rar okundu.) 

Riyaseti Celileye 
«Hazineye ve idarei hususiyeye ait» 
Maddenin 'bu suretle takyidini teklif eyle

rim. 
Karesi 

Mebmecl Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Maddeye «Hazineye ait» ibaresinin ilâvesi

ni teklif eylerim. 
Bozok 

Süleyman 

Riyaseti Celileye 
Maddenin sonuna : 
(İdarei hususiyelerle belediyelere ait rüsum 

müstesnadır) tâbirinin ilâvesini teklif ederim. 
Menteşe 

Şükrü Kaya 
REİS — Efendiım Sabit Bey takrirlerinde 

(Şarki - Anadolu) tâbirinin şn fıkranın foas-
tarafına ilâvesini teklif ediyorlar. Reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi, efendim Boaoik Mebusu Süleyman Sır
rı Beyle Karesi MeOmsu Mehmed Vehbi Bey 
takrirlerinde maddeye (Haziııei 'maliyeye) iba
resinin konulmasını teklif ediyorlar. Teklif 
eden zat Boızio'k Mebusu Süleyman Sırrı Bey
dir. Karesi Mebusu Vehbi Bey de «Hâzine ve 
idarei hjususiyeye ait» şeklinde teklif ediyor. 
Menteşe Mebusu Kaya Bey de idarei hususiye-
lerle ıbelediyelerc ait rüsum .müstesnadır, kay
dının ilâvesini teklif ediyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — O vakit muafiyetin 
.mânası kalmaz. 

FAİK B. (Giresun) — Bu takririn kabili
yeti tatbikıyesi yoktur. Günkü Emlâk Ver
gisi doğrudan doğruya Maliyede tahakkuk edi
yor. İdarei hususiyeler ve belediyelerin Emlâk 
Yengisini tahakkuk •otıtinmeleri için bir kanun 
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yoktur. Hangi kanun bu salahiyeti verdi? 
Binaenaleyh kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Esasen bu me
selenin kanuna taallûku yoktur. 

REİS — Maddenin sonuna (Belediyelere 
ait rüsum müstesnadır) kaydının ilâvesini tek
lif ediyorlar. Bu teklifi kajbul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Ekseriyet vardır. Kaıbul edil
miştir. O halde Maliyeye ait ibaresiyle, Ha
zine ve idarei hususiyeye ait tarzındaki teklif
leri reye vaz'etmeye ihtiyaç kalmadı. Efen
dim madde şu şekli aldı : 

Madde 12. — Şarki - Anadolu'da Ruslar 
ve Ermeniler tarafından veya suveri saire ile 
tahribedilip de bilâhara inşa edilen meSbani 
ile 1338 senesinden itibaren yeniden inşa edil
miş ve edilecek akaarat 1340 senesinden itiba
ren 1344 ve mesailin keza 1340 senesinden iti
baren 1349 senei maliyeleri nihayetine kadar 
Emlâk ve Müsakkafat Vergisiyle bilûmum kü
suratı munzamnıadan muaftır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İbarede bir yanlış
lık var. Mâna değişiyor. Sırf Şarki - Anado
lu'ya ait ıgibi anlaşılıyor. Onun için (ile) den 
sonra Türkiye tâbiri ilâzımdır. Çünk'ü ıbütün 
ahaliye lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey bombardıman yüzünden ıSamısun değil, 
Ünye değil; Karadenizin hemen sahillerinde Şi
le'de birçok tahrlb edilmiş yerler vardır. Bina
enaleyh (Karadeniz sahili) tâbiri kullanılma
lıdır. 

FAİK B. (Giresun) — Efendim çok yanlış 
birişey yapıyoruz. O halde küsuratı munzam-
mayı kaldıralım. Çünlkü küsuratı muzamımanın 
mânası yoktur. Bari onu kaldıralım. 

REİS — Efendim Sabit Beyin kabul edilen 
tadil teklifi üzerine maddenin muaddel şekli 
okunmuştur. Maddede Şarki - Anadolu tâbi
rinde iltibas hâsıl oluyor. Bilâhara maddenin 
aslında yani 1338 senesinden itibaren bilcümle 
ahkâm yalnız Şarki - Anadolu'ya münhasır ol
duğu anlaşılmaması için \bir kelime ilâvesi tek
lif ediliyor. O da, Türkiye kelimesidir. 

