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ZABIT CERİDESİ 
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Ondokuzuncu İçtima 

10 .12 .1340 Çarşamba 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

2. — SUALLER : 41,44 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; 
Yunanistan'la aramızda imzalandığı gazeteler
de görülen itilâfnamenin esasatı ve Yunanistan 
ve Romanya ile aktedileceği gazetelerde okunan 
itilâfnamenin hakikati hakkında Hariciye Ve
kâletinden şifahi sual takriri. 41 

2. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin; 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun bazı me-
vaddını muadil kanunun üçüncü maddesinin 
tatbikinden ne netice istihsal edildiğine vesaire-
ye dair Müdafaai Milliye Vekâletinden tahriri 
sual takriri. 41 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Ereğli'de mübadillere ait bulunduğundan em
vali metrükeden olması lâzım gelen kömür ocak
larındaki hukuku hazinenin takip edilip edil
mediğinden ve altmışüç numaralı Rumbaki 
kömür ocağının ferağ muamelesinin sureti cer-
yanına dair Maliye ve Ticaret vekâletlerinden 
suali. 44; 45 

Münderecat 

Sayfa 

41 3. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 

42 

42 Lâyihalar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krali
yeti arasında akdolunan muhadenet muahede-
namesi hakkında kanun lâyihası (1/547) 42 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk 
Kraliyeti arasında akdolunan muhadenet mua
hedesi hakkında kanun lâyihası (1/548) 42 

3. — Türkiye ve Çekoslovakya Cumhuri
yetleri arasında akit ve imza olunan muhadenet 
muahedesine dair kanun lâyihası (1/549) 42 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümeti arasında akit ve imza edilen muahe-
det muahedenamesiyle ikâmet mukavelenamesi 
ve tadibiyet itilâfnamesi hakkında üç adet ka
nun lâyihası (1/550, 551, 552) 42 

5. — 11 Teşriisani 1340 tarihinden evvel 
Posta ve Telgraf hidematına dahil olan memu
rini muvakkatenin sureti tavzifleri hakkında 
Başvekâletten gelen kanun lâyihası (1/554) 42 

6. — Gümrük saati mesai haricinde istih
dam edilen memurine Gümrük Kanunu muci
bince verilecek ücreti mesaiye dair kanun lâyi
hası (1/553) 42 
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Sayfa 
7. — Hükümet yedinde sahipsiz olarak mev

cut bulunan emlâkin, emval ve emlâki düş
man, usat ve hasbel lüzum hükümet tarafın
dan tahrip edilmiş olanlara nispet dahilinde 
tevziine mütedair 13 Mart sene 1340 tarihli 
kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/555) 42 

8. — Hükümet namına vuku bulacak mü
zayede, münakaşa ve ihalelerin suveri icraiyesi 
hakkında kanun lâyihası (1/556) 42 

9. — Şûrayı Askerinin teşkilât ve vazaifi 
hakkında kanun lâyihası (1/557) 42 

10. —• Mahallî iskânlarını bilâ mezuniyet 
tebdil eyliyen muhacir ve mültecilerle aşair hak
kında kanun lâyihası (1/558) 42 

11. — Cemiyetler Kanununun üçüncü mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası (1/559) 42 

Teklifler 43 
i. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 

Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline 
dair 8 Nisan 1339 tarihli Kanunun 13 ncü 
maddesinin tadili hakkında teklifi kanunîsi 
(2/387) 43 

Mazbatalar 43 

1- — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Kanunu 
mucibince mahkûm olanların, 9 Nisan 1340 ta
rihinde kabul edilen kanun münasebetiyle, hak
larındaki hükmün infaz olunmamasına ve el-
yevm mevkuf ve mahpus olanların tahliyesine 
dair (2/339) numaralı teklifi kanunisi ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 43 

2. — Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Bey ve 
rüfekasının; sivil etibbanın hizmeti mecburesi 
hakkındaki kanuna bir madde tezyiline dair 
(2/369) numaralı teklifi kanunisi ve Sıhhiye ve 
Müdafaa i Milliye Encümenleri mazbataları. 43 

3. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, 
Kırkkilise isminin Kırklareli'ne tahvili hakkın
da takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(4/238) 43 

Sayfa 
Tezkereler 43,44 

1. — Emniyeti Umumiye ile Jandarma Umum 
Komutanlığının tevhidi hakkında (1/33) numa
ralı kanun lâyihasının berayı tetkik iadesine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/324) 43 

2. — Sisin Hacıoğlu Uşağı mahallesinden 
Hasan Oğlu İsmail'in iadeli hukuku memnua-
sına dair Başvekâlet tezkeresi (3/325) 43 

3. — Dahiliye ve Nafıa Encümenlerinin 
müştereken içtimai hakkında Dahiliye Encü
meni Riyaseti tezkeresi. 43 

4. — Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Mü
dürü İsmet Beyin maaşatı hakkında Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti Tezkeresi (3/326) 44 

Takrirler 43 
1. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efen

dinin; Evrakı Varidenin 14 ncü maddesini teşkil 
eden teklifin müstacel ruznameye alınması hak
kında takriri. 43 

2. —• Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Efen
di ve rüfekasının; seyfi sefain raporlarının Ri
ze'den avdetine Of kazasına uğratılması temen-
niyatına dair takriri (4/102) , 44 

Evrakı Saire 44 
1. — Meclisi Umutnii vilâyeti inikat et

tiğine dair Kastamonu Valiliğinden mevrut tel
graf name. . 44 

4. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 45 

1. — 397 numaralı Kanunun birinci madde
sinin fıkrai ahiresine tevfikan evvelce tanzim 
edilen cetvellerde isimleri muharrer olmayan 
ve bilâhare zuhur eden malûlin hakkında (1/520) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 45:46,80:81 

2. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâletinin lâğvıyle mezkûr 
vekâlet vazaifinin Müdüriyeti Umumiye Teş-
kilâtıyle Dahiliye Vekâletine devri hakkında 
(2/345, 346) numaralı kanun teklifleri ve 
bu baptaki (1/517) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Mübadele, İmar ve İskân Encü
menleri mazbataları. 46:79,82:83 

*>•<* 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat saat : 2.00 

REİS — Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarısahip), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Ekseriyet hasıl olmuştur. 

REİS — 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI : 

Efendim; celseyi açıyorum. Zabtı sabık I hulâsası okunacak : 

ON SEKİZİNCİ İÇTİMA 

8 Kânunuevvel 1340 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 

sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale edildi. Makam 
maaş ve müteferrikası hakkındaki Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası ile badema saat birde içtima edil
mesine dair Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri ve 
Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuniyetlerine ve sabık 
Karahisarı Sahip Mebusu Şükrü Efendinin İstiklâl 
Madalyası şeridinin kırmızı - yeşile tebdiline mütedair 
Divanı Riyaset kararları kıraat ve kabul olundu. Meclis 
müzakeratınm resmi ceridede neşredilip edilmediğine 
ve mezkûr ceridenin hangi makamlara gönderildiğine 
dair Karesi Mebusu Vehbi Beyin sualine Hariciye Ve
kili Şükrü Kaya Beyin cevabı istima edildi. Badehu 
Başvekil Fethi Beyin talep ve teklifi üzerine senei 
maliye Evkaf bütçesine zemaim icrası hakkındaki 
kanun lâyihasının müstaceliyetle müzakeresine iptidar 
olundu ve cereyan eden müzakere neticesinde mevaddı 
kanuniye aynen kabul ve kanunun Heyeti Umumiye-
si tayini esami ile reye vaz edildi. Badehu aranın tas
nifine kadar celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Kâzım Paşa tarafından kuşat ve Evkaf bütçesine 
zemaim icrası hakkındaki kanunun 143 rey ile kabul 
olunduğu tebliğ edildi. Şurayi Devlet Teşkilâtına 
müteallik kanun lâyihasının bir kere de Adliye Encü : 

menine havalesi karargir olduktan sonra Beyoğlu ve 
Üsküdar vilâyetlerinin kaza haline ifrağları hakkın
daki kanun lâyihasının müzakeresine geçildi ve ledel-
müzakere mezkûr lâyihanın yeniden tetkikat icrası 
zımnında Dahiliye Encümenine iadesi kabul ve müte
akiben Çarşamba günü toplanılmak üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Zabtı Sabık Hülâsası hakkında bir müta

lâa var mı efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Tekrar tetkikat icrası 

hakkında Dahiliye Encümeninde denmiş. Halbuki 

Adliye Encümenine denilmesi lâzımdır. 

REİS — Bu tashih ile zabtı sabık kabul edilmiş

tir. 

2. — SUALLER 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Yuna-
nistanla aramızda imzalandığı gazetelerde görülen iti-
lâfnamenin esasatı ve Yunanistan ve Romanya ile 
aktedileceği gazetelerde okunan itilâfnamenin haki-' 
katı hakkında şifahi sual takriri. 

R.EİS — Hariciye Vekâletine gönderilmiştir. 

2. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin; Mükelle
fiyeti Askeriye kanununun bazı mevaddını muaddil 
kanunun 3 ncü maddesinin tatbikinden ne netice is
tihsal edildiğine dair tahrirî sual takriri. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâletine havale edil
miştir. 

- 41 -
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3. — EVRAK 

Lâyihalar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kraliyeti ara
sında aktolünan muhadenet muahedenamesi hakkın
da kanun lâyihası (1/547) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Krali
yeti arasında aktolünan muhadenet muahedesi hak
kında kanun lâyihası (1/548) 

3. — Türkiye ve Çekoslovakya Cumhuriyetleri 
arasında akt ve imza olunan muhadenet muahedena-
mesine dair (1/549) kanun lâyihası. 

4. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükü
meti arasında akt ve imza edilen muhadenet muahe-
denamesiyle ikamet mukavelenamesi ve tabiiyet iti
lâf namesi hakkında üç adet kanun lâyihası (1/550), 
(1/551), (1/552) 

REİS — Her altı lâyiha Hariciye Encümenine 
havale edilmiştir. 

5. — 11 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel Posta 
ve Telgraf hidematına dahil olan memurini muvak
katen in sureti tavzifleri hakkında kanun lâyihası 
(1/554) 

REİS — Posta ve Telgraf Encümenine hale edil
miştir. 

6. — Gümrüklerce saati mesai haricinde istihdam 
edilen memurine Gümrük Kanunu mucibince verile
cek ücreti mesaiye dair kanun lâyihası (1/553) 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Kava
nini Maliye Encümenine de gitmesi lâzımdır. 

REİS — Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye 
Encümenlerine gönderilmiştir. 

7. — Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut 
bulunan emlâkin, emval ve emlâki düşman, usat ve 
hasbellüzum Hükümet tarafından tahrip edilmiş olan
lara nisbet dahilinde tevziine mütedair 13 Mart 1340 
tarihli kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/555) 

REİS — Kavanın ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

S. — Hükümet namına vukubulacak müzayede, 
münakaşa ve ihalelerin su veri icraiyesi hakkında ka
nun lâyihası (1/556) 

— 42 

VARİDE : 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale edil
miştir. 

9. — Şurayı askerinin teşkilât ve vazaifi hakkında 
kanun lâyihası (1 557) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

10. — Mahallî iskânlarını bilamezuniyet tebdil ey
leyen muhacir ve mültecilerle aşair hakkında kanun 
lâyihası (1/558) 

REİS — Mübadele ve Dahiliye Encümenlerine 
havale edilmiştir. 

11. -— Cemiyetler Kanununun üçüncü maddesinin 
tadiline dair Başvekâletten gelen kanun lâyihası 
(1/559) 

REİS — Dahiliye Encümenine tevdi ediliyor. 

Teklifler 

/. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin tedri
satı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 8 Nisan 1339 
tarihli Kanunun 13 ncü maddesinin tadili hakkında 
teklifi kanunisi (2/387) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilecektir. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Bunun hak
kında söz istiyorum. Reis Paşa Hazretleri; 

Efendim, arz ettiğim teklif çok basit ve çok müs
taceldir. Onun için doğrudan doğruya Maarif ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine havalesini Heyeti 
Celilenizden rica ederim. Esbabını kısaca arz ede
yim: Bugünlerde Meclisi Umumiler vilâyet iptidai 
mekteplerinin bütçelerini tanzim etmekle meşguldür
ler. Hepimiz gezmişiz ve görmüşüzdür: Mekteplerin 
birçok sınıfları muallimsizdir. Muallimler ızdırap 
içindedirler. Binaenaleyh her halde bir gün evvel 
bu meseleyi 1341 bütçesi ile halletmek ve bir neticeye 
eriştirmek lâzımdır. Bendeniz bilhassa bu mesele ile 
meşgul oldum, Meclisi Umumilere verilen salâhiyet 
mukayettir. Kendilerine, maaş ancak 600 kuruştan 
başlar diye bir kanun maddesi göstermektedir. Meclisi 
Umumilerin bütçeleri müsait olduğu ve hatta mek
tep muallimlikleri için 600 kuruştan çok fazla koy
dukları halde bu kanun maddesi karşısında ancak bu 
parayı verebilirler. Lâyiha Encümeni bu teklifi, ya
ni mebdei (1 000) kuruştan başlayan bu teklifi mut
laka şayanı müzakere görecek, teklif yine Heyeti 



t : 19 10 . 12 . 1340 C : 1 

Celilenize gelecektir. Buradan tekrar ait olduğu en
cümenlerine giderek vaktin uzamasını mucip olacak
tır. Bundan dolayı müstaceliyetle Muvazenei Maliye 
ve Maarif Encümenlerine havalesini rica ederim. 

EMİN BEY (Tokat) — Müstaceliyet teklif edi
niz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Teklif edil
miştir efendim. 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, 
nizmaname sarihtir. Her teklif Lâyiha Encümenin
den geçer. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Nizamnameyi 
ihlâl etmeğe lüzum ve mahal yoktur efendim. 

HAKKI TARIK BEY — Efendim; böyle yapılmış 
işler vardır. 

REİS — Efendim; Hakkı Tarık Beyin bu teklifi 
Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 
14 Eylül 1336 tarihli Meni Müskirat Kanunu muci
bince mahkûm olanların, 9 Nisan sene 1340 tarihinde 
kabul edilen kanun münasebetiyle, haklarındaki hük
mün infaz olunmamasına ve elyevm mevkuf ve mah
pus olanların tahliyesine dair (2/339) numaralı tek
lifi kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Evvelce müstaceldi. Tekrar müstacel 
ruznameye alıyoruz. 

2. — Antep Mebusu Kılıç Ali Bey ve rüfekaiının 
sivil etibbanın hizmeti mecburesi hakkındaki kanuna 
bir madde tezyiline dair (2/369) numaralı teklifi 
kanunisi ve Sıhhiye ve Müdafai Milliye encümenleri 
mazbataları 

3. — Kıkkilise Mebusu Doktor Fuat Beyin, Kırk-
kilise isminin «Kırklareline» tahvili hakkında takriri 
(4/238) ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Her iki mazbatada ruznameye alındı. 
Tezkereler 

/. — Emniyeti Umumiye ile Jandarma Umum Ku
mandanlığının tevhidi hakkında (1/23) numaralı ka
nun lâyihasının berayi tetkik iadesine dair Başvekâ
letten mevrut tezkere (3/324) 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Zabıtanın tevhidi hakkında 1338 senesinde teklif 
olunup ruznameye ithal edilerek derdesti müzakere 

bulunan lâyihai kanuniyenin tetkiki lâzım geldiğinden 
istirdadı Dahiliye Vekâleti Celilesinden işar edilmiş
tir. Muktezasının ifasına müsaadei riyaset penahile-
rini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Efendim; Hükümetin talebi veçhiyle bu 
• lâyihayi iade ediyoruz. 

2. — Siss'in Hacı Uşağı mahallesinden Hasan oğlu 
İsmail'in iadei hukuku memnuasına dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/325) 

REİS — Adliye Encümenine veriyoruz. 

3. — Nafıa ve Dahiliye Encümenlerinin müştere
ken içtimai hakkında Dahiliye Encümeni riyasetinin 
bir tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Yapı ve yollar hakkındaki Kanun, fenni nokatı da 
havi olması hasebiyle Nafia Encümeni ile müştereken 
müzakeresi Dahiliye Encümenince muvafık, görülmüş 
olduğundan tasvip buyrulduğu takdirde Encümeni 
Müşarünileyhanın Dahiliye Encümenine iltihakı hu
susunun karar altına alınması ve tebliğ buyrulması 
Encümenimiz karariyle rica olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Ahmet Muammer 

REİS — Bu iki Encümenin müştereken içtimaını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... - Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Nafia Encümeni, Dahiliye 
Encümeniyle müştereken çalışacaktır. 

Takrirler 

/ . — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin 
evrakı varidenin ondördüncü maddesini teşkil eden 
teklifin müstacel ruznameye alınması hakkında tak
riri. 

Riyaseti Celileye 
Sivil baytarların da etibba hizmeti mecburesi ka

nunu zeyline tabi olmaları hakkındaki bir maddeden 
ibaret kanunun müstacelen müzakeresini arz ve teklif 
eylerim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

REİS — Efendim; bu kanunun müstaceliyetle mü
zakeresi teklif ediliyor. Bunun müstaceliyetle müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırısn... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

43 — 
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2. — Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Efendi ve 
rüfekasının seyrisefain vapurlarının Rize'den avdetinde 
Of kazasına uğratılması temenniyatına dair takriri 
(4/102) 

REİS — Başvekâlete veriyoruz. 

Tezkereler 

4. — Mülga ve Meclisi ayan muhasebe müdürü 
İsmet Beyin maaşatı hakkında Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (Muvazenei Maliye ve Tetkiki He-
sabat Encümenlerine) 

Evrakı Saire 

Meclisi Umumi vilâyetin inikat ettiğine dair Kas
tamonu valiliğinden mevrut telgrafname. 

REİS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Cumhuriyetin ikinci senesini idrâk eden Meclisi 
Umumi vilâyetin bugün esnayi küşadında zatı samile-
riyle Heyeti Muhtereminin milletin siyaseten ve ikti-

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Ereğ
li'de mübadillere ait bulunduğundan emvali metrake
den olması lâzım gelen kömür ocaklarındaki hukuku 
Hazinenin takip edilip edilmediğinden ve 63 numaralı 
Rumbaki kömür ocağının ferağ muamelesinin sureti 
cereyanına dair Maliye ve Ticaret Vekâletlerinden 
suali. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Antep) 
— Efendim; sual takriri daha vekâlete gelmedi. Sual
den malûmatım yoktur. Daha riyasettedir. Bugün ve
receklerdir. Müsaade ederseniz tetkikat yapayım on
dan sonra cevap vereyim. (Tabiî sesleri.) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; ruznamenin beşinci mad
desinde ispirto resminin tenzili hakkında bir kanun 
lâyihası vardır. Mübadele mesaili müzakere edildik
ten sonra bu ispirto resmi hakkında maddenin müs
taceliyetle müzakeresini istirham ederim. 

REİS — Efendim; ruznamenin beşinci maddesinde 
ispirto resminin tenzili hakkında Başvekâletten mev
rut kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasının müstaceliyetle ve tercihan müzakeresini 
teklif ediyorlar. Ruznamenin birinci maddesinin mü
zakeresinden sonra... 

saden taâli ve terakkisini tekeffül edecek mukarrarat 
ittihazına muvafakiyetleri duavatı tekrar edilmiş ol
duğunu arz eylerim. 

6 . 12 . 1340 
Kastamanu Valisi 

Fatin 

REİS — Divanı Riyaset münasip bir cevap ya
zar. 

KADRİ BEY (Siverek) — Reis Paşa Hazretleri 
lüzum yoktur! biz kırtasiyecilikten kurtulmak isterken 
böyle şeyler oluyor. Başvekâlete yazılacak bir şeydir. 
Bize lüzumu yoktur. 

REİS — Efendim teamüldür. 

KADRİ BEY (Siverek) — Teamül olmamalıdır. 

REİS — Efendim; teamüldür. Böyle yazılara 
Divanı Riyasetten cevap yazılmaktadır. (Muvafık ses
leri.) 

REİS — Suallere geçiyoruz : 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bunun esbabı 
mucibesi hepimizce malûm, kabul edeceğiz. Fakat 
müstaceliyetle müzakeresini talep, tahriri ve esbabı 
mucibeye müsteenit olmalıdır. Nizamnameye riayet 
edilmelidir. Böyle doğrudan doğruya ruznameye alın
ması doğru olmaz. Gerçi bu, esbabı mucibesi bizce 
de malûm olan ve bütçeye taallûk dolayısıyle kabul 
edilecek bir şeydir. Fakat rica ederiz. Bundan sonra 
yapacakları teklifler için iki satır yazı yazmaktan çe-
kinmesinler. 

REİS — Beşinci maddenin müstaceliyetle müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul eet-
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; ruz-
name hakkında maruzatta bulunacağım. Efendim, 
ruznamemizin altıncı maddesini teşkil eden malûlin 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeninin bir maz
batası vardır. Bunların nasılsa isimleri derç olunma
mıştır ve mağdur bir halde beklemektedirler. Müda-
faai Milliye Vekili olarak Heyeti Celilenizden istir
ham ederim. Bu ispirto kanunu müzakere edildikten 
sonra veyahut bir mazbata olduğu için bundan evvel 
bunun müzakeresini ve bu malûlinin bu suretle inti
zardan kurtarılması Heyeti Celilenizden rica ederim. 

2. — SUALLER 
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REİS — Efendim; bu, ruznamenin altıncı madde
sinde olan bir mazbatadır. Bu mazbatanın ruzname
nin baş tarafında ve bir numaradan evvel okunmasını 

teeklif ediyorlar. Bu teklifi reyi âlinize vazediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDlLEN MEVAD : 

1. — 397 numaralı kanunun birinci maddesinin fık-
raî ahiresine tevfikan evvelce tanzim edilen cetveller
de isimleri muharrer olmayan ve bilâhare zuhur eden 
malûlin hakkında (1/520) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbaası : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 3 . 11 . 1340 

Adet 
6 

3 761 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

397 numaralı kanunun birinci maddesinin fıkraî 
ahiresine tevfikan evvelce tanzim edilen cetvellerde 
isimleri muharrer olmayan ve bilâhare zuhur eden 
malûlin hakkında Müdafaai Milliye Vekâleti Celile-
sinin 22 Teşrinievvel 1340 tarihli ve Sıhhiye dairesi 
2513/9924 numaralı tezkeresiyle mevrut dördüncü 
defter leffen takdim kılınmıştır. Zabitan defterinin 6 

ncı sıra numarasında mukayyet Yüzbaşı Nedim Efen
dinin vefat etmesinden müteveffaya ait mükâfatı nak-
diyenin ailesine tahsis ve bu hususta muktazi tahsisatı 
munzammenin itası Vekâleti Müşarünileyhadan işar 
kılınmakta olmakla ifayi muktezasına müsaadei riya
set penahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

İstiklâl Muharebatı esnasında malûl kalan muvaz
zaf, mütekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve jandarma er
kân, ümera ve zabitan ve memurin ve mensubini as
keriye ile küçük zabitan ve efrada nakdî mükâfat ita
sı hakkındaki 397 numaralı Kanunun birinci maddesine 
tevfikan evvelce Meclise arz olunan cetvellerde ismi 
muharrer olmayıp da vaziyeti bu kanunun ahkâmına 
mutabık olan malûlin zuhur ettiği taktirde derecele
rine göre mükâfatı nakdiye verebilmek üzere yeniden 
tahsisatı "munzamme itası kabul buyrulmuştu. Ahiren 
Başvekâletten irsal edilip Encümenimize havale buy-
rulan tezkere merbutu iki kıta defter tetkik ve müta
laa olundu. Tetkikat neticesinde : 

Zabitan 
1 200 lira mükâfatı nakdiyeye müstahak (1) nci dereceden 

* n n - » » » (2) » » 
» » » (2) » » 

600 
600 

300 (3) » 

Efrat 
400 lira mükâfatı nakdiyeye müstahak (1) nci dereceden 
•200 » » » » (2) » » 
100 » » » » (2) » » 

Adet 
1 

11 
1 

11 

Adet 
1 

62 
38 

1 200 
6 600 

600 Vefat eden zabi 
tin ailesine 

3 300 

11 700 

400 
12 400 
3 800 

16 600 ki cem'an 

28 300 liranın Muhasesatı Zatiye bütçesinin 58 nci 
(A) faslına tahsisatı munzamme olarak ilâvesi icap et
mektedir. Ancak Müdafaai Milliye Vekâletince tertip 
edilen defterde vefat etmiş olan ikinci derece mükâ

fatı nakdiyeye müstahak bulunan bir zabitin vefatı ka
nunun neşrinden muahher olduğu anlaşılmasına binaen 
müstahak olduğu mükafatın ailesine intikali zarurî gö
rülerek cetveli mezkûr muhteviyatı olan 28 300 liranın. 
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tahsisatı munzamme olarak Muhassesatı Zatiye büt
çesine ithali hakkında tanzim kılınan lâyihai kanuni
ye berayi tasdik Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 

29 Teşrinisani 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Niğde 
Galip 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

Bursa 
Osman Nuri 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 
Aza 

Trabzon 
Şefik 
Aza 

Karahisar 
Ali 
Aza 

Karesi 
Ali Şuuri 

Lâyihai Kanuniye 

Birinci Madde — Merbut cetvelde isim, künye ve 
derecei maluliyetleri muharrer zabitan ve efrada 
9 Kânunusani 1340 tarihli ve 397 numaralı Kanuna 
tevfikan mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1340 mu
hassesatı zatiye bütçesinin 58 nci (A) faslına 28 300 
lira tahsisatı munzamme olarak ilâve olunmuştur. 

İkinci Madde — îşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar; Başvekâletten son derece derin bir his ile rica 
ediyorum. Birtakım gaziler var ki, ayaklarını, bacak
larını ve bilhassa gözlerini kaybetmişlerdir. Şurada, 
burada dilenir görüyorlar. Acaba bu gazileri, bu 
ulu gazileri bu cetvel ihtiva ediyor mu? Yoksa o ulu 
gazilerimiz bütün bu mükâfatı nakdiyeye rağmen 
yine dilencilik mi ediyorlar? Çok istirham ediyorum 
bu cihete çok dikkat buyursunlar. 

REİS — Efendim; maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

9 Kânunusani 1340 tarih ve 397 numaralı (İstik
lâl muharebatı esnasında malûl kalan muvazzaf, mü
tekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve jandarma erkan, 
ümera ve zabitan ve memurin ve mensubini a'skeriye 
ile küçük zabitan ve efrada nakdî mükâfat itası hak
kında) ki kanuna müzeyyel kanun. 

Madde 1. — Merbut cetvelde isim, künye ve dere
cei maluliyetleri muharrer za'bitan ve efrada 9 Kânu
nusani 1340 tarih ve 397 numaralı Kanuna tevfikan 
mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1340 Muhassesatı 
Zatiye bütçesinin 58 nci (A) faslına 28 300 lira tahsi
satı munzamme olarak ilâve olunmuştur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Ka'bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Bi
rinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

REİS — Üçüncü Maddeyi katml edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini tayini esami ile reye 
vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

Efendim, müzakereye devam ediyorum : 

2. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Dersim 
Mebusu Feridun Fikri Beylerin Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâletinin lağvı ile mezkûr vekâlet vazaifinin 
müdüriyeti umumiye teşkilâtıyle Dahiliye Vekâletine 
devri hakkında (l 1345, 346) numaralı teklifi kanunile-
riyle bu babta (1/517) numaralı kanun lâyihası Dahi
liye, Mübadele, İmar ve İskân Encümenleri mazbata
ları : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus' Müdüriyeti 
Adet : 6/3750 

Türfkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti* Celilesine 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin lağvı ile 
mezkûr Vekâlet vazaifinin müdüriyeti umumiye teşki
lâtıyle Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki kanun 
lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası leffen takdim kı-
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hnmıştır, süratle müzakere ve intacına delâleti riyaset 
penahilerini rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe1 

Mübadele, İmar ve İskân vazaif'irtin şimdiye ka-
darki, şekli ruiyetinde ciheti merbutiyet ve emri idare 
noktai nazarından müşkülât müşahade edilmiştir. 
Bilhassa mezkûr vazifeyi rüiyete memur vekâletin 
muhtelif menatıkta müstakil memurlar istihdam eyle
miş ve bugün alâkadar vekâletlerin âzami muavenet 
ve mesaisine rağmen vazifenin aslen mütedahil bulun
ması müşkülâtı tezyit ve muvafakiyeti tavik eylemiş
tir. Bu sebeple iskân işlerinde müessir olması müfit 
ve tabiî bulunan rüesayi memurini mülkiyeyi doğru
dan doğruya tavzif edecek ye muhacir meselesinin icap 
ve mahalline göre münasip surette takviye edilecek 
olan devletin teşkilâtı daimesiyle rüiyetini mümkün 
kılacak bir şeklin teminine acil ihtiyaç vardır. Mülâ
hazatı maruzaya binaen İmar ve İskân ve Mübadele 
Vekâletinin lağvı ile meşkûr vekâletin hukuk ve vaza-
ifinin bir müdüriyeti umumiye teşkilâtıyle Dahiliye 
Vekâletine devri en münasip bir tarzı hareket olur. 
Ancak mevcut esasat dairesinde elyevm muayyen is
tikametlere tevcih edilen vekâlet muamelâtı umumi-
yesinin esnayi intikalinde zararlı bir tevekkuf ve te
ehhürden vikayesine temin etmek en mühim bir nok
tadır. Bunun için İmar ve İskân ve Mübadele Vekâ
letinin vazaifini natık olarak elyevm mevcut kanun 
ve esasların tadilini ve bu esaslara mevcut olup muh
telif vekâletlere taalluk eden vazaifin tefrikini natık 
teklifatın ayrıca ihzarı ile yeni bir kanun mahsus tan
zimi icap eder. Şu kadarki, yeni teklif yapılıncaya ka
dar şekli sabıkın ibkası da caiz olamıyacağından mu
hacirin işlerinin rüesayi memurini mülkiyeye intikali 
ile mütenasip olacak veçhiyle mevcut vekâlet kadro
sunun tadili ve her halde icaibı hale tevafuk edecek şe
killerde tenzilât icrası 'hakkında Dahiliye Vekâletine 
salâhiyet vermek ve kanunu mahsusla bütçenin çıka
cağı zamana kadar geçecek müddet zarfında ihtiyaca 
tevfikan kadroları hafifletmek lâzımdır. İzah edilen 
ahkâmı muhtevi olmak üzere izhar edilen kanun lâyi
hası leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet/1027 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin lağvına dair 
lâyihai kanuniye 

1. Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti ilga edil
miştir. Mezkûr vekâletin hukuk ve vazaifi bir müdü
riyeti umumiye teşkilâtıyle Dahiliye Vekâletine devro-
lunmuştur. 

2. Elyevm Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
uhdesindeki vazaifin tarzı cereyan ve tevzii kanunu 
mahsusla tanzim kılınacaktır. 

3. Kanunu mahsusun tanzimine kadar Dahiliye 
Vekâleti kendi uhdesine müdüriyeti umumiye halinde 
intikal edecek olan Mübadele, İmar ve İskân Vekâ
leti kadrolarında tebdilât ve tenzilât icrasına mezun
dur. 

4. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
5. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve Maliye 

Vekilleri memurdur. 2.11.1340 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Necatı Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdulhalik Vasıf 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Şükrü Kaya 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Hasan İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Bulunmadığı 

Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret Beyin Teklifi Kanunisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin vazaifi, bu 
gün daha çok rüesayi memurini mülkiye ve inzibatiye 
tarafından ifa edilmekte olmasına ve vekâleti müşa
rünileyhinin lüzumsuz teşkilâtın işleri iğlâk ve teşevvü
şe ilka etmekte ve birçok memur istihdamı fuzuli 
masarifi mucip olmakta bulunmasına mebni mevaddı 
atiyenin kabulünü arz ve teklif eylerim. 23 Teşriniev
vel 1340 

Ertuğrul Mebusu 
Doktor Fikret 

Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
ilga olunmuştur. 
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Madde 2. — Vekâleti mezkürenin kanunu mah
sus mucibince hidematı Dahiliye Vekâletine devrolun-
muştur. 

Madde 3. — İşbu Vekâlet umuru Dahiliye Vekâ
leti nezdinde bir müdüriyet tarafından ifa olunur. 

Madde 4. — Tarihi neşrinden muteber olan işbu 
kanuna Heyeti Vekile memurdur. 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin Teklifi Kanunisi 

Riyaseti Celileye 

Mübadele ve İmar Vekâletinin bütçesi tetkik edi
lince görülürle! bu vekâlet memurlarının almakta ol
duğu maaş yekûnu cidden ehemmiyetli bir miktarı 
bulmaktadır. Halbuki mahiyeti itibariyle memurini 
mezkûrenin vazifesi mülkiye memurlarının esas va
zifeleri dahilinde hususat olduğu gibi artık mübade
le keyfiyeti de hitama ermiş bulunduğundan mez
kûr vekâletin lüzumu kalmamıştır. Binaenaleyh mez
kûr vekâletin ilgası ile elyevm uhtesinde bulunmak
ta olan vazaifin sureti tevzii hakkında tanzim kıldı
ğım lâyihai kanuniyeyi takdim ile kanuniyetini istik-
mal için muamelâtı lâzımei nizamiyemn teminini tek
lif ve talep ederim. 21 Teşrinievvel 1340 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
mülgadır. 

Madde 2. — İşbu Vekâlete ait Mübadele ve İskân 
vazaifi Dahiliye Vekâleti emrinde teşkil kılınacak 
Muhacirin Müdüriyeti tarafından ifa olunur. 

Madde 3. —• İmar vazaifi Nafia Vekâletine za-
mimei vazaif olarak mevdudur. 

Madde 4. — İşbu Muhacirin Müdüriyetinin teş
kilâtı kanunu mahsusla vücuda getirilecektir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Başvekil ile 
Dahiliye ve Nafia Vekilleri memurdur. 

Lâyiha Encümeni 
36 Karar 

35 7 . 1 1 . 1340 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin lağviyle 
vazaifinin Dahiliye Vekâletine devri hakkında Der
sim Mebusu Feridun Fikri Bey tarafından verilip 

I dört maddeden ibaret olan 21 Teşrinievvel 1340 ta
rihli ve Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret Bey tara-

I fından muattî ve kezalik Encümenimize havale buy-
rulan beş .maddelik teklifi kanuni bittevhit mütalâa 
ve tetkik olundu. 