RÜŞDÜ Piş. (Erzurum) — Efendim takrir
ler nazarı dikkate alındıktan sfonra encümene 
gönd erilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Biazoık) — Reis 
Beyefendi. Böyle muğlâk ıbir şekil alan mad

delerin tesbit re tanzimi için usulen encümene 
göndermek lâzımdır. Madde burada tashih 
olunmaz. 

REİS — Efendim 12 nci maddenin sebk ve 
raptı tanzim edilmek üzere encümene havale 
ediyoruz. On dördüncü maddenin müzakeresi
ne geçiyoToz. 

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

REİS — Efendim ondördüncü madde yeri
ne kaim olmak üzere Karesi Mebusu Vehbi 
Beyle Menteşe Mebusu iŞükrü Kaya Bey bir 
takrir veriyorlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır efendim on
dördüncü maddenin yerine değil. 

REİS — Yani efendim 'ondördüncü madde 
onbeşinci madde olacaktır. Müsaade buyurulur-
sa. Eğer Heyeti Celile nazarı dikkate alacaksa 
encümene havale edelim. Onun için okutuyo
rum. 

Riyaseti Celileye 
Fıkaratı âtiyenin ondördüncü madde olarak 

kabulünü teklif ederiz. 
İnşaat şirketleri tarafından inşa edilecek 

mebani, şirketlerin matlubatma karşı teminat 
gösterilir. Ancak inşaat şirketleri matlupları 
mukabilinde teminat olan melbaniyi şirketleri 
namına teferruğ edemeyip icabında foilmüza-
yede eşhasa sattıraJbilirler. 4 Teşrinisani 1339 

Karesi Menteşe 
Mehmed Vehbi Şükrü Kaya 

Bolu 
Şükrü 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Müsaade 
ederseniz takrir hakkında biraz izahat vereyim. 
Efendim memleketimizin ecnebi sermayesine ih
tiyacını inkâr etmeyiz. Fakat maatteessüf ser
mayeler her vakit fert peşinde koşmazlar. Ser
mayelerin altında 'bâzı defalar gayet hasis ve 
bizim için mühlik menafii siyasiye emelleri var
dır. Memleketimizin bâzı aksamı bu gibi hasis 
menfaatlere mevzu olacak mahiyettedir. Yakın 
maziyi unutmıyalım ve bu yakın mazide Dev
letin başından geçmiş tehlikeleri göz önünde 
bulunduralım. Binaenaleyh ben zannediyorum 
kî, ıbu sermayelere fevkalâde müsaade bahşet-
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mekle beraber (bâzı kuyudat koymak mecburi
yetindeyiz. Arz ettiğimiz maddeyi bunun üze
rine teklif ediyoruz. Biz istemiyoruz ki, ıbir şir
ket ıgelsin, vaz'ettiği sermayeye sahibolsun. Kâ
fi derecede nakdî, malî teminat verelim. Fakat 
o şirket başka bir menfaatin tahtı tesirinde gel
sin ve 'bizim emlâkimizi, akaarımızı alsın; ara
zimizi işgal 'etsin. Yani kölenize etsin. Onun 
için diyor k i : Bu şirket eşhası mâneviyeden-
dir. Eskiden bu eşhası mâneviyenin hakkı tem
likleri yoktu. Fakat bir kanunu mahsusla bu
nu verdik. Bu şirket memleketimizde mebani 

, ve mesken sahibi olmasın. Eğer «merhun» sa
tılmak icabederse şirket onu kendi namına te-
ferruğ edemesin ve âhara satsın, sattırsın! Ben 
zannediyorum ki, Meclisi Âli bunu nazarı dik
kate alacaktır ve bu maddeyi kabul edecektir. 
Hulâsa memleketimizi kolonize ettirmek iste
miyoruz. Hattâ kanaatim şudur ki : Çamurlu 
kulübelerde oturalım. Fakat başkalarının ola
cak saraylarında oturmıyalım. («Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

REİS — Efendim Karesi Mebusu Vehbi 
Beyle Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin on
dördüncü madde olmak üzere teklif ettikleri 
takriri nazarı dikkate alınmak üzere reyi âli
nize vaz'ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Beyefendi ona 
bir ilâve de olmak üzere bir fıkra teklif et
tim. O da okunsun. 