Tekâlifi mezkûre esas itibariyle şayanı müza
kere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine 
karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Ebubekir Hazım Ahmet Hamdi 

Kâtip Aza 
Esat 

Aza Aza 
Cevat Mardin 

Derviş 

Karar 
6 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin lağviyle hu
kuk ve vazaifiyle Dahiliye Vekâletine raptı ve vazai
finin Dahiliye Vekâletine merbut iskân müdüriyeti 
umumiyesi marifetiyle icrası hakkında Başvekâlet
ten mevrut 2.11.1340 tarih ve 1027 numaralı teklifi -
kanuni Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin yine 
İmar ve İskân Vekâletinin lağvı ve imar işlerinin 
Nafia Vekâletine ve iskân işlerinin Dahiliye Vekâle
tine tevdii ve Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret Beyin 
keza Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin lağvı hak
kındaki tekalifi kanuniyeleri Dahiliye Encümenince 
Dahiliye Vekil Beyefendinin huzuruyla tetkik ve mü
zakere olundu. 

Vekâletin ilgası, vazaifinin muayyen ve sarih bir 
şekilde memurini idarenin uhtei mesuliyetine tevdii 
gayesi ve işlerin süratle icra ve ifasını istilzam edece
ğine kail olan encümen; ilgayi itifakla kabul ve buna 
göre birinci maddeyi tedvin etmiştir. Feridun Fikri 
Beyin İmar ve İskân vazaifinin tefrikiyle Nafia ve 
Dahiliye Vekâletlerine tevdii hakkındaki teklifini va
zaifinin ber sabıkı tedahül ve teşevvüşe uğraması mü
lahazasına binaen kabul etmemiştir. Hükümetin ikin
ci. madde olarak teklif ettiği «vazaifin tarzı cereyan 

I ve tevzii için kanunu mahsus tanzim kılınacaktır.» 
maddesini vekâletin ilgası vazaifinin yeni şekil ve 
vaziyetine göre tespiti tabiî bulunduğundan böyle bir 
maddeye lüzum görmemiştir. «Kanunu mahsusun 
tanzimine kadar Dahiliye Vekâleti uhtesinde müdü
riyeti umumiye halinde intikal edecek olan Mübade-
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le, İmar ve İskân .Vekâleti kadrolarında tenzilât ve 
tebdilât icrasına mezundur.» Maddesi hakkında du-
rudiraz müzakerat cereyan etmiştir. Encümen azasın
dan dört zat bunun prensip itibariyle muvafık olamı-
yacağı Dahiliye Vekâletinin kadroyu tespit ve encü
mene tevdi etmesine intizaren eski kadro ile birsa-
bıkı idarei umur etmesi reyini izhar etmişlerdir. Aza
dan diğer dört zat ilgası kabul olunan vekâletin ve 
bu muayyen bir zaman için olsa da eski kadrosuyla 
vazife ifa etmesi ilgadan istihdaf olunan gayeyi sel-
bedeceğinden ve her an vazife ifası karşısında bulu
nan vekâletin ifayı vazife edebilmesi için geçirdiği 
tecrübelere nazaran iskân müdüriyeti umumiyesi kad
rosunu tespit ve tanzim etmesi ve bunun mümkün 
olduğu kadar kısa müddet zarfında nihayet 1341 
bütçesiyle Meclise tevdiini münasip görmüş ve buna 
göre ikinci maddeyi tespit etmiştir. Bu esbap ve mü
lâhazata göre berveçhiati kaleme alınan mevadı 
kanuniye Heyetti Umumiyeye lâecelıülarz Riyaseti 
Celileye takdim olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Muammer 

Kâtip 
Ahmet Remzi 

Aza 
İbrahim Süreyya 

Aza 
muhalifim. 

Mehmet Vehbi 

Mazbata Muharriri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Okunamadı 

Aza 
İkinci maddeye 

muhalifim. 
Esbabi mucibesi 

merbuttur. 
Faik 

1. — Teşkilât ve bütçede tezyit ve tenkis Meclisin 
hakkıdır. 

2. — Hükümet teşkilâtında istikrar şarttır. 

3. — Muvakkat teşkilât memurini, vazife ifasın
dan ziyade mevkiini temin kaygusuna düşürecektir. 

4. — Vekâletlerin şimdiye kadar tecaribi bir ay 
sonra yapılacağı söylenen kadroyu şimdi yapmaları
na kâfi olmak icap eder. 

İşbu dört sebep dolayısiyle ikinci maddenin tay-
yını ve onun yerine berveçhiati maddenin kabulü ta
raftarıyız, 

Madde 2 — Mülga vekâletin kadroları müdüri
yeti umumiyeye devr, müsteşarlık, müdüriyeti umu
miyeye kalbedilmiştir. 

Ordu 
Faik 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Dahiliye Encümenince kabul olunan 

Kanun Lâyihası 

Madde 1 — Mübadele, İskân ve İmar Vekâleti 
ilga edilerek hukuk ve vazaifi Dahiliye Vekâletine 
merbut «İskân Müdüriyeti Umumiyesi» marifetiyle 
idare olunur. 

Madde 2 — Dahiliye Vekâleti 1341 bütçesinin 
tespitine kadar mülga vekâletin teşkilâtında tenzilât 
ve bu teşkilâtın ciheti irtibatında tebdilât icrası ile 
yeni iskân müdüriyeti umumiyesi kadrosunu tanzim 
ve tatbike mezundur. 

Madde 3 — Mübadele, İskân ve İmar Vekâleti
nin ihdasına dair 2 Rebiülevvel 1342 ve 13 Teşrini
evvel 1339 tarihli Kanun ahkâmı mafhustur. 

Madde 4 — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 5 — İşbu kanunun icrasına Dahiliye, ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

Mübadele, İmar ve İskân Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin lağviyle 

hukuk ve vazaifiyle Dahiliye Vekâletine raptı ve 
vazaifinin Dahiliye Vekâletine- merbut iskân müdü
riyeti umumiyesi marifetiyle icrası hakkında Başve
kâletten mevrut 2 .11 .1340 tarih ve 27 numaralı 
lâyihai kanuniye ve Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin yine İmar İskân Vekâletinin lağvı İmar Nafia 
Vekâletine ve iskân işlerinin Dahiliye Vekâletine 
tedvii ve Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret Beyin keza 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin lağvı hakkında 
Encümenimize muhavvel teklifi kanunileri ile Da
hiliye Encümeninden mevrut mevadı kanuniye ve 
mazbatası Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Müs
teşarı Ömer Lütfü Beyefendinin huzuruyla tetkik ve 
müzakere edildi. 

Vekâletin ilgası ve vazaifinin muayyen ve sarih 
bir şekilde memurini idarenin uhtei mesuliyetine 
tevdii ve işlerin süratle icra ve intacı gayesini istih
daf eyleyen birinci madde Dahiliye Encümeninin 
gösterdiği esbabı mucibeye tevfikan encümenimizce 
dahi müttefikan kabul ve mezkûr madde aynen tas-
vib edilmiştir. 

1314 bütçesinin tespitine kadar geçecek müddetin 
meçhul bulunması dolayısiyle müdüriyeti umumiye-
nin muamelâtına bir gûna sekte iraz edilmemesi ci
heti encümenimizce nazarı itibare alınarak ikinci 
madde olveçhiyle yeni bir şekilde tespit ve müstakil 
büteç ile idaresi keyfiyeti de aynı mülâhazata mebni 
encümenimizce kabul edilmiştir. 
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Üçüncü, dördüncü maddeler Dahiliye Encümeni
nin gösterdiği esbabı binaen kabul edilmiş ve fakat 
müdüriyeti umumiyenin muamelâtı şekli hazıra göre 
umum vekâletlerle mütemadi münasebatı bulunacağı 
mülâhazasiyle beşinci madde tâdilen tespit edilmiş 
uluduğundan Meclisi Âlice tetkik ve müzakere buy-
rulmak üzere işbu mazbatamız tanzim ve takdim kı
lındı. 

Mübadele, İmar ve İskân 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Aksaray Antalya 
Neşet Ahmet Saki 
Kâtip Aza 
Genç Malatya 

Muhittin Hilmi 
Aza, Aza 

Aza 

Nafia Vekâleti işleriyle seyrisefain işleri iskân iş
leri müsteşarlıkları unvanı altında üç müsteşarlıktan 
müteşekkil «bir îmar Vekâleti dır ki» bu memleketi 
kurtarabilecektir. Şimdi Encümen kararına muhalifim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Aza 

Sivas Mebusu Rahmi Beyin fikrine iştirak ederek 
ikinci maddede kadro gelmedikçe müdüriyete salâ
hiyet verilmesinin taraftarı değilim. 

Kars 
Ömür Lütfü 

Aza 

İkinci maddeyi bu şekilde kabul etmek muvafık 
değildir bu hak Meclisi Âliye aittir. Bu şekilde tenzi
lât icra etmeyerek mülga vekâlet kadrosunun tatbiki 
suretiyle lüzumsuz birçok memur istihdamı ve mas
raf ihtiyacına karşı maddede vuzuh ve sarahet görme
diğinden muhalifim. 

Sivas 
Rahmi 

Madde 1. — Dahiliye Encümeninin birinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Dahiliye Vekâleti 1340 senesi nihaye
tine kadar müstakil bütçe ile mülga vekâletin teşkilâ
tında tenzilât ve tebdilât icrası ile yeni iskân müdüri
yeti umumiyesi kadrosunun tanzim ve tatbikine me
zundur-

Madde 3. — Aynen kabul. 
Madde 4. — Aynen kabul. 

Madde 5. — İşbu kanunun infazına İcra Vekille
ri memurdur. 

REİS — Efendim; Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Sual sormak 
isterdim efendim. 

REİS —• Buyurun efendim. 
YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; evve

lâ gösterdikleri esbabı mucibe ile Mübadele, İmar ve 
İskân namiyle bir vekâlete lüzum olmadığı anlaşılı
yor ve lağvını teklif ediyorlar. Aynı zamanda müdü
riyeti umumiye teşkilini teklif ediyorlar. Bu teşekkül 
edecek olan müdüriyeti umumiye Mübadele ve İs
kân Vekâletinin haiz olduğu o yüksek salâhiyetleri 
haiz olacak mıdır, bu nazarı itibare alınmış mıdır? 
Yani 8 teşrinisani 1339 tarihli kanunun verdiği o bü
yük salâhiyetleri, Mübadele ve İskân müdüriyeti umu
miyesi veyahut onun merbut olduğu Dahiliye Vekâle
ti haiz olacak mıdır? 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMET SAKİ BEY 
(Antalya) — Efendim; evvelemirde esas itibariyle ve
kâlete mevdu olan vazaifi doğrudan doğruya müdüri
yeti umum iyeye devrederek buyurduğunuz gibi bu sa
lâhiyeti vasıa ile tesrii muameleyi istihdaf eden bu ka
nunu, Encümenimiz müttefikan kabul etmiştir. 

Binaenaleyh tevdi edilen şu vazife, salâhiyet iti
bariyle vüsati müstelzimdir ve o tevzii temin maksa-
dıyle doğrudan doğruya Dahiliye Vekâletine merbut 
olmak dolayısıyle bu salâhiyeti Dahiliye Vekâleti isti
mal edecektir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Metin lâzım 
Saki Bey metin! 

AHMET SAKİ BEY (Devamla) — Metinden an
ladığımız veçhiyle İmar ve İskân Vekâleti lağv edi
liyor. Hukuk ve vazaifi ikinci maddede gösterildiği 
üzere 1340 bütçesinin neticesine kadar aynı salâhiyetle 
Dahiliye Vekâletine devrediliyor. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Demek Encü
men buna lüzum görmüş. • 

AHMET SAKİ BEY — Evet efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — 8 Teşrinisani 
1339 tarihli kanunun îmar Vekâletine bahşettiği fev
kalâde salâhiyetin devamı ve bundan sonra İmar, İs
kân ve mübadele müdüriyeti umumiyesi ezcümle usu
lü muhasebei umumiye kanununun filân, filân madde
lerinden azade olarak muamele yapacaktır. Bu, salâ
hiyetleri dahilinde mi olacaktır? 
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AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Şimdi esasen 
Dahili Vekâleti bu babta izahat verecektir. Fakat En
cümenlerin tetkik ettiği mesele, bu vekâlete mevdu 
vazaifin kâffesinin doğrudan doğruya o işleri müdüri
yeti umumiye vasıtasıyle idare edecek olan Dahiliye 
Vekâletine tevdiidir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Reis Paşa; söz 
İstiyorum. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — İlgasını teklif etti
ğiniz maddei kanuniyede bu hukuk ve vazaif evvelce 
Yusuf Kemal Beyin bahsettikleri kanunla ne dereceye 
kadar tevafuk ediyor. Bunları tavzih buyurunuz. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Esbabı muci-
bemizde izah olunduğu veçhiyle bu müdüriyeti urau-
miyenin salâhiyeti mübadillerin muamelâtını teshil 
etmek için verilmiştir. Binaenaleyh bu salâhiyet her 
veçhiyle Dahiliye Vekâletinin doğrudan doğruya sa
lâhiyeti. dahilindedir. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim; sual soran bazı arkadaşların tenvirine müsa-
rıat etmek için kürsüye geldim. (İşitmiyoruz sesleri.) 
Efendim! bazı arkadaşların sordukları suallerin cevap-
lariyle kendilerini ve Heyeti Muhteremiyi - tabiî Maz
bata Muharriri Beyin söyledikleri baki kalmak üzere -
tatmin etmek için kürsüye geldim. Asıl Hükümetin tek
lif ettiği lâyihanın ikinci maddesi mütalaa buyrulursa 
elyevm Mübadele, îmar ve İskân Vekâleti uhtesine 
mevdu olan vazaifin tarzı cereyanı ve tevzii kanunu 
mahsus mucibince yapılacaktır diye bir madde vardır. 
Bu maddeye temas etmek suretiyle bunun cevabım 
esasen vermiş bulunuyorum. 

Biraz da ilâveten izah edeyim. Dahiliye Vekâleti 
malik olduğu vazaife zamimeten bilcümle mübadillere 
ve muhacirlere ait olan vazaifi de ifa etmek vazifesini 
bu kanunla tahammül etmiş bulunacaktır. Malumuâli-
niz muhacirin ve mübadillere ait ve aynı zamanda de-
recei şümulü bu hududa maksur kalmayıp bütün mül
tecilere ve bütün aşairin iskânına ve buna müşabih 
bütün muamelâta ait vasi bir hudut arz eden bu vazi
feyi şimdiki şümulü ile ve şimdiki tarzda Dahiliye Ve
kâletinin uhtesine vermekte bendenizce esas itibariyle 
isabet yoktur. Muamelât, yalnız bu insanları bir mın
tıkadan diğer mıntıkaya getirip muayyen olan bir evin 
içine oturtmaktan ibaret değildir. Bunların ahvali sıhhi
yeleri, muamelâtı zıraiyeleri ve emvali metrukeye ve 
inşaata ait muamelâtı vardır ki bunlar şimdiye kadar 
yalnız bir Vekâlet tarafından ifa edilmekte idi. Halbuki 
muhacirin muamelâtı umum iyesi müstakil bir şekle gel-
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dikten sonra bendenizce yapılacak ilk iş, teklifimizin 
ikinci maddesinde zikredildiği üzere, bu muhtelif va-
zaiften kabili tefrik olanlarını, ayırıp, artık Türkiye' 
ye gelmiş ve Türk vatandaşı olmuş olanlar ile diğer 
vatandaşlarımızın ahali .sıhhiyesiyle uğraşan vekâletin 
ve ihtiyacatı zıraiyeleri ile uğraşan Ziraat Vekâletinin 
ve emsali vazaifi gören diğer vekâletlerin ken
dilerine ait vazaifi tekabül etmeleri ve esaslı bir taksi
mi vazaif yapmalarıdır. Bunda müttefikiz. Bu noktaî 
nazarı kati kanun teklifleriyle Meclisi Âliye izah ede
cek hal ve vaziyette değilim. Heyeti Muhteremeniz 
bu meselenin mahiyetindeki büyüklük ve şümulü tak
dir eder. Ve bu işi yeniden tanzim eder. Şimdiye ka
dar mütedahilen cereyan eden bir takım mesaili şim
di yeni baştan esası katiye makrun olmayan bir tek
lif ile kabul edecek olursak bu işleri daha büyük bir 
çorba haline getirmek tehlikesi vardı. Bundan sakın
mak için yalnız idare noktai nazarından rüesayi me
murini mülkiyeye amir ve nazır olan Dahiliye Vekâle
tinin bu işe âmir ve nâzım olarak getirilmesini bu lâ
yiha amirdir. Böyle bir lâyihanın kabulü ile iktifa et
mek ve yakın günler, zamanlar esnasında arz ettiğim 
tarzı tetkikin ne dereceye kadar esaslı olduğunu dahi -
elyevm söz veremem, fakat arz ettiğim - âmeli hutut 
dahilinde bu vazaifi tevfike imkânbahş olacak ye
ni kanunlar hazırlayıp Meclise getirmek lâzımdır. İşte 
Dahiliye Vekâletinin arz ettiğim tevzii vazaif hututu-
nu temin edecek kanunları Meclisi Âliye kabul etti
receği zamana kadar sabık olacak - henüz sabık de
ğildir - İmar Vekâletinin bütün hukuk ve vazaifini ta-
kabül etmiş olan Dahiliye Vekâletine aynen devrinde 
zaruret vardır. Gerçi Encümence teklif edilen tadil 
edilen maddelerin nihayetine yeni bir madde ilâve edil
miştir. O da şu tarihte İmar Vekâletinin teşkil ve ih
dasını natık olan şu. tarihli kanun mülgadır deniyor. 
Mülga denilen kanunu belki derhatır buyurmayan ar
kadaşlar vardır. Lağvı talep edilen kanun Yusuf Ke
mal Beyefendinin bahis buyurdukları hukuk ve vazai
fi muaddil kanun değildir. Yalnız bu Vekâletin teşkili 
lüzumundan bahis olan iki maddeli bir kanundur. O 
da zaten tabiîdir ki madem bir Vekâletin vazaif esi in-
kilaben diğer vekâlete devrediliyor. Öteki zaten kendi 
kendine munkazi oluyor. Fakat maddede tamam ifa
de için konulmuştur, bilmiyorum kendileri için lâzı-
mdatmin olacak başka .nokat var mıdır? Varsa arzı 
malumata hazırım. Arzu buyururlarsa daha diğer ma
ruzatta da bulunurum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yıllarca 