REİS — Hep birden reye konmaz. 'Sıra ile 
koyacağım. 

(Şükrü Kaya Beyin ondördüncü madde ye
rine kaim olmak üzere teklif ettiği takriri tek
rar okundu.) 

(«Hangi eşhasa1?» sesleri.) 

REİS — Efendim zaten bunu encümene tev
di edeceğiz. Nazarı dikkate alınmak üzere reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate 
alınmıştır efendim. 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri vardır. 
Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
Ondördüncü olarak kabul edilen maddeye 

fıkrai âtiyenin ilâvesini teklif ederim. 

Teminat iraesi muamelesinde kanunu mahsus 
ile muayyen olan merasimin ifasına hacet olma

yıp şirketlerle ashabı arasında kâtibiâdillikçe se
neden tevsik ve temin edilir. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Şükrü Beyin teklifini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İzah edeyim efendim. 

REİS ^— Buyurunuz efendim. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu mebaniyi yaptır

mak için şirketlere toptan verilecek. Halbuki 
teminat mukabili irae edileceğine dair ıbir ka
nunu mahsus vardır ve onun tabi olduğu me
rasim vardır. Bu ise gayet külfetlidir. Defteri 
Hakkaniye, - şimdiki tabiriyle - umuru tasarru-
fiyeye ıgidecek, o da şahsan hudutlarını gös
terecek, hulâsa bir sürü külfet ihtiyar edile
cektir. Şimdi umumi şirket yoktur. Bir şirket 
müşkül olan bir işi kabul edip de işin içine 
ıgirmiyecektir. 

Binaenaleyh bu teminatı sadeleştirmek için 
Kâtibiâdillikçe seneden tevsik ve temin edil
mesini teklif ediyorum. Binaenaleyh bu mad
de ile alâkası çoktur. Eğer şirketlere işi yaptı
rılacak ise bunun kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim Şükrü Beyin teklifi şudur. 
(Şükrü Beyin takriri tekrar okundu) (En

cümene, Encümene gitsin sesleri) 

REİS — Efendim bu teklifi nazarı dikkate 
alan rüfeka lütfen ellerini kaldırsın. «Nazarı 
dikkate alınmıştır, Encümene gönderiyoruz 
efendim» 

Efendim onbeşinci madde olmak üzere Kare
si Mebusu Ahmed Süreyya Beyle rüfekası fıka-
ratı âtiyeyi teklif ediyorlar : 

Riyaseti Celileye 
Onbeşinci madde olmak üzere fıkaratı âtiye

nin kabulünü teklif eyleriz. 

Harb sebebiyle harabolan mahallerdeki fab
rika ve tezgâhların ihyası zımnında getirilecek 
makina, alât ve edevatı Gümrük Resminden 
muaftır. 

Karesi Karesi 
Ahmed Süreyya Mehmed Vehbi 

Karesi Karesi 
Hulusi Haydar Âdil 

Karesi 
Ali Şuuri 
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Dr. FİKRET B. (Ertugrul) — Bunun için 
esasen Teşviki Sanayi Kanunu vardır. 

REİS — Reyi âlizine arz edeceğim. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Teşviki 

Sanayi Kanunu vardır, demekle Heyeti Celile 
şu teklifin şayanı kabul olduğunu izhar ediyor. 
Arzı şükran olunur. Ancak mevcudolan kanun, 
Teşviki Sanayi Kanunudur. Bendenizin bildi
ğim budur. Teşviki Sanayi Kanunu yeni yapı
lacak müessesatı sınaiye için, getirtilecek alât 
ve edevatı Gümrük Resminden muaf kılmıştır. 
Biz diyoruz ki öteden beri memlekette mevcut 
iken Mücadclâtı Milliye esnasında düşman ta
rafından tahribedilmiş birçok müessesatı sınai
ye fabrikaları vardır. Ve bunlar birçok mü
him alât ve edevatı fenniye ile işler ve kurulur. 
Esasen bunların sahipleri birçok zarara uğra
mışlardır. Yeniden birçok paralar sarfiyle bu 
edevatı fenniyeyi getirmekten âciz iken bir de 
Gümrük Resmi alınacak olursa bütün bütün bu 
müessesatı sınaiye akim kalacaktır. Müessesat 
vücuda getiremiyeceklerdir. Onun için şuraya 
yeniden bir madde koyalım, tecdiden, ihyaen ge
tirilecek olan bütün alât ve edevat dahi Güm
rük Resminden muaf olsun diyoruz. Bu bir. 

İkincisi : Başka bir kanunla maksat temin 
edilmiş olsa bile bu kanunun temin edeceği ga
ye kolaydır, merasimsizdir. O kanun 'mucibince 
Hükümetle bir çok merasim yapılmak 'külfeti 
Vardır. Ve bu külfet yaşadıkça bir çok müesse
satı sınaiye eshabı mahzari' suhulet olmuş olmaz. 
Onun için kabulünü istirham ederim. (Kabul ses
leri.) 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, arkadaş
lar çok mühim bir meseleden bahsettiler. Mali
ye Vekili bulunmadıkça müzakeresi doğru de
ğildir. (Encümene verilsin sesleri) 

REİS — Efendim Süreyya Beyin teklifini 
tekrar okuyoruz. 

(Karesi Mebusu Süreyya Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Encümene tevdi olunmak üzere bu 
takriri reyi âlinize vaz'ediyorum. Nazarı dik
kate alan rüfeka lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. Bunlar madde halinde encümen
ce tesbit olunduktan sonra müzakere oluna
caktır. Binaenaleyh ondördüncü maddeye geçi
yoruz. 

(14 neti madde tekrar okundu) 

REİS — Söz istiyen var mı efendim. (Ha-
! yır sesleri) Maddeyi aynen reyi. âlinize vaz'edi-
| yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
I Kabul edilmiştir efendim. 
i 

| MADDE 15. — Mübadele; İmar ve İskan 
j Vekâleti memurlarına tâyin edileceklerin nıcs-
! löklerine ve mensuboldukları vekâletlere olan 
; ınerbutiyetleri baki ve hakkı kıdem ve terfileri 
1 mahfuzdur. 
! TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka

daşlar bu madde son derece mühimdir. Eğer 
bu maddeyi ka'bul edersek zannederim esaslar 

ı pek derin bir surette yıkılıyor. Zaten encüme-
[ ne iade edilmiş takrirler vardır. Nasıl olsa o 
j takrirler için yarın içtima edeceğiz. Hakkı ke-
j lâmim baki kalmak üzere teklif ediyorum, bu 
İ maddenin müzakeresini yarın yapalım. (Red ses-
i leri) eğer beni dinliyebilirseniz bu madde ga-
! yet mühimdir. Belki sizi biraz çokça yoracağım. 

E S AD Ef. (Menteşe) — Sabaha kadar calı-
! sırız. 
I TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Pekâlâ! 
I Arkadaşlar iki zihniyet karşısında bulunuyoruz. 

Biri ihtimalki tek başına bu arkadaşınızın zih-
niyeti, diğeri de encümen arkadaşlarının zilıııi-

i yeti;... Allah ben kulunu kıyamete kadar ç.alış-
! mak için yaratmış;... İmar demek kıyamete ka-
| dar çalışmak, imar etmek, zenginleştirmek de

mektir, bu benim zihniyetim;... Arkadaşların 
zihniyetine gelince: Güya İmar Vekâleti iki - üç 

j sene devam edecekmiş'?... 
] REİS — Lütfen maddeye dair söyleyiniz. 
I TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Tama-
! miyle maddeye dair;... Kanunun esbabı mucibe 
j kısmını açınız. Göreceksiniz ki maddenin mu

kabili olan satırların başında (İmar Vekâleti; 
bir - iki sene devam edeceği için, kaydı vardır. 

| Hayır arkadaşlar. Belki Allahm inayetiyle Ad
liye Vekâleti kapanabilir, çünkü insanlar kesi-

I lir (Gürültüler) lâkin arkadaşlar İmar Vekâleti 
i kıyamete kadar devam edecek bir Vekâlettir. 