beslediğim bir mefkurenin güya geçen sene doğduğu-
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nu görmüş olduğum zamanda kendini bahtiyar say-
maşa niyet ettiğim anda İmar Vekâleeti için çıkan bir 
kanuna (154) reye karşı tek bir kırmızı rey veren bu 
arkadaşınız oldu. Kulağı çınlasın, kendisini vekâlete 
namzet koymağa cesaret eden Necati Bey arkadaşı
mız elimde bu kızıl kâğıdı görünce dediki ne yapıyor
sun Tunalı? Bu senin çocuğun. Evet dedim benim 
çocuğumdur. Fakat sakat doğdurdunuz, icraat itibariy
le arkadaşlar o çocuk maatteessüf sendeleye sendeleye 
büsbütün sakat oldu, yüzünü, gözünü başını yardı ve 
kendisi büsbütün sakat oldu. Bilmem bugün zannede
rim onun cenazesini kaldırmağa çalışıyorsunuz. 
Ümit ederim ki onu gömeceğiniz noktadan bu 
memleketi kurtaracak gayet feyizli canlar saçan bir 
karar çıkacaktır. Fakat bu karar elimizdeki kanun lâ
yihası ile tecelli edecek olursa emin olunuz ki mem
leketin atisi itibariyle, kendi kanaatimi söylüyorum, 
son derece mızır karar vermiş olacaksınız. Arkadaş
lar! çocuğum sakat doğdurulmuştu, çünkü İmar Ve
kâleti Teşkilâtına ait olan kanunun bir maddesinde 
deniliyordu ki, İmar Vekâletine alınacak büyük kü
çük memurlar iktidar, ihtisas sahipleri olacaklarından 
dolayı eskiden mensup bulundukları dairelerden ve
kâletlerden alâkalarını kat'etmeyeceiklerdir. Yani de
nilmek istenildi ki (İmar Vekâleti muvakkattir. Bina
enaleyh buna alınacak memurlar da muvakkattırlar.) 
E memurlar! korkmayınız, beş on gün için geliniz. 
Muvakkaten, merhameten ve hamiyeten ne ise veya
hut bir kaç kuruş fazla maaşa ihtirasen bu daireye 
geliniz (sadede sesleri.) Sadet arkadaşlar asıl sadet bu
dur. 

Ben muhacir müdüriyetinde iken edindiğim dört 
senelik tecrübemden şu neticeyi aldım ki daireye kad
ro dahilinde alınmış olan bu muvakkat memurlar ne 
kadar cansiperane ve ne kadar sevdalıcasına hareket 
etmiş iseler, muvakkat memurların gözleri daima dı
şarıda idi. Katiyen muhacirlerin işine bakmıyorlardı. 
Bu hal daimi memurlara da sirayet ederek bir illet arız 
oldu. Bunların içinde bilhassa namuslu olanların da 
gözleri dışarı dikildi. Zira kendileri lekeleneceklerinden 
korkuyorlardı. Halbuki Büyük Millet Meclisinin ge
çen sene kabul ettiği kanunda sarahaten denildi ki 
İmar Vekâleti muvakkattir. Alınacak memurlarda 
muvakkattir. Muvakkat olan memurlar nasıl olurda 
vazifesine sarılabilir. Dahiliye Encümeni esbabı mu-
cibesinde şöyle ve şöyle olduğundan dolayı iş yürüye-
medi diyor. Hayır efendim, geçen sene kabul edilen 
o maddeden dolayıdır ki bütün memurlar muvakkat 
oldukları cihetle işlerine aşk ve sevda ile sarılmadı
lar. Arkadaşlar, ondan dolayı işler yürümedi. 
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Şuradan akseden bir fısıltıya göre umum memur
lar tabirini kullanıyormusunuz? Diyorsunuz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bütün me
murlar diyorsun bütün memurlardan ne mana çıkar?. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Hayır arka
daşlar; hayır! o alelıtlak söylenilen sözlerdir. Bakınız 
efendim bir sözdür hatta bakınız diyorum. (Handeler) 
Müsaade buyurunuz efendim hakikateen kusur etmiş-
sem hatamı tashih ve tasrih ediyorum, sözümü geri alı
yorum. 

Bakınız birinci tecrübem itibariyle muhacirin mü
düriyeti umumiyesinde bulunduğum zamanlarda dai
mi memurların nasıl aşkla vazifelerine sarıldığını söy
ledim, fakat muvakkat memurlar kendilerine muvak
kat ekmek verileceği cihetle korktular ve gözleri dı
şarıda kaldı. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şehiremini 
olduğu zaman muvakkat memur kullanma (Hande
ler ve alkışlar.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim; 
arkadaşlar mümkün olabildiği kadar kısa arz edece
ğim. Bu esasa geçtikten sonra asıl zemine doğru gözü
müzü atacak olursak görürüz ki - af buyurunuz tabi
rimi - katiyen teşkilâtımız çürüktür. Teşkilâtı Da
hiliye Vekâletine rapt ediyoruz. Kaçıncı defadır tec
rübe ediliyor. Kaymakam ve Rüesayi Mülkiye de
diğimiz memurlar arasında mütevassıt bulunuyor. Kay
makam sununla meşgul olsun, kaymakam martin 
omuzunda asayişe memur bulunsun. Kaymakam or
man işine baksın, her işi kaymakam mı yapacak, ri
ca ederim. Kaymakam uçacak mı? (Kahkahalar) ri
ca ederim arkadaşlar! memlekette imar denilen yani 
gerçekten kurtuluş olan bir mesele nasıl olur da doğ
rudan doğruya mülkiye memuruna verilir? Bence ar
kadaşlar mülkiye memuru en muktedir olanlardan ol
malıdır. Zira onlara bütün kazanın, vilâketin, vekâle
tin, İmar işlerini adliyece vesairece olan salâhiyet ve 
vazifelerini yükletiyoruz onlara doğrudan doğruya va
zife vermemeliyiz. 

Böyle mühim bir vazife verildiği taktirde teklif 
ediyorum; kaymakamlar Nafia mühendisi olsunlar, 
kaymakamlar kazanın baytarı da olsunlar. Acaba ar
kadaşlar İmar Vekâleti denildiği zaman hatıra fen
ni ve ilmî bir Vekâlet gelmiyor mu? (Geliyor sesleri.) 
Bir kaymakam mülkiye mektebinde İmar ve İskân iş
lerine dair bir ders görmüşmüdür? Fakat arkadaşlar; 
karşınızda bir teklifi vaki olacaktır. O teklifime göre 
İmar Vekâleti Nafia Vekâletinden ibaret olmalıdır. 
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Binaenaleyh mühendis mektebine İmar, İskân, sevki-
yat, muhacirin işlerine dair dersler konulmalıdır. Ko
nulan derslerden feyiz ve nur alacak mühendisler ye-
tiştirebilmeliyiz. Fakat mülkiye mektebinde biz bunları 
yetiştiremeyiz. Çünkü İmar işleriyle iskân meseleleri 
birbirine katiyen yakın değildirler. Lâkin mühen
dislik ile imar ve iskân işleri tamamen tevemdir. 

REİS — Sadede geliniz efendim. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Sadettir 

efendim! İkinci mesele seyrisefain işleri bence tica
retten evvel katiyyen imar işidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Alâkası 
yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Öyle bir 
alâkası vardır ki arkadaşlar! yıllardan beri düşünül
müştür. Geçen sene defaatla müdafaa ettim. Şimdi 
karşımda imar vekâletinin çatır çatır ettiğini görü
yor, yine kaatımı değiştirmiyorum. Arkadaşlar! sey
risefain işleri, Nafia işleri, iskân muhacirin işleri, üçü 
bir sacayak teşkil eder. İskân muhacirin işleri canlı 
bir imardır. Nafia işleri cansız' imardır. Bunların iki
si kanattır. Bunlar karadan imar işleridir. Denizden 
olan işlerde katiyen seyrisefain işlerdir. Ben sene
lerden beri bu kanaati takip ettim. Geçen sene hamd 
olsun velevki sakat olsun İmar Vekâleti denen bir 
çocuğum dünyaya geldi. Arkadaşlar, isterseniz kabul 
etmeyiniz. Gelecek sene öbür sene seyrisefaim işle
rinden Nafia işlerinden, iskânı muhacirin işlerinden 
müteşekkil bir iskânı muhacirin idaresi vücuda gele
cektir. 

Bu atiyi uzatrnaktansa beş yüz senelik bir prog
ram takip edercesine değil öyle beş gün, beş hafta, 
beş senede İmar Vekâleti hiç bir zaman kapanamaz. 
İmar demek tekamül demektir arkadaşlar! belki Ad
liye Vekâleti kapanabilir, çünkü insanlar melek ola
bilir, Adliyeye ihtiyaç kalmaz. (Gürültüler) böyle şey 
olmaz sesleri.) İmar Vekâleti kıyamete kadar kalacak
tır. O hade yaşasın İmar Vekâleti (Akışlar.) 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Dahiliye Veki
li muhteremi ve aynı zamanda da İmar Vekâleti Ve
kili Beyefendinin son verdiği izahat bir dereceye kadar 
iphamı izale etti. Fakat zannediyorum ki tamamiyle 
izale etmedi. Galiba vakit yokmuş da yapılamamış. 
Yoksa öyle arzu, öyle temenni ediliyordu ki bu Ve
kâlet ilga olunduğu zaman ne için ilga olunduğu ge
rek Meclis nazarında ve gerekse enzarı ammede ta
mamiyle izah edilsin. Hükümetin esbabı mucibe lâ
yihasını okuduğum zaman bilmiyorum benim anla
dığıma göre mesele yalnız imar ve iskân işlerini va

lilere bırakmak maksadı takip edilmiş gibi görünü
yor. Halbuki diğer taraftan da demin mevzuubahis 
ettiğim kanunun ahkâmı tamamiyle baki kalıyor. Ay
ni zamanda yeni teklif olunan kanun da Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâletinin bütün hukuk ve vazaifi 
Dahiliye Vekâletine devredilmiştir deniyor. Dahiliye 
Vekâleti ise bu, bir iskân müdüriyeti vasıtasiyle idare 
olunur diyor. O halde demin arz ettiğim 8 Teşrinisa
ni 1339 tarihli kanunun imara dair olan ahkâm ve 
mekasıdı ne yapılıyor bilmiyorum. (İskân müdürü 
ile sesleri.) İmara dahil olan mekasıdı belli olmuyor. 
Elyevm Mübadele, İmar, İskân Vekâleti teşkilâtına 
atfı nazar edersek bir imar müdüriyeti umumiyesi var
dır. Bir de mübadele ve iskân müdüriyeti umumiye-
leri vardır. Mübadele ciheti bugün bitmiş ise o va-
zaif yoksa o halde imar ve iskân işleri var, iskân 
imar işleri olursa kanun da da iskân müdüriyeti umu
miyesi denecek olursa o halde imar işleri Dahiliye 
Vekâletine kalıyor. İskân müdüriyeti umumiyesini de 
Dahiliye Vekâletinin vesait ve Teşkilâtı sairesiyle 
yapmak iktiza ediyor. 

Onun için eğer iskân mefhumunda imar işi varsa 
o halde elyevm mamulibih olan 8 Teşrinisani 1339 
tarihli kanunun birinci maddesinin kayıtlarının ba
zıları haşiv olması lâzım gelir. Meclisi Âlinizden 
çıkmış olan bir kanunun hiç bir harfi, hiç bir fık
rası hiç bir kelimesi haşivdir, denilemez. Mademki 
beyefendi buyurdular ki şimdi o vakit yoktur. Bizim 
bu düşündüğümüz bir mesele idi dediler. Hakkaten 
doğrudur. Hükümetin teklif ettiği lâyihai kanuniye-
nin ikinci maddesinde bunun nazarı itibare alındı
ğı fakat yapılamadığı görülüyor. Encümenimizin mad
desinde ise hiç bundan bahis olunmuyor. Yalnız teş
kilâttan kadrolardan bahis olunuyor. Ben burasını 
ve onun için sualimi sordum ki 8 Teşrinisani 1339 ta
rihli kanunun ahkâmını Dahiliye Vekâleti, daha doğ
rusu Dahiliye Vekâletinin vasıtası olacak İskân Mü
düriyeti bütün salâhiyetleri haiz bulunacak mıdır? 
Ve kendi fikrime göre 8 Teşrinisani 1339 tarihli ka
nun fevkalâde hükümleri ihtiva eden bir kanundur. 
Bu bir özür için caizolmuştur. Temenni ederdik ki o 
özürün zail olmuş kısımları nazarı itibare alınarak o 
kanunun fevkalâde ahkâmı ihtiva eden maddeleri il
ga ediliyor. 

8 Teşrinisani 1339 tarihli kanunun ahkâmı malu-
muâlinizdir ki benim anladığım cihet bugün görüle
meyen bu işler bütün valiler gördürülecek ise o za
manda gördürülebilirdi. Çünkü o kanun tamamiyle 
sarih idi Her ne ise maziye rucu etmeyelim. Şimdi 



t : 19 10 . 12 . 1340 C : 1 

yapılacak şeyleri söyleyelim. Rica edelim ki vaat bu
yurdukları işi bir an evvel tefrik ederek bunun ka
nunu mahsusunu bize getirsin. Bugün teklif olunan 
maddenin encümende durudiraz müzakere edildiği ve 
dört arkadaşın bir tarafta ve dört arkadaşın da bir 
tarafta kaldığı mesele hakikaten ehemmiyetli bir me
seledir. Gönül isterdiki yeni imar ve iskân müdüriye
ti kadrosu bir an evvel yapılsın, Encümene tevdi edil
sin. Çok iyi olurdu. Şimdi ne olacaktır arkadaşlar? 
Büyük bir ipham büyük bir karışıklık olacaktır. Bir 
taraftan 8 Teşrinievvel 1339 tarihli kanun baki kala
caktır. Diğer cihetten yalnız bu lâyihada mevzuubahis 
olan 13 Teşrinievvel 1339 tarihli kanun mülgadır. 

Ortada bütçe kanunundan evvel yapılmış 1 Teş
rinisani 1339 tarihli kanun vardır. Malumuâliniz 1340 
senesi bütçesinde merbut kadro vardır ki zannediyo
rum 1 Teşrinisani tarihli kadronun aşağı yukarı ay
nıdır. Bunlar da hepsi mevcuttur. Çünkü bunlar mül
gadır demiyoruz. Yalnız ilgasından bahis ettiğimiz 
kanun demin Vekil Beyefendinin buyurdukları veç
hiyle bir maddelik kanundur. İşte 13 Teşrinievvel 
1339 tarihli kanun denilen kanun aynen şudur : 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti ihdasına dair 
kanun : 

Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân umuru ile 
mükellef olmak üzere mübadele, İmar ve İskân na-
miyle bir vekâlet ihdas olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu Kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. 

Teşkilât kanunu, vazaif kanunu olduğu gibi du
ruyor. Bir tarafta mühim vazifeler, diğer tarafta kü-

"çük bir teşkilât; tabiî bunda bir tedahül olacaktır. 
Tabiî ademî intizam olacaktır. Maruzatım teklif olu
nan lâyihanın reddi merkezinde midir? Hayır efendi
ler! reddi merkezinde değildir. Yalnız lâyihai kanuni-
yede artık kati vazifeler tayin edilmek, iskân işleri 
tamamiyle yolunda yürümek için sarih ve kati tavsilât 
isterdim. Onlar yoktur ve onu arz ediyorum. İkinci 
madde için mümkün olursa vek'Ü beyefendiden - ke
mali samimiyetle arz ediyorum - faaliyetinden kanaat-
la emniyetle intizar edeceğimiz vekil beyefendiden bu 
kadrolar da bize verilse idi ve bu kadrolarda tayin 
olunmuş olsaydı zannederim ki daha iyi olurdu. İkin
ci maddenin olduğu gibi kabulü zannederim mahzur
ludur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
filhakika Yusuf Kemal Beyefendinin buyurdukları 
gibi Dahiliye Vekâletinin tanzim ettiği lâyihai kanu-

niyede iskân müdüriyeti cümlesi vardır. Fakat Hükü
metin maddei kanuniyesinde iskân demiyor. Hüküme
tin teklifi; mezkûr vekâletin hukuk ve vazaif i bir mü
düriyeti umumiye teşkilâtiyle Dahiliye Vekâletine 
devrolunmuştur diyor. Demek ki mezkûr vekâletin 
hukuk ve vazaifi deyince Yusuf Kemal Beyin buyur
dukları gibi imar ve iskân mübadele bunun içinde da
hil demektir. 

Fakat Dahiliye Encümeninin bittabi izahat verme
si icap eder. Bu yaptığı maddede niçin yalnız iskân 
müdüriyeti demiş Acaba iskân mefhumu içinde bizim 
kast ettiğimiz diğer vekâletler de dahil midir? değil 
midir? Zannederim ki dahil olması için bunu böyle 
demiş olacaktır. 

İkinci mesele efendiler! yine Yusuf Kemal Beye
fendi buyurdu ki şu şu şu tarihli kanun baki midir? 
değil midir? Devam edecek mi, etmeyecek mi? Mad
dei kanuniyeden anladığımız veçhiyle Dahiliye Vekâ
leti teşkilâta tezyit ve tenkis masarifata ve elhasıl mad
deleri tespit hususunda bu maddei kanuniye mucibin
ce mezun oluyor. Evet efendiler bendeniz sene başına 
iki kalmak münasebetiyle zannediyorum ki o müd
dete kadar Yusuf Kemal Beyefendinin bahis ettikleri 
bütün teşkilât ve kadrolar carî olacaktır. Yalnız bun
ların içerisinde fazla masarif vardır ki iki ay olsun, 
ister on iki gün olsun bu müddet zarfında bunları ten
kise Dahiliye Vekâletine mezuniyet vermeğe bende
niz taraftarım. Malumuihsanmız eski teşkilâtta İmar 
ve İskân Vekâleti bir takım menatıka tefrik edilmişti. 
Efendiler yüz bin, elli bin muhacir nakleden bir mın
tıka ile 500 - 1000 - 1500 muhacir nüfus nakleden mın
tıka arasında memurin kadrosundan fark yoktur. Bu 
günahtır. Efendiler bu devam etmemelidir. Misâl ola
rak meselâ Antalya mıntıkasmdaki pek hatırımda 
kaldığını zannetmiyorum yani tamamen muhakkak 
böyledir demiyorum. Fakat öyle zannediyorum ki 
Antalya mıntıkası ile Samsun mıntıkası arasında maa-
şat itibariyle yani kadro itibariyle bir fark yoktur. 
Kadroları müsavidir. Neden efendiler! (200) bin mu
hacir iskân eden bir mıntıka ile bin beş yüz, İki bin 
lahklar varsa bu 1341 bütçesine kadar bu iki ay zar
fında vekâlet kadrodan bir tenkis yaparsa zannederim 
bu bizim nefimizedir. 

Hazinenin nefinedir. Vakıa vekâlet bu kanunu ge
tirirken bu kadroları tespit etmeli ve rapt etmeli ve 
heyeti umumiyesi buraya gelmeli idi diye bir mütalaa 
varit olabilir. Bendeniz zannediyorum ki Dahiliye Ve
kâleti bir kere bu teşkilâtı üzerine alacaktır ve mad
dei kanuniye üzerine işe başlayacaktır ve esaslı ol-

54 — 



t : 19 10 . 12 . 1340 C : 1 

mak üzere 1341 bütçesinde bu tadilâtı yapacak ve 
kadroları getirecektir. Binaenaleyh bendeniz kanunun 
kabulüne taraftar olmakla beraber iskân meselesinde 
tamamen Yusuf Kemal Beyefendi ile beraberim. Fa
kat o husustaki mütalaayı o maddenin müzakeresine 
saklıyorum. Hakikaten zannediyorum yalnız iskân 
müdüriyeti tamamen maksut olan manayı ifade et
miyor. Sonra şurasını tekrar arz edeyimki, efendiler 
kadroların tenkisi hususunda yani masrafın tenkisi hu
susunda 1341 senesi Martını beklemeyerek şimdiden 
yapılması zannediyorum ki nahaktır. (Tabiî sesleri.) 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim; Recep Be
yefendinin izahatı âlilerinden iskân müdüriyeti umu-
miyesinin Dahiliye Vekâletine merbut iskân müdüri
yetinin hukuk ve vazaifi itibariyle Meclisi Âliden ge
çen sene tanzim edilen kanunun hukuk vazaifi nok-
tai nazarından ihtiva edeceği ve fakat bunun pey
derpey neşredilecek olan kanunu mahsusla tefriki 
vazaif cihetine gidileceğini anladım, Meclisi Âli tara
fından tanzim edilmiş olan kanun Yusuf Kemal Bey 
arkadaşımız tarafından bahis olunduğu veçhiyle tam 
ve kâmil manasıyle bir küldür. Hukuk ve vazaifi dev
letin, teşkilât ve şuabatı devletin aynı zamanda ve 
aynı şekilde, istediği şekil ve surette istifade edebile
ceği bir kanundur. 

Yine muhterem Mazhar Müfit Beyin izahatı âli
lerinden anladığıma göre bütçede bazı kadroların ten
kisi cihetiyle yapılacak tasarrufat, müdüriyeti umumi
ye sıfatıyle yapılacaktır. Bu Vekâletin ilgasına sahip 
olan ve onda bir faide oduğu izah edilen mesele, mu-
sarraf meselesi değildir. Meclisi Âli kanun tanzim 
ederken istihdaf etmiş olduğu gayeyi birinci maddesin
de açık ve sarih olacak tespit etmiştir. Mübadele, 
îmar ve îskân kanununun birinci maddesinde (Müba
dele, İmar ve tskân Vekâleti Mübadelei ahali muka
velenamesine tevfikan ahalinin naki ve ibate ve is
kânlarına ve bunlardan ihtiyaçları tahakkuk edenle
rin iskele, yollarda ve iskânlarından itibaren azami 
iki ay olmak üzere mahallerinde iaşelerine ve 1328 
senesinden beri iskân muamelesi görmemiş olan mu
hacir ve mültecilerle aşairin ve bademe hükümetçe 
kabul edilecek muhacirinin ve tahrip edilmiş mahaler 
ahalisinden meskenleri ihrâk ve hedmedilmiş olanların 
iskân veN terfiherine ve iskân mıntıkalarının tayinine 
ve memleketin harap olan mahallerinin imarı vesailini 
ihzar ve »temine memurdur.) diye mübadelei ahali 
protokolü mucibince Yunanistan'da bulunan ve müba
dil vaziyette olup memleketimize girmiş bulunanların 
emvali hukuk ve şahıslarının muhafazasına ve keza-

lik bu memlekette tahrip edilmiş olan mıntıkalarda 
yaşayan ahalinin 'imar, iskânına ve onların terfihi ha
line hulâsa kâffeyi istirahatlarının temini için ve ta
mamen esaslı anahatiarını ihtiva eden bir kül olarak 
bu kanun yapılmıştır. 

Şimdi bu külü tefrik edip kanunun ikinci madde
sinde (Mübadele, imar ve İskân Umuruna müteallik 
kâffei hususatta indelhace mülkî ve askerî vesait ve 
teşkilâti umumiyei devletten azamî surette istifadeye 
salâhiyettardır.) diyor. Tefriki vazaif cihetine gidersek 
burada, imar cihetini ayrıca, mübadele cihetini ayrıca, 
Maliye Vekâletini emval itibariyle, Hariciye Vekâleti
ni ise hukuku hariciye vesaire itibariyle tefrik edecek 
olursak bu mübadillerin ve harikzedelerin ve buna 
mümasil erbabı hukukun bütün haklarını 1341 büt
çesi zamanına kadar hiçbir şey yapılmadan muattal 
bir halde bırakmasını mucip olur. 

Bendenizin temenniyatım ve istirhamatım mademki 
tefriki vazaif cihetiyle mesuliyet doğrudan doğruya 
kabul edilecektir. Şu halde İmar Vekâleti müdüriyeti 
umumiye haline ifrağ edilirken iskân işlerinde oldu
ğu gibi imar işlerinde de kanunlar tanzim ederek 1340 
senesinde tatbik edilmiş bulunmalıydı. Aksi hal, dün 
kemali şiddetle şikâyet ettiğimiz vaziyetin temadisi 
ve buhranında devam etirilmesi demektir. Bu itibar
la maruzattım, hükümet, aynı zamanda, tefrik edilme
si icap eden aksamı tefrik ederek kanun şeklinde Mec
lisi Âliye sevk etmeli ve o suretle tetkik edilmelidir, 
Ve bu zamana kadar da bu kanun ret ve iade edilme
lidir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Arka
daşlar; derhatır buyurursunuz. Üzerinden mühim bir 
zaman geçmedi, İmar ve İskâna ait burada uzun 
uzadiye şikâyetlerde bulunuldu. Bu şikâyetleri ma
hiyetleri itibariyle tetkik ettiğimiz vakit görürüz ki, 
hatta müdafi vaziyetinde olanlar bile bazı fecayiin, 
intizamsızlıkların mevcudiyetinden şüphe ettiklerini 
söylemediler. Bugün bir ilga teklifi karşısında bulu
nuyoruz. İtiraf edeyim ki ilganın faideli olacağına 
dair bende hiç bir kanaat uyanmamıştır. Bu teklifi 
müphem ve hatta mızır addediyorum ve bu teklifin 
kabulünü halinde, mübadiller, muhacirler için hâsıl 
olacak neticenin yalnız bir ziyan olacağına kaniyim. 
Fikirlerimi teşrih edeceğim. 

Arkadaşlar; Muhaç muharebesiyle merkezi Av
rupa'ya girdik, ve Tamişvar ziyamdan beri muhaceret 
ediyoruz. Türk Milletinin son devrei tarihiyesinde 
iki buçuk asra yakın bir müddet muhaceret halinde 
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bulunuyoruz. Muhaceretin ne olduğunu anlamamak- I 
lığımız ve istilzam ettiği ehemmiyeti bu işe âtf etme
memiz bize milyonlara mal olmuştur. Anadolu ve 
Rumeli topraklan milyonlarca muhacirin başını ye
miştir. Onları iz bırakmaksızın mahv etmiştir. 

Büyük Devletlerin muayyen bir muhaceret siya
seti vardır. Rusların, İtalyanların, Fransızların bu 
işe müstakil teşkilâtları ve muayyen bir ilimleri var
dır. Muhaceret bir ilim ve ihtisas meselesidir. Bu 
kendi başına bir siyasettir. Biz bu işin iyi gitmediğin
den şikâyet ettikten sonra bir tedbir olmak üzere Ve
kâletin ilgasını düşünüyoruz. Bence çare vekâleti il
ga etmek değildir. İmam Efendi cami de vazifesini 
yapmazsa camii kapatmazlar bir mektep müdürü mek
tebi idare edemezse mektebi kapatmazlar, o adam
ları değiştirirler ve yerine daha elverişli adamları ge
tirirler. (Çok doğru sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; bizim Dahiliye Vekâleti
mizin deruhte ettiği vazaif, muhterem Recep Beye
fendi gibi, şuurla, vicdanla hizmet görenleri bunal
tacak kadar ağırdır. Büyüktür. Bazan lüzum hasıl 
olursa, ben kendilerin nezdine gidiyorum. Gece on 
bire on ikiye kadar çalışıyorlar ve vazifelerinden ay
rıldıkları vakit işler daha bitmemiştir. Yarma kalmış 
daha yüzlerce evrak vardır. Dahiliyenin kendi işle
rini tamamiyle ifa edebilmesi korkunç denecek kadar 
ağır bir vazifedir. Nasıl olur da İmar ve İskân Ve
kâleti gibi hakikaten ezici, tüketici işi, munzam ola
rak, bu vekâletin üzerine yükletebiliriz? 

Arkadaşlar! Eğer İmar ve İskân işi son birkaç 
senenin icap ettiği bir iş olsaydı, mübadillerle bera
ber bu iş de bitmiş olsaydı, ben derdimki, bu nihayet 
muvakkat bir iştir. Buna o nisbette ehemmiyet atfe
deriz. Bendenizin kanaatim o merkezdedir ki bundan 
sonra senelerce ve senelerce Türk Milletinin bir is
kân ve muhaceret siyaseti olacaktır. Acaba Anado
lu'nun boşluklarını görenler iki milyon, iki buçuk mil
yon Türkü daha Anadolu'ya çekmek lüzumunda müt
tefik değil midirler? (Müttefiktirler sesleri) Eğer 
Andolu'nun hepimizin içine kesel ve hüzün veren bu 
boşluklarını doldurmak arzu ediyorsak, Rumelinin 
muhtelif köşelerinden Romanya'dan, Bulgaristan'dan 
şuradan, buradan gelecek milyonlara baliğ kardeşleri
mizi iskân etmek için ve onlar buraya geldikleri vakit 
hakikaten hayat şeraitini bulabilmeleri için muayyen 
bir teşkilâta müstakil bir teşkilâta ihtiyaç yok mudur? 
Ben sizin hatıranıza müracaat edeceğim, imar Ve
kili bize burada izahat verirken diyordu ki: İskeleye ] 
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j çıkanlara soruyoruz. Nereden geliyorlar? Orada ne 
işler yaparlarmış? Kendilerinden aldığımız malumat 
üzerine onları şu istikamete veyahut bu istikamete 
gönderiyoruz. 

Arkadaşlar; Almanların «Hayd sokonde» dedik
leri bir ilim vardır. Buna bir memleket ilmi diyebi
liriz. Memleket ilmi hususunda bizim vaziyetimiz 
ancak yokluk kelimesiyle ifade edilebilir. Anadolu'yu 
tetkik etmemişizdir. Belki parça parça herkes kendi 
köşesini bilir. Hakikaten geniş olan Anadoluyu ik
lim iklim, diyar diyar tetkik etmeğe muhtaciz. Mem
leketin rüzgârları yağmurları, madeni, nebati her 
nevi mahsulâtı ve daha birçok sahada bunu biz öğ
renmeliyiz taki gelenler hangi maişeti vaktiyle ihtiyat 
etmişlerse o maişete müsait olan topraklara götürüp 
yerleştirelim. 

Biz memleket içerisinde bir memleket ilmi tesis 
etmekle vazifedarız. Bunu bir vakâlete mi vereceğiz, 
yoksa doğrudan doğruya herhangi bir nam altında 
ayrı, müstakil bir teşkilâta mı vereceğiz? 

Bendenizin kanaatim bu merkezdedir ki İmar ve 
îskân bizim için bir hayat meselesidir. Hatta isim
lerin tesirinden de istifade etmeliyiz ve imar ve İskânı 
sık sık değişen teşkilâta değil, muayyen ve müstakil 
teşkilâta bağlam alıyız. Şüphesiz İmar ve İskân bi
zim için bir hayat meselesidir. Ben yalnız gelenler 
noktai nazarından düşünmüyorum. Derhatır buyu
rursunuz ki Garbi Anadolu mevzubahs olduğu vakit 
bazı arkadaşlarımız diyorlardı ki sadece gelen muha
cirler mi açıktadır? Yakılan memleketlerin halkı 
baştan başa açıktadır. Şarki Anadolu bu vaziyette 
değil midir? Adana'nın bir kışımı bu vaziyette değil 
mi? Aşağıya Urfa ve Antebe doğru indiğimiz vakit 
vaziyet ayni değil mi? Bu kadar harap ve yerinden 
oynamış bir memlekette vaziyeti ıslâh etmek için ayrı 
bir teşkilât yaparsanız bu çok mudur, lüzumsuz mu
dur? O halde hepimiz işin bozuk gittiğinde ittifak 
ettiğiniz zaman tutuyoruz çare olmak üzere teşkilâtı 
takviye etmek lâzım gelirken bilâkis onu bir müdü
riyet haline indiriyoruz. Esasen işleri pek çok olan 
bir vekâlete bunu da lâve ederek her iki vekâleti ve
ya işi bir birine ziyan verecek bir hale koyuyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yaşa 
Hamdullah!.. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Bu 
bir sureti hal değildir. Bilâkis tamir etmek niyetiyle 
ve kendi elimizde cihazlarımızı daha harap bir hale 
koymaktır. Küçültmeyin büyültün! Kevvetlendirin 

] zayıflatmayın! (Bravo sesleri) 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yaşa; 
REÎS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Yal

nız Rüştü Paşanın bir takriri vardır: 

Meclis Riyasetine 

Teşkilât, bütçede tadilat Meclisin hakkıdır. Vekâ
letin şimdiye kadar tecarübü ııeticesiyle kadro tanzimi 
mümkündür. Binaenaleyh kadrosu vekâletçe tanzim 
badehu Meclise arz olunmak üzere kanunun reddini 
teklif eylerim. 

Erzurum Mebusu 
Rüştü 

REİS — Bu takrir daha ziyade ikinci maddeye 
ait bir takrirdir. Maddelere geçilip geçilmemesini re
yinize arz edeceğim. (Ret takriri vardır sesleri) 

Riyaseti Celileye 
İmar ve İskân Vekâletinin ilgasına dair olan ka

nun lâyihasının reddini teklif ederim. 
İstanbul 

Hamdullah Suphi 
REİS — Efendim; Hamdullah Suphi Beyin tak

riri reddi mutazammın olduğundan reyinize arz ede
ceğim. (Tayini esami sesleri) Takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
anlaşılmadı. Henüz Hükümet daha noktai nazarını 
söylemedi. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Mü
zakere kendiliğinden kâfi görülmüştür. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) 
— Paşa Hazretleri; ufacık bir izahat vereyim. Efen
dim; Feridun Fikri Beyin Hükümetin noktai naza
rını sormasını anlayamadım. Bu bir temayülü ifade 
ettiği için kürsüye çıktım. Yoksa bütün rüfekanın 
Abidin Bey ve Yusuf Kemal Bey ve daha diğer arka
daşların bahsettikleri nokat tamamiyle maddelere ait 
izahattır. Fazla izahat ile niçin başınızı ağrıtayım. 
Maddelerde sırası gelince fikrimi söyleyecektim. Baş
kaca söylemeğe lüzum görmedim. Hamdullah Suphi 
Beyin ret teklifi hakkında Hükümetin fikri nedir di
yorlar. Buna cevap vermeğe lüzum var mıdır? Ben
deniz eski Hükümetin Dahiliye Vekili idim, yeni 
Hükümetin de Dahiliye Vekiliyim ve Mübadele Vekâ
leti Vekiliyim. Getirdiğimiz ilga teklifinde, mürü-
riyeti umumiye lâyihasında imzam vardır. Hamdul
lah Suphi Beyin ret teklifi üzerinde Hükümetin fikri 
nedir diye sormağa ve izahat vermeğe lüzum var mı? 
Hükümetin fikri bellidir. Tekrar teyide lüzum yok
tur, pek barizdir. 

REİS — Efendim; kanunun reddini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Efendim maddelere 
geçeceğiz. Ret teklifi kabul edilmemiştir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Pa
şam; ret teklifi kabul edilmedi mi? 

REİS — Kabul edilmedi efendim; birinci maddeyi 
okutuyorum. 
Mübadele, îmar ve İskân Vekâletinin Lağviyle Vaza-
ifinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkında Kanun 

Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
ilga edilerek hukuk ve vazaifi Dahiliye Vekâletine 
devrolunmuştur. Mezkûr vazaif Dahiliye Vekâletine 
merbut «İskân müdüriyeti umumiyesi» marifetiyle 
idare olunur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Efendim; birinci maddeyi reyi 
âlinize vaz ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
tadil teklifi vardır. 

REİS — Reye vaz edildikten sonra olmaz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY — Efendim; evvele© 

verilmiştir. Reye konulmak lâzımdır madde ondan 
sonra reye vaz edilebilir. 

REİS — Evet efendim; böyle bir takrir var, mü-
sade buyurunuz okuyalım : 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — Mübadele, İskân ve İmar Vekâleti 

ilga edilerek kanunu mahsusla tayin edilecek olan hu
kuk ve vazaifi Dahiliye Vekâletine merbut iskân 
müdüriyeti umumiyesi marifetiyle idare olunur. 

Birinci maddenin berveçhibalâ tadilini teklif ey
lerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim; kanunla 
tayin edilecek olan hukuku vazaif buyuruyorlar. Bu 
kanun bugün müzakere ediliyor, şimdi reyi âlilerine 
iktiran edecektir. Bu kabul edildikten sonra müba
dele, imar ve iskân işlerinin tanzimine kadar geçecek 
eyyam zarfında mübadele, imar ve iskân umuru han
gi makam tarafından ifa edilecektir, sahibi sualden 
bunu tavzih etmesini rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muazzam 
bir vekâlete ait olan hukuku bir müdüriyete çok gör
düğüm için bu takriri verdim. 

RECEP BEY (Kütahya) — O vazifeyi kim gö-
reektir? İzah edin de cevap vereyim. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendeniz 
Hükümetin teklif ettiği birinci maddeden mülhem 
olarak söylüyorum. Şeklini ilga ediyoruz. Fakat 
o vekâletin muazzam olan bütün teşkilât ve muame
latı bir müdüriyeti umumiyeye terk ediliyor. Bu iş
ler, Dahiliye Vekâletine merbut bir müdürüiyet ha
lindeki teşkilât tarafından idare edilecek bir müdü
riyeti umumiyeye bu teşkilâtı çok gördüğüm için böy
le bir teklifte bulundum. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim; buyuruyor-
larki muazzam bir teşkilâta ait iş, hukuk ve vazaif 
Dahiliye Vekâletine merbut bir müdüriyet haline in-
kilap edecek olan küçük müesseseye veriliyor. Bende
niz şu daireden bu daireye nakil ile vazaifin eksile-
ceği veya artacağı hakkındaki mantıki anlayamadım. 
Mesele muhacirini iskân ve ibate meselesidir. Efen
diler; mübadeleten buraya gelmiş yarım milyon halk 
vardır. Bunların hakkı vardır, iaşesi vazaifi vardır, 
iskânı vardır, ibareti vardır . Bu vazaif devam edi
yor ve bu vazaifin azamet ve ehemmiyeti devam et
mektedir. Şuradan alın buraya verin. Bundan vazi
fenin mahiyeti ne artar ne eksilir. Binaenaleyh bu 
vazife pek ağırdır. Bu madde lâzımdır. Bu tahdit 
edilirse bu vazife kabili ifa değildir. Binaenaleyh bu 
takririn kabul edilmemesini rica ederim. 

REİS — Efendim; Giresun Mebusu Hakkı Tarık 
Beyin takriri vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki iskân müdüriyeti umumiyesi unvanı 

yerine (imar ve iskân müdüriyeti umumiyesi) tabirinin 
konulmasını teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
maddeye yalnız iskân müdüriyeti namı konulmuş. 
Bendeniz mübadele işlerinin hâlâ devam ettiğine ka-
niyim. imar vazaifi de kezalik bu müdüriyeti umu
miyeye verilecektir. Binaenaleyh müdüriyeti umumi-
yenin unvanı mübadele, imar ve iskân müdüriyeti 
umumiyesi olmalıdır. Teklifim buna dairdir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim; Hakkı Ta
rık Beyefendinin teklifleri veçhi tevsime aittir. Bu 
isim farkıdır. Buna karşı şunu arz edeyim ki imar 
ve iskân Vekâletinin teşkili hakkındaki kanun müza
kere edilirken bendeniz o zaman (imar) kelimesinin, 
bu vekâlette yeri yoktur diye itiraz etmiştim. Bu 
imar kelimesinin bilahare ilham edeceği suitefehhume 
ve bu hayalin tesiri altında vaziyeti yanlış mütalâaya 

I ve galatı rüiyete düşmek ihtimalini evvelce söylemiş
tim. Bu vekâletin aynı zamanda aynı sıfat ve salâ-

I hiyetle bu işe saik olacağını ifaham etmiştim .Bugün 
bu ağır mesuliyeti! mesele bendenizin uhtemde oldu
ğum halde ve bir vekil sıfatiyle bulunduğum zaman 
da müzakere ediliyor. Bu münasebetle aynı ifadatı 
Heyeti Muhteremenize arz edeyim. 

imar demek, muhterem arkadaşlarımın malumu 
olduğu üzere, bir insanın oturacağı ve kifafı hayat 

I edeceği yerin, hududu muayyene dahilinde yapılacak 
ve mamure haline ifrağ edilecek haline denir. Avru
pa'da, Fransa'da bugün bu iş için yapılmış olan teş-

I kilât (tamirat) unvanını taşıyor. 
Harpte birçok yerler yanmış yıkılmıştır. Bunlar 

I tamir edilecektir, imar isminin gayri şuuri olarak 
I verdiği edayi mâna budur bu işle meşgul olan daire

lerin vazaifi, bu işe tahsis edilmiş olan paranın az* 
lığı, vesaitin fıkdanı dolayısıyle bu unvanı taşıyor. 

I Yalnız kelime tesiri ile biz suitelâkkiye sevk edilmişiz-
dir. Aynı ismi buraya koymaya lüzum yoktur. Ma-
lumuâliniz muhterem arkadaşlar imar işinin kast et
tiği mana, kabul ettiğimiz tasavvur ettiğimiz mana 
muhacirin ve memleketteki muhtacin için başını so
kacak bir yer yapmaktır. Halbuki bizimkisi olsa olsa 
tamirattan ibarettir. Memleketi tamirdir, muhacirini 
iskân. Başını bir dam altına sokacak kadar yapılacak 
kadar işler, iskân vazaifinin umumi hududu dahilin-

I dedir. Binaenaleyh ayni ismi, milyonlarımız milyar
larımız varda imarat vücuda getirecekmişiz gibi bir 
hayale sevk edecek bir ismi yeniden kanuna sokmaya 
lüzum yoktur. Muhaciri iskân için tabiîdir ki onun 
başını bir yere sokacak bir kulübe yapacağız ve bir 
tamirat yapacağız. Bu imar değildir, iskân kelimesi-

I nin hududu içeresinde kendi kendine dahildir. Bina-
I enaleyh bu tadile de lüzum yoktur. İskân kelimesi ta

mamen maksadı ve manayı ifham etmeye kâfidir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Vekil Bey; imar Vekâ
letine ait olan evvelki kanunlarda var. O halde bun
lar müphem kalacak mı? 

RECEP BEY (Devamla) — Lütfediniz efendim. 
Veçhi tevsim ile bunu karıştırmayınız. 

I Veçhi tevsim ile hakikati mesai müphemdir diye 
demin Yusuf Keman Bey de buyurdular. Veçhi tev-
simi karıştırmayınız. Bu meselâ neye benzer. Dahi-

I liye Vekâletinin yaptığı bütün vazifeleri yanyana sa
yınız. Emniyeti Umumiye, Idarei Umumiye vesaire 
gibi bir isim zikretmeye benzer. Mübadele, İmar ve 

| iskân Vekâletini sureti umumiyede gelen muhacir-
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lerin nakil, iskân, ibate ve iaşesi ile alâkadardır. Na
kil meselesi ikmal edilmiştir. Muhacirinin yalnız iba
te ve iaşesi vardır. Bunlar iskân kelimesinin şümulü 
manası içerisinde tamamen vardır. Bu müdüriyetin 
ifa edeceği vazife - demin tafsilen arz ettim - hukuk 
ve salâhiyeti mevcut musaffal büyük kanunun ah
kâmı dahilinde olacaktır, ve o suretle cereyan ede
cektir. Taki, o vazifeyi deruhte edecek olan vekil 
arkadaşınız tefriki vazaifi ihtiva eden yeni lâyihalar 
getirmeye imkân bulsun. O zaman kadar mevcut sa
lâhiyetler vazifeler kanun dairesinde devam edecektir. 

REİS — Takrirleri arz edeceğim efendim. 
«Bozok Mebusus Süleyman Sırrı Beyin takriri 

tekrar okundu». 
(Giresun Mebusus Hakkı Tarık Beyin Takriri 

tekrar okundu.) 
Riyaseti Celileye 

Birinci maddedeki (iskân müdüriyeti umumiyesi) 
cümlesinin (İmar ve iskân, mübadele müdüriyeti 
umumiyesi) haline kalbim teklif ederim. 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 
kıraat edilen takririm (iskân müdüriyeti umumiyesi) 
terkibi yerine iskân ve imar müdüriyeti umumiyesi 
terkibinin ikamesi talebini- ihtiva eder, mahiyette 
okunmuştur. Bilmiyorum, belki noksan yazmışımdır. 
Ben de tıpkı Hakkı Tarık Bey arkadaşımız gibi imar, 
iskân ve mübadele müdüriyeti umumiyesi etiketinin 
kabul edilmesi azminde idim. Noksan ise bu cihet 
kaydedilsin. Şu sebeple şunu arzı zarurî addediyorum 
ki, Dahiliye Vekili Muhteremi Recep Beyefendi bi
raderimizin bu kürsüden kerraren ifade ettiği gibi 
memleketin birçok meşagili mühimmesi içinde imar, 
mübadele ve iskân işleri gibi, memleketin birçok me
şagili mühimmesi içinde, imar, mübadele ve iskân iş
leri gibi, bilhassa iskân ve imar işi gibi ezeli ve ebedî 
derdimiz olan muazzam ve hatta bazı noktaı nazar
dan suiidare halinde mühlik olabilecek işler vardır. 
Devletin vazaifi umumiyesini tanzim, taksim, tevzin 
ve tespit eden, vazaifi umumiye içerisinde imar ve 
İskân Vekâletine vücut veren bir kanunu mahsus 
vardır. Yani 13 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 352 nu
maralı kanunu mahsus, mübadele, imar ve iskân işle
rini bu vekâlete vermiştir. Şimdi, imar ve iskân ve 
mübadele vekâletinin ilgasını teklif eden kanunla 
iskân müdüriyeti umumiyesi unvanı altında bir mü
düriyet imar, iskân ve mübadele işleriyle iştigal etmek 
üzere tespit edilmiş bulunan ve aynı unvanı taşıyan 
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bir vekâletin yerine kaim oluyor. Mantıkan tabiîdir 
ki burada zihinlere tebarrür eden ilk sual «İskân iş
lerini anladık, müdüriyeti umumiye tarafından idare 
edilecek. Fakat imar işini devlet terk mi etmiştir, mü
badele işlerini ne5 yapacaktır?» suali olacaktır. Gayet 
tabiî olarak ilk defa zihinlere tevarut eden bu sual
dir. Vekil Beyefendi beyanatı âliyeleri sırasında bu 
cihetler kısmen cevap verdiler ve dediler ki: Ben bu
nun için de ayrı bir kanunla Meclisi Âlinize gelece
ğim, lağvını talep ve kastettiğimiz vekâletin uhtesinde 
bulunan imar işlerinin, iskân işlerinin bazılarının ve 
bilhassa mübadele işlerinin ait oldukları vekâletlere 
veyahut yeniden ihdas edilecek makamlara tevdiini 
ihtiva eden ahkâmı taşıyacak bir kanunla geleceğim 
dediler. Çok âlâ fakat efendiler, bu kanunun birinci 
maddesi kabul edilirse elyevm imar, iskân ve müba
dele işleriyle iştigal etmekte bulunan ve bizzat ve 
bizzat ve Recep Beyefendinin vekâleti ile yaşıyan ve
kâlet lağv olur olmaz ortada bir iskân müdüriyeti 
umumiyesi kalacaktır. Fakat bu kanun gelinceye ka
dar, imar işini kim görecektir? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Nafia Ve
kâleti; 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Müba
dele işini kim görecektir? Yine iskân müdüriyeti gö
recektir deniliyor, rica ederim efendiler; iskân mü
düriyeti umumiyesinin mübadele ve imar işleriyle te-
veğğul edeceğine dair hiçbir kayıt yoktur. Teklifi 
kanuninin iskân müdüriyetinin teşekkülünü kast ve 
iltizam eden mevadı müteakebesinde dahi imar ve 
mübadele işleriyle de teveğğul edeceğine dair bir 
kaydı sarih mevcut değildir. Maddei kanuniyeyi 
okuyorum: «Mübadele, imar, iskân vekâleti ilga edi-
larak hukuk ve vazaifi Dahiliye Vekâletine devredil
miştir.» Şu halde hukuk ve vazaifi alan Dahiliye Ve
kâleti de bir kere bunun anlaşılması lâzımdır. «Mez
kûr vazaif Dahiliye Vekâletine merbut iskân müdü
riyeti umumiyesi ile idare olunur.» Demek oluyor ki 
iskân müdüriyeti yapacağız ve bu müdüriyet Dahiliye 
Vekâletine havale edilen İmar, İskân ve Mübadele 
Vekâletinin işlerini görmeye mecbur olacak. Ne vak-
ta kadar? Dahiliye Vekâleti veya Hükümet ikinci bir 
teklifi kanuni ile Meclise gelinceye kadar. Geldiği 
vakit şekiller yine değişecek. Efendiler şu halde bu 
kanun muvakkat bir kanundur. Bendeniz, Heyeti 
Umumiye hakkında söz söylemedim. Çünkü Heyeti 
umumiye hakkında söylenecek sözler, doğrudan doğ
ruya birinci ve ikinci maddelerin ruhuna temas ede
cek sözlerdir ve mümkündür ki birinci maddenin 
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ikinci maddenin esnayi müzakeresinde bu mütalâat 
aynen mevzuuabih solsun. Ve şu lâyihai kanuniyenin-
kabulünde, teşkilât ve hukuku esasiyi noktai naza
rından ademî imkân bulunduğu anlaşılsın. Heyeti 
Umumiyesi reddedilsin. Yani, maddeler mazharı ka
bulünü olmak suretiyle kanun mürtefi olsun. Bu mü
lâhaza ile bendeniz birinci maddenin kabul edilmesini 
teklif edeceğim ve illâ imar ve iskân ve mübadele 
müdüriyeti umumiyesi haline kalbederek ikinci mad
denin müzakeresine geçmek lâzımdır. Bu takririmle 
de, yine itiraf ederim ki, yapılan iş bir şekli etiket teb
dilinden başka bir şey olmayacaktır. Fakat her ne 
olursa olsun şekli zahiride imarı muhafaza etmek eseri 
tekemmülünü göstermiş olacağız. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim Süreyya Beyefendi tadilnamelerini izah 
için kürsüye çıktılar, maddenin tayyı teklifi ile kür
süden indiler, Yani bu tahavvülün esasını şöyle an
lıyorum ki, Süreyya Bey kürsüden çıkarken tadil fik-
rindeydiler meseleyi o kadar dikkatle mütalâa etme
miş bulunuyorlardı. Kürsünün vermiş olduğu zaru
ret karşısında burada esası, hakiki surette mütalâa et
tiler ve tadil tekliflerinin hakikaten varit olmacayağı 
mantıkına buradaki tetkikat neticesinde vasıl oldular 
ve bilnetice ilk tekliflerini tadil ederek maddenin tay
yı teklifiyle kürsüden indiler. Mamafih böylede olsa 
maddenin kabul edilmesi zaruretine kail olan vekil 
sıfatiyle, ifadelerinde maddeyi tahvil edecek mahi
yette olan bazı nokat hakkında berayi tenvir maru
zatta bulunacağım. Veçhi tevsim, iskândır. Demin de 
tafsilâtını arz etmiştim, iskân namı altında bulunan 
müdüriyeti umumiye kanunda mübadele, imar ve 
iskân vekâleti diye tarif edilmiş olan bir manzumei 
idariyenin vazifesini ne hakla görebilir ve bu hukuk 
ve teşkilâtı esasiyeye muarız olur, deniliyor. Bende
niz bunu anlamıyorum, bugün mutlak olarak bir teş
kilât yapıyoruz ve buna iskân müdüriyeti diyoruz ve 
bu .kanunla bu, teşekkülü idarenin, bu cihazı idarenin 
ismi resmisi oluyor. Vazifesi nedir? Vazifesini de 
şöyle tarif ediyor ve diyoruz ki: Şimdiye kadar imar, 
iskân ve mübadele vekâleti namiyle mevcut bir ve
kâlet vardi; bir cihazı idare vardı ve bir kanun vardı. 
O vekâlettin vazaifini tedvir ediyordu. İşte o vekâ
lete bu kanunun verdiği haklar, vazifeler bugün Da
hiliye Vekâleti uhtesine veriliyor. İzahatımın bu nok
tasına geldiğim sırada Süreyya Beyefendinin bir ha
tasını daha tashih edeyim. Buyuruyorlar ki: Bu hu
kuk ve vazaif Dahiliye Vekâletine veriliyor, fakat 
bu vazifenin icrası müdüriyeti umumiyeye veriliyor, 

bu nasıl olur? Efendiler; Hükümetin daima işleri böy
ledir, hakkı vazife ve mesuliyet, Millet Meclisine 
karşı mesul olan bir vekile, bir zata tevcih olunur. 
Fakat o vazife ve mesuliyet vekâlete merbut olan ci
hazı idare tarafından ruiyet edilir. Bu meselede de 
Süreyya Beyin tevcih ettiği suali hususinin mahiyeti 
ve cevabı umumisi bundan ibarettir. 

Şimdi hak ve vazifeden bahsedeyim; buyuruyor-
ki, İmar ve iskân Vekâletine ait olarak bir kanunla 
tayin edilmiş olan vazife, iskân müdüriyeti umumi-
lesi namiyle yeni teşkil edilecek bir müdüriyete veri
lemez. Bunu da anlamıyorum, iskân müdüriyeti di
yoruz, yapacağımız müdüriyetini umumiyenin vazi
fesi filân filân tarihli kanunlardaki hak ve vazifedir 
diyoruz. Orada o vazifenin mübadele, imar ve iskân 
gibi üç isimle tevsim edilmiş olması, bu kanunla yeni 
teşekkül edecek olan müdüriyeti umumiyeye iskân 
müdüriyeti demekte vâki olan itirazı, kendi kendime 
izah edemedim. Sonra bir noktayı bu münasebetle 
arz edeyim. Demin Yusuf Kemal Beyefendi de temas 
buyurmuşlardı ki İmar îskân Vekâleti Vekili yeni 
teklif edecekleri kanunlarla şimdiye kadar mevcut 
olan vazaifi teftik edecektir. 

Evet fenediler, tamamen ifade edemedim. Demek 
ki, yanlış anlaşıldı. Bendeniz de, bu vekâleti takabbül 
ettiğim dakikadan itibaren böyle esaslı bir heves hâsıl 
oldu. Kanunlara baktım, buna ait vazaife baktım, 
mübadele meselesi bitmiş, artık muhacir namı altın
daki vatandaş kitlesi, öteden beri bu memlekette mev
cut olan vatandaşlara karışmış, hepsi müsavi hak sa
hibi olmuş olan bir kısma ait vazifeleri niçin bundan 
sonra bir daireye, bir müdüriyete bırakalım, bundan 
sonra muhacirler yerli olmuştur. Yerli işleriyle nasıl 
meşgul isek ve bu yerliler nasıl ahkâma tabi ise öyle 
olsun. Maliye, Emvali mekruke işleriyle meşgul ol
sun, Sıhhiye Vekâleti muhacirlerin sıhhati ile meşgul 
olsun, böyle bir arzu bendenize geldi ve böyle bir ka
nun yapılmak lâzımdır. Vazaifi Umumiye tefrik ci
hetini düşündüm. Yaptığım tetkikat neticesinde ben
denizin yerinde herhangi bir arkadaş bulunsaydı 
şimdiye kadar kati bir teklifle huzuru âlinize gelmeye 
imkân bulamazdı. Mesele derindir ve esaslı tetkikata 
arzı ihtiyaç eder. Keyfemayeşa iyi olmayarak yapı
lacak tedbirler ve teklif edilecek lâyihalar memlekete 
zarar getirebilir. Onun için tetkikatımı tamik edece
ğim ve eğer bu kabili tetkik ise ve ne miktarda kabili 
tefrik ise huzuru âlinize gelip arz edeceğim. Ve bu 
söylediğim esasları kabili tatbik bulursam huzuru 
âlinize gelip şunu şuraya, bunu buraya verin diyece-
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ğim. Kavi bir surette itimadım vardır ki bu vazaif 
esas itibariyle kabili teftriktir, fakat hangi vazifenin 
ne mikyasta nereye verileceğine dair şimdiye kadar 
tebellür etmiş bir kanaatim yoktur. Maruzatım şu
dur ki yarın, öbür gün bir teklif gelecek diye heyeti 
hükümetten intizarda bulunmayınınız, yalnız âzami 
süratle imkân gördüğüm hudutlar dahilinde lâyihayi 
hazırlayayım ve takdim edeyim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
buyurdunuz ki mübadele meselesi bitmiştir ve muha
cirler yerleşmiş gibidirler. Bendeniz öteden beri iddia 
ediyorum ki Sudan'da bir Türk varsa onu bile buraya 
getirmek mecburiyetindeyiz. 

Nerede kaldı ki Romanya'da, Bulgaristan'da ve-
sair yerlerde bulunan Türkleri düşünmeyelim. Aca
ba zatıâjileri tereddüt etmekle ve diğer bir kanaat 
beslemekle bu mefkureyi nasıl takip edebileceksiniz? 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Muhterem 
arkadaşım Tunalı Hilmi Beyin sormuş olduğu sual 
bundan sonraki muhacirin siyasetine taalluk eden 
nokta hakkında bendenizi izahata sevk edecek bir 
sualdir. Fakat şunu arz edeyim ki, bu esaslı furuatlı 
meselelerde, Hükümetin bütün düşüncelerini ihtiva 
eden kararla ve umumî siyâsetine tercüman olacak 
derecede efkâr ve malumatla henüz mücehhez de
ğilim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Vekil Beye
fendinin verdikleri izahata göre 8 Teşrinisani 1339 
tarihli kanunun ihtiva eylediği ahkâm, müdüriyeti 
umumiyesi tarafından yapılacak... 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Dahiliye 
Vekâleti iştigal edecek mesul benim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — O kanu
nun birinci maddesinin son fıkrası meselâ*»: O ka
nunda birinci maddede imar ve iskân işleri tefrik 
edilmiş; mâruzâtım onun içindir. Müsaade ederse
niz p kanunun birinci maddesini okuyayım : 

Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâle
tinin mübadelei ahali mukavelesine tevfikan ahalinin 
nakil, ibate ve iskânlarına ve bunlardan ihtiyacı ta
hakkuk edenlerin iskele ve yollarda ve iskânların
dan itibaren azami iki ay olmak üzere mahallerin
de iaşelerine 1328 senesinden beri iskân muamelesi 
görmemiş olan muhacir ve mültecilerle aşairin ba
dema hükümetçe kabul edilecek muhacirinin ve tah
rip edilmiş mahaller ahalisinden meskenleri ihrak 
ve hedmedilmiş olanların iskân ve terfihlerine ve 
iskân mıntıkalarına tayinine... 

Şimdi buraya kadar iskân diyelim, ya buradan 
aşağısına, (... ve memleketin harap mahallerinin 
imarı vesailini ihzar ve temine memurdur) diyor. 
inşallah bir maddei mahsusa ile bu kısmın imkân 
vücudu husula gelir. (Tahrip edilen yerlerin ve is
kân mıntıkalarının imarını temin için devletçe irae 
olunacak teminat mukabilinde bir imar bankası te
sisine Mübadele, İmar ve lskânN Vekâleti mezundur.) 
diyor. Yani bu kanunun ruhu iskân meselesinin ayrı 
bir iş olarak, imar meselesine ayrı bir iş olarak na
zarı itibare almıştır. Bu kanun ilga olunmadıkça or
tada bir iskân meselesi vardır. Bir de imar meselesi 
vardır. Kanunun sarahatına karşı iskân kelimesinin 
manayı lugavisi, ıstılâhisi imara da şamildir. Demek 
doğru olamaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim; istilâ vesaire hasebiyle duçarı hasar olan 
menatıkın - kendi tabirlerini kullanmayacağım - ta
miri vazifesiyle vekâletin... 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Benim tabi
rim değil, kanunun tabiri. 

RECEP BEY (Devamla) — Kanundaki herhangi 
bir fikri ifade etmek için tabiî müsaade buyurursu
nuz efendim. Bu maruzu harik olan menatıkın tami
ri vazifesinin bu memleketin uhtesinde daha uzun 
müddet devam etmesi zaruri bir iş olduğuna kaniyim. 
Yalnız demin arz çtmiş olduğum gibi imar kelimesi 
gibi hakikate tevafuk etmeyen ve bir muhterem ar
kadaşımızın istizah günü ifade buyurdukları veçhiy
le parlak levhalar teşkil eden bir kelimenin idamei 
mevcudiyetine esas itibariyle bendeniz taraftar de
ğilim. Yalnız şunu arz edeyim ki : O kanunun bi
rinci maddesinin fıkrai ahiresinde tarif buyurdukları 
harap mıntıkaların tamiri vazifesini imar Vekâleti 
Vekili sıfatıyle deruhte etmiş olduğum cihetle bu 
vazife için Heyeti Muhteremenizden tahsisat aldığım 
gibi bu vekâletin Dahiliye Vekâletine merbut bir 
müdüriyeti umumiye haline kalbini teklif ettim. Ay
nı zamanda Dahiliye Vekâletine merbut olacak olan 
müdüriyetin bu işle meşgul olacağını ve meşgul ol
maya azim olduğunu ifade etmek için söyleyebilirim 
ki 1341 senesinde bütçede yaptığım tadilâttan sonra 
dahi harap mahallerin tamiri için epeyce para ve 
tahsisat koydum. Ve Meclisi Âliden talep ettim. 
Yani şu ifade ile bunu arz etmeye sai bulunuyorum 
ki 1341, senesinde Dahiliye Vekâletine merbut bir 
iskân müdüriyeti olarak uhtemde bulunan bu vazi
fe ile bu harap yerlerin tamirine şamil bir iştir. Bu 
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tamirat tabiî surette yapılacaktır. Bütçeye bunun için 
miktarı kâfi tahsisat konmuştur. Yalnız konulmuş 
olan tahsisatın ve konacak olan tahsisatın Heyeti 
Umumiyesi olsa olsa bir tamir ve bir yardım hudu
dunu geçemez. Malumuâliniz büyük memureler vü
cuda getirmek için büyük milyonlar lâzım, bunu tah
sis edecek mevkide değiliz zannederim. Meclisi Âli 
bütçenin müzakeresi esnasında bunu tahdit edecek
tir. Yalnız Dahiliye Vekâletine merbut bir iskân mü
düriyeti umumiyesi; harap yerlerde, memleketin siai 
maliyesinin müsaadesi nispetinde, çalışacaktır. Bina
enaleyh hakikati halde bir hayal olarak kalan bir 
kelimenin bu müdiriyeti umumiyeye merbut ve mu-
zaf olarak kalması hakikati hal ile tevaffuk etmeye
cek bir şeydir. Onun için imar kelimesine lüzum yok
tur. Maksat iskândır. Evini yapıp bir adamı iskân 
ettik mi, iskân ettiğimiz adamın iskân işi, aynı za
manda o küçük evi yaparak tamir etmeye şamil olan 
ameliyeye tabidir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Kanunun ta
dilini teklif ediniz. O kanunun maddeleri ne olacak
tır efendim? 

RECEP BEY — Kanunun tadili teklif edeceğiz 
efendim. Bu Vazaifi bu hudut dahilinde göreceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yine de
diğime geldiniz. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Arkadaşlar; Encü
mende bu kanun müzakere edilirken imarı tayyettiği
mizin sebebi, memlekette hükümet imarı ifa etmeye
cek diye değildir. Hükümet meselesinden çıkan ma
na da imar kelimesi mündemiçtir. Nitekim Nafia 
Vekâleti elbette yolları yaparken yolları imar eder. 
Hatta beyefendiler; imar ile alâkadar olmayan Maa
rif Vekâleti maarif mekteplerini yaparken şüphesiz 
Hükümetin imar vazaifinin bir cüzünü ifa ediyor. 
Şüphesiz o da memleketi imar ediyor demektir. Mü
badele, İmar ve İskân Vekâletini lağvettiğimiz ve bir 
müdüriyeye kalb eylediğimiz takdirde, tabiî müdüri
yeti umumiyede Hükümetin bir uzvudur. Memleketin 
imarı ile meşgul olacak ve gelecek olan muhacirinin 
terfihine, refahına çalışacak manası mündemiçtir. 
Yalnız iskân müdüriyeti umumiyesi dediğimiz za
man o iskân müdüriyetine bu manası atfetmek is
tiyorduk. Açıkça ve güneşin altında ezilen ve hatta 
az evvel müzakere edildiği zaman söylenildiği gibi 
ölen vatandaşlarımızı korusunlar ve onları her hal
de iskân etsinler. Arkadaşlar, bir arkadaşı bir mem
lekette iskân ettiğimiz zaman o memlekette imar 
olur. Evler yapılır, ondan sonra korkmayınız İskânı 
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eğer bu müdüriyet tamamen ifa ederse arzu buyru-
lan imar da kendi kendine hâsıl olacaktır. (Doğru 
sesleri) 

İkincisi; beyefendiler; mübadeleyi ne için koy
madık? Beyefendi, bu memleketin harabisini mucip 
olan sebeplerden birisi de ikiliktir. İkiliği kaldıra
lım dedik. Bu ikilik de nedir? Gelenler yalnız mü-
badeleten gelenlerden ibaret değildir. Diğer arkadaşla
rım söyledikleri gibi Sudan'dan da gelen kimseleri, 
belki de bir yerden gelecek insanların biz düşünü
yorduk. O gelen adamlar birtakım hukuk ile gelirler. 
O hukuk bugün mübadele şeklinde gözükebilir. 
Çünkü gelen adamlar buradan giden adamların mal
larına tasarruf edeceklerdir. Fakat gelecekler ne şe
kilde gelecektir, kim biliyor? Diğeri gelecek, fakat ne 
şeraitle ve nasıl gelecektir? Ve ne hukukla gelecek, 
burada vazife karşısında kalacak? Onun için onları 
da kaldırdık, yani mübadele demedik. Bu ikiliği kal-. 
dırdık. 

Üçüncüsü de iskâna dairdir. Bunun için ne yap
tık arkadaşlar? İskân edilecekler yalnız mübadil ola
rak gelecekler değildir. Şarkı vilâyetlerimizi biliyor-. 
sunuz, oraların hepsi haraptır. Onların içerisinde as
kerlikle bu memlekete birçok fedakârlık etmiş adam
lar vardır. Onların evleri yoktur. Onları da iskân 
edeceğiz garp vilâyatımızda böyle. Onun için iskân 
müdüriyeti umumiyesi açıkta kalan ve çıplak kalan 
bütün insanların toplasın, iskân etsin dedik. 

Niçin iskân vekâletini müdüriyeti umumiyeye 
kalbettik arkadaşlar? Onu yapan arkadaşlarınız için
de bir takım arkadaşlarımız vardı ki; bu memleketin 
en mühim vazifesi imar ve iskân işi olsun diyorlardı. 
Fakat beyefendiler verdiğimiz paralar azdır. Bunu 
vekâletin bütçesi içerisi içerisinde hiçe saydıracak yer
de onu müsmir bir şekle sokalım. Bugün müdüriyeti 
umumiye bu vazifeyi görsün, eğer ismin noksanlığı 
buna mani olacaksa veyahut oraya gelen adamın 
müdürden ziyade vekil olması daha nafi ise emin 
olunuz, bunu ilk defa teklif edecek sizin encümeni
niz olacaktır. Onun için arkadaşlar isme kapılmaya* 
hm. İmar ve İskân ve Mübadele Vekâleti demekle 
tümtırakh laflarla iş görülmez. Hayal hakikat ola
maz. 

Hakikati görelim. Elimizdeki paranın miktarına 
göre bir teşkilât yapacağız ve mevcut olan insanları 
imar namı altında büyük şekillerde değil, yalnız on
ları öldürmeyecek derecede iskân edelim. Emin olu
nuz ki o zaman imarda kendi kendice hâsıl olacak
tır. Encümenin fikri budur. 
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HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim; müsaade ederseniz bir sual soracağım. Buyurdu
lar ki elfaza ehemmiyet atfetsek onun bir vekâlet ol
masında beis görmüyorum. Encümeni temin ediyoruz 
ki elfas noktai nazarında bizde çok ümit var deği
liz ve buna fazla ehemmiyet vermeyiz. Yalnız bir 
şey vardır; bir vekâletin bütün günlerini dolduracak 
kadar büyük olan bu iş esasen vazaif pek çok olan 
bir vekâlete ilâve olarak raptedildiği zaman her iki 
vekâleti de daha bozuk bir hale getirmez miyiz? Bu
nu soruyorum. Encümen bunun hakkında bize cevap 
versin. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Meşhur bir darbı 
meselemiz vardır. Ekmeğin büyüğü hamurun büyü
ğünden olur. Beyefendiler; eğer bu işi için mühim 
ir .1 tarda bir meblağ tefrik etmek imkânı varsa, ni-
t i im gelen mübadiller için sarfedilen paraları pek
âlâ bu kürsüden işittiniz, eğer o miktarı tefrik edebi
lirseniz çok güzel arkadaşlar, daha vasi teşkilât ya
yalım ve buna encümeniniz kanidir. Fakat beyefen
diler; istemek, yapmak demek değildir. Arzu baş
kadır, yapmak başkadır. Bütçe yarın müzakere edil
diği zaman göreceksiniz ki yorgana göre ayağı uzat
mak lâzımdır. Fazla uzattığımız takdirde ayağınız 
açıkta kalır, üşürsünüz. (Alkışlar) söyleyeceğimiz 
budur. 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti hakkında 
takrirler vardır. Müzakereyi kâfi görenler el kaldır
sın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müza
kere kâfi görülmüştür efendim. 

Tadil takrirleri okunacaktır : 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; takriri reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Efendim; Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin 
takriri vardır okunacaktır : 

(Tekrar okundu) 

REİS — Takriri kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilme
miştir. 

(Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS —- Efendim, bu takrirde aynı maaldedir. 
Reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. 

Efendim; birinci maddeyi aynen reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Birinci madde aynen 
kabul edilmiştir.. 

Efendim; ikinci madde okunacaktır : 

Madde 2. — Dahiliye Vekâleti 1340 senesi niha
yetine kadar müstakil bütçe üe, mülga vekâletin teş
kilâtında tenzilât ve tebdilât icrası ile yini iskân mü
düriyeti umum iyesi kadrosunun tanzim ve tatbikine 
mezundur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; birinci mad
denin müzakeresinde gerek arkadaşlarımızın ve gerek
se vekil beyefendinin beyanatından anlaşıldı ki bugün 
elimizde mevcut olan İmar ve İskân ve Mübadele Ka
nunu hangi hukuk ve vazaifi, İmar, İskân ve Müba
dele Vekâletine vermiş ise iskân müdüriyeti umumiye-
sine dahi aynı vazaifi tevcih ediyor. Dahiliye Vekâ
letinin şahsiyeti maneviyesine o hukuk ve vazaif dev
rediliyor ve müdüriyeti umumiye vasıtasiyle idare 
ediliyor. Yani şu mühim vazaif Dahiliye Vekâletine, 
yani bilvasıta iskân müdüriyeti umumiyesine tevcih 
ediliyor demektir. Bu böyle olduğu halde ikinci madde
yi arkadaşlar şu şekilde kabul ediyorlar: (Dahiliye Ve
kâleti 1340 senesi nihayetine kadar müstakil bütçe 
ile mülga vekâletinin teşkilâtında tenzilât ve tebdilât 
icrasiyle yeni iskân müdüriyeti umumiyesi kadrosu
nun tanzim ve tatbikine mezundur. (Yani Dahiliye 
Vekâleti şu mühim vazaifi temin etmek için kendisi 
doğrudan doğruya kadro tanzim edecek ve o kad
royu tatbik edecektir. İşte bendeniz ve diğer arka
daşlarım bu noktaya itiraz ediyor ve diyoruz ki; kad
ro tanzimi, teşkilât icrası, bütçede tezyidât ve tenzilât 
ifası ancak Meclisi Âlinin hakkıdır. Meclisi Âlinin 
hikmeti teşekkülünden birisi ve belki de birincisi; 
millet bütçesi üzerinde hakkı tasarrufu olması mille
tin bütçesine istediği gibi tanzim etmesi ve varidat 
ve masarifi bir parasına varıncaya kadar kendi mu
rakabesi altından geçirmesidir. Halbuki teşkilât icra 
etmek, bütçede müstakilen tasarruf etmektir. Bu iti
barla katiyen bu madde doğru değildir ve bu yol Mec
lisi Âlice açılacak bir yol değildir. Ebediyen kapan
ması lâzım gelen bir yoldur. Halbuki bu kanun Meclisi 
Âlinizce neşredilmiş olan 28 Rebiulevvel 1342 ve 
8 Teşrinisani 1339 tarihli Kanunu ilga etmiyor. Mad
delerde bu hüküm yoktur. Şiddi ilâve edilebilir. Fakat 
ilâve edilmiş olsa bile o vakit Meclisi Âlinizce düşü
nülüp taşınılarak çıkmış olan bir kadro vardır. Bu 
kadronun lalettayin ihlâli doğru değildir^ 
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; Şimdi şurada bütün hatipler meselenin ehemmiye
tinden bahsettiler. Sonra bu vazaifin ifası için Meclisi 
Âlinin kontrolundan azade yeni bir teşkilât icrası ve 
ileride herhangi bir şekil hadis olduktan sonra Mec
lise gelmesi doğru değildir. İkincisi Hükümet teşkilâtı 
diye müstakar bir teşkilât olmalıdır. Biz lalettayn 
emrazı sariye için veyahut filân yerde nakliyat icra 
edilecek diye, şose yapıyoruz diye, teşkilât yapmıyo
ruz. Devairi devlet arasında mühim bir daire lağ
vediyoruz. Onun yerine yeniden bir teşkilât yapacağız 
ve bunu muvakkat surette yapıyoruz ve diyoruz ki: 
Üç yüz kırk bire kadar, yani Kânunusani, Şubat ve 
Kânunuevvelden de bir miktar var. Demek ki iki 
buçuk ay için bir teşkilât yapıyoruz. Bu teşkilâtı da 
Dahiliye Vekâleti yapacaktır. Böyle Hükümet işlerin
de ve teşkilâtında istikrarsızlık doğru değildir. Hü
kümet teşkilâtında bu gibi kararsızlığın neticesi bu
gün iş görecek memurların, vazifesinden ziyade artık 

^memuriyetinin devam edip etmeyeceğini ve devam et
mesi için ne gibi vesaite ve vesaile müracaat etmesi 
lâzım geleceğini düşünmesi olacaktır. 

Binaenaleyh bu iki buçuk aylık teşkilâtı yapacak 
vekâlet, salâhiyet alsa bile, yaptığı teşkilâttan faide 
görmeyecektir. Çünkü her memur, şimdi kaldım, acaba 
iki buçuk ay sonra kalacak mıyım diye tereddüt için
de bulunacaktım. Sonra bu teşkilâta başlasalar bile 
iki buçuk ay tezelzüle uğrayacaktır. Yani iki buçuk 
ay zarfında ancak tatbik edilecektir. Niçin Meclisi 
Âli evvelce çıkardığı bir kanunu sonra çıkan bir ka
nunla laletayn nakzetsin ve sonra diğer bir kanun 
Meclisi Âlice tanzim edilsin? Doğru değildir. 

Sonra efendiler, vekâlet diyor ki: Bu iki buçuk ay 
zarfında tatbikattan alacağım netayiçi de zam ile yeni 
kadroyu öyle getireceğim. Biz öyle zannediyoruz ki, 
Vekâletin şahsiyeti maneviyesi, tecrübeyi şimdiye ka
dar yapmış olmak lâzım gelir. Madem ki vekâlet 
«lüzumsuzdur» diyor ve o Vekâletin yerine bir mü
düriyeti umumiye ikamesi zaruretini kabul ediyor, işte 
bu kabul edildikten sonra kadronun ne kadar olması 
lâzım geleceğini o vekâletin takdir edip buraya getir
mesi lâzım gelir. Bendenizce bu maddenin kabulü, 
Meclisi Âlinin hukukundan büyük bir kısmını feda 
ederek fedakârlık yapması, sarfınazar etmesi demektir, 
Idarei Hükümette bir istikrarsızlık karışıklık vukua 
getirmek demektir. Memurin üzerinde suitesir yap
mak demektir. Bendenizce bu maddenin reddi ile iki 
buçuk aylık kadronun devamı ve vekâlet yapacaksa, 
bir adım atacaksa, kati olarak, daimi olarak atması 
lâzım gelir. Onun için teklif ettiğimiz ikinci madde

c i nin kabulünü rica ediyorum. 
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ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; tarzı tah
rir itibariyle bendeniz ikinci maddenin ihtiva ettiği 
hükmü çok garip buluyorum. Burada deniliyor ki (Da
hiliye Vekâleti yeni iskân müdüriyeti umumiyesi kad
rosunun tanzim ve tatbikine mezundur.) Halbuki Mec
lisi Âlinizin bu çığırı açmasını ve böyle bir kanun 
kabul etmesini ve aynı zamanda mübadele, îmar ve is
kân Encümeninin bu vaziyeti iyice tetkik etmeden 
Meclisi Âliye sevketmesini bendeniz iyi bir şey olarak 
görmüyorum. Doğrudan doğruya elimizde bir bütçe 
vardır. Bu bütçe çerçevesinin dahilinde bizim yapa
cağımız tertibat ve tensikat, muayyen meblağlar üze
rinde takdirat, doğrudan doğruya Meclisi Âlinizin 
salâhiyeti dahilinde olan bir şey hakkında, bugün için 
olduğu gibi, istikbalde dahi herhangi bir vekâlete 
salâhiyet verilmesini bendeniz zannediyorum ki, Mec
lisi Âli muvafık görmiyecektir. Bu vaziyet dahilinde 
eski kadronun yani pek vasi ve pek geniş olan kad
ronun ilgası muvafık mıdır? Bence bu da muvafık de
ğildir. Bununla beraber bu vazifeyi deruhte eden Dahi
liye Vekili muhteremi Recep Beyefendinin bu husus
taki vekâletinden biz ümit ederdik ki İmar ve İskân 
Vekâletinin ilgasına gidildiği andan itibaren deruhte 
etmiş oldukları bu vazifeden dolayı şimdiye kadar 
kadrosunu tespit ve tayin ederek Meclisi Âlinize böy
le bir şey teklif etsin ve biz de vereceğimiz erkamın 
miktarını istihdam edeceğimiz memurinin şekil ve ma
hiyetini takdir ederekten bu vaziyet dahilinde Recep 
Beyefendinin Meclisi Âlinize vermiş olduğu bir kad
royu o çerçeve dahilinde kabul etmiş olalım. Yoksa 
istikbal için herhangi bir şekilde, Meclisi Âlnin salâ
hiyeti dahilinde olan bütçenin tertip ve tanzimi salâhi
yetini herhangi bir vekile vermek zannederim doğru 
bir şey değildir ve Recep Beyefendi de bu müddet zar
fında kendi faaliyeti ile her halde bunu yapan da 
Meclisi Âlinize arz edebilirdi. Bunun için ikinci mad
denin doğrudan doğruya bendeniz reddini teklif edi
yorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
bendenizde Vehbi Beyefendi ile Zeki Beyefendinin 
mütalaatına iştirak edeceğim. İkinci maddede üç 
nokta mevzuubahis oluyor. Bunlardan birincisi teş
kilâtta tenzilat icrası, ikincisi teşkilâtın ciheti irtiba
tında tadilat icrası, üçüncüsü kadroyu tanzim. 

Her üç madde, gerek teşkilât olsun, gerek ciheti 
irtibat olsun ve gerek yeni kadroyu tanzim olsun, 
bilhassa bunların ikincisi kavanini mevzuada tadilat 
icrası demektir. Halbuki Heyeti Celilenin malumu
dur ki kanunlarda tadilat icra etmek hakkı Meclisi 
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Âlinizin hukukundandır. Ve öyle hukuktandırki hiç I 
bir veçhiyle kabili ferağ değildir. Meclisi Âliniz böy
le bir hakkı yani kanunlardaki tadil hakkını ahere fe
rağ eyleyemez. Binaenaleyh ikinci madde doğrudan 
doğruya en mühim bir kadidei hukukiyeyi tahrip et
mektedir ve ati itibariyle gayet fena bir çığır açmak
tadır. Çünkü bir teşkilâtın irtibatında tadilât icrası ve 
sonra yeni baştan kadro tanzimi gibi keyfiyat doğru-, 
dan doğruya kanun tanzimi mahiyetinde efal de
mektir. Bunları icra Vekilleri Heyetinin bir cüzüne 
bahşetmek artık o hayatın, o zatın, o makamın ka
nun yapma hakkını teslim etmek demektir. Gerek 
bir defaya mahsus olsun, gerek böyle bir fikrin ya
nından geçmek suretiyle olsun doğrudan doğruya 
sakat bir mecraya ve sakat bir zemine dahil olmak 
demektir ve Meclisi Âlinin hukuku esasiyesini ihmal 
eylemektir. Binaenaleyh İcra Vekilleri Heyeti ve Da
hiliye Vekâleti, kadroyu arkadaşım Zekıi Beyefendi
nin buyurduğu gibi Meclisi Âliye getirmeli idi. Ge
tirmemiş ise, kadrolar mevcut değilse, yapılmamışsa 
bu husustaki vazifei icraiye lâyiki veçhiyle ifa edil-
memişse bunun neticesi Meclisi Âlinin gayet mu- i 
him olan bir hakkımın ferağ edilmesi demek değil
dir. Binaenaleyh en mühim hukuki esasimize taallûk 
eden ve bu hukuku ihlâl eden maddenin reddini tek
lif ederim. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim; bu madde 
Dahiliye Encümeninde müzakere edildiği zaman ar
kadaşlar arasında pek çok muhavereler cereyan etti. 
Nihayet rüfeka iki kısma ayrıldı. Bir kısmı bu mad
denin kabulüne taraftar oldular, diğer bir kısmı da 
buna taraftar olmadılar. Bendeniz de aleyhtar olan 
arkadaşlar meyanında olduğum için noktai nazarımı 
arz edeceğim. Malumuâlinizdir ki hidematı amme- I 
nin ihdası, ilgası ve teşkili ve binnetice tadili ancak I 
kanun ile yapılacak hususattandır. Biz geçen sene I 
bir kanunu mahsusla imar ve iskân işini hidematı 
umumiye içine aldık ve onun teşkilâtını da yine bu I 
kanun ile yaptık. Bu defa vazifeyi ve bu vazifeye I 
ait olan teşkilâtı tadil etmek istiyoruz ve bu tadilâ- I 
timizi da ancak bir kanunla yapabiliriz. Bu sebeple I 
bu teklifi kanuni, bu lâyihai kanuniye Heyeti Celi- I 
lenize takdim edildiği zaman bunun bundan sonra I 
icrasiyle mükellef olan teşkilâtın kadrosu da bera
ber gelmek lâzım gelirdi. Biz Encümende bu noktai I 
nazarı müdafaa ettik. Fakat Vekil Beyefendi bu va
zifenin hüsnü ifasını temin etmek ancak lâzım olan I 
kadroyu iyi bir şekilde tanzim etmek için kâfi dere
cede zamana malik olmadıklarını ve bu sebepten do- j 

j layıdır ki bunu böyle yapmakta mazur olduklarını 
I söylediler. Şu suretle bizimle vekâlet arasında bir ih

tilaf hâsıl oldu. Biz teşkilâtın behemehal bir kanunla 
yapılmasına taraftardık. Bunun bittabi birçok es
babı vardır. Muhterem arkadaşlarımdan bazıları ben
den evvel bu noktaya temas ettiler. Bendeniz de bun
lardan başka olarak bir tanesini arz etmek istiyorum. 
Meclisi Âli herhangi bir vazifeyi bir heyeti icraiye-
ye tahmil ettiği zaman o vazifenin vazaifi icraiyesi 
olan teşkilâtı da nazarı dikkate alır ve o vazifenin 
o teşkilâtla kabili icra olup olmadığını ölçer. Teş
kilâtla vazife arasında muadelet münasebet ve kifa
yet arar. Eğer o teşkilât bu vazifenin ifasına kâfi 
olmayacak derecede ise berveçhipeşin onu ilân eder. 
Fazla ise noktai nazarını ihzar eder ve millete faz
la yük yükletmez ve eğer muvafık buldu ise ondan 
sonra kabul eder. Bununla beraber vekil beyefendi
nin serdettikleri mazeret de doğru idi. Kuvvetli idi. 
Evet zamanları yoktu o halde her iki tarafın noktai 
nazarı telif etmek için bir çare aramak lâzım geldi. 
Bu nokta hakkında uzun uzadiye görüştük. Vekil 

I Beyefendinin Encümende verdikleri izahattan anla
dım ki, kendilerinin bu tekliften kastettikleri bazı 
fevaid vardır. 

Bendeniz de orada kendilerinden aldığım izahata 
göre bu faideleri hülâsatan izah edeceğim. 

I Bunlardan birisi: Taşradaki Mübalede, İmar ve 
İskân memurlarını oralarda vekâletin mümessili bulu
nanlar rüesayi memurini mülkiyenin tahtı amiriyet 

I ve nezaretine vaz etmek ve bu suretle vazifenin hüs
nü cereyanını temin etmektir. 

İkincisi : Memurini lüzum görülecek yerlerde is
tihdam etmektir. Bir yerde hizmet çok, memur da 

I az ise memuru çok olan yerden az olan mahallere 
I memur sevk etmektir. 

Üçüncü faidesi: Bizzat rüesayi memurini mülkiye 
bu işte istihdam etmektir. 

Dördüncü faide ise: Bugünkü Vekâlet kadrosu-
I nun fazlalığına binaen oradaki kadrodan tasarruf 
I yapmaktır. İşte bendeniz bunları işittikten sonra