Binaenaleyh, mümkün ise biz İmar Vekâletine 
öyle memur alalım ki, kaydı hayat şartiyle de-

I ğil tamamiyle, kıyamete kadar nesilleri o Ve-
] kâlette memuriyet edeceklermiş gibi bir istidadı 

irsi edinecek şekilde memur alalını. (Kâfi sesleri) 
j (Gürültüler), (Ayak patırtıları) ya, bu kadar 

şeye ayak tepmek İmar Vekâletini esasından tep-
I mek demektir.... Rica ederim arkadaşlar bir mi-
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stil söyliyeceğim. Avrupa'da Sengotar tüneli 
en büyük tüneldir. Soruyorum neden bir saat 
bir çeyrek zaman kazanacağız diye Seplan tüneli 
açılmıştır. Sonradan bu bir imar değil midir! 
(O Nafıanın vazifesi sesleri) Yarın zaten Na
fıa Vekâleti emelim veçhile İmar Vekâletiyle 
birleşecektir ve bunu Allak bana gösterecektir. 
ve ben bu dakikada İmar Vekâletini tes:s et
mekle müf tehirim. Binaenaleyh, bu madde tadil 
edilmezse pişman olacaksınız arkadaşlar. Zira 
gelecek memurlar katiyen bu dairenin, bu ve
kâletin ebedi memuru olmıyacaktır. Biııaena^yh, 
maddenin tay yun talebediyorum. (Bravo sesleri) 
(Alkışlar) (Handeler.) 

MEHMED ARİF B. (Eskişehir) — Efendi
ler, imar, iskân gibi hayırlı bir işe ümera ve zâ-
bitanımızm da iştirakini şayanı şükran buluyo
rum. Ancak burada bir kayıt vardır: Kıdem 
ve terfileri mahfuzdur diyecek tarzında eğer 
bunu kabul edecek olursak bu, ordunun zararına 
olur. Onu arz etmek istiyorum. Bir zabit böyle 
senelerce kıtasından ayrılır, tatbikat ve terak-
kiyatı askeriyeden uzak bulunursa, bu zâbitanm 
İmar Vekaletinin 'emrimde iken terfi edilmesi 
doğru bir karar olamaz. Bunu takyidetmek lâ
zımdır. Bendeniz hiçolmazsa*(iki sene) kaydının 
ilâvesini teklif ediyorum. Bunun için de bir 
takrir veriyorum. (Encümene, encümene sesleri.) 

REİS — Eğendim başka söz istiyen arkadaş 
yoktur. Müzakerenin kifayetini reyi âlinize arz 
ediyorum. Kaibul edenler, lütfen ellerini kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüşftür. 

Riyaseti Celileye 
15 nci maddenin ıtayymı teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
15 nci maddenin nihayetine berveçhi âti fık

ranın ilâvesini teklif ederim : 
«İmar Vekâleti emrinde istihdam edilecek 

ümera ve zâbitan müddeti istihdamları iki se-
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neyi tecavüz etmemek şartiyle kıdem ve terfi 
haklarını muhafaza ederler.» 

Eskişehir 
Mehmed Arif 

REİS — Efendim Tunalı Hilmi Beyin tek
lifini reyi âlinize vaz'edeceğim. (Ret, kabul ses
leri) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir, efendim. Eskişehir Mebusu 
Arif Beyin teklifini reye vazedeceğim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Zavallı 
' İmar Vekâleti!... (Handeler) 

REİS — Ümera ve zâbitanm müddeti istih
damları iki seneyi tecavüz etmemek şartiyle... 
Tarzında Eskişehir Mebusu Arif Beytin takririni 
nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Nazarı dikkate alınmamıştır. Şu halde maddeyi 
aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 

RÜŞDÜ P§. (Erzurum) — Encümene iade 
edilsin! 

REİS — Encümenden gelen şekil bundan 
ibarettir. Başka bir tâdil teklifi gelmemiştir. Mad
deyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Nizam
name! Dahilî mucibince encümen istiyebilir. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Encümen 
istemedi. 

Madde 16. — İşbu Kanunun suveri tatbikı-
yesi ayrıca tanzim olunacak talimatnamelerle tâ
yin olunur. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

O halde efendim Encümenden gelen madde
lerin vüruduna talikan Salı günü öğleden sonra 
saat hirbuçukta içtima etmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 6,15 




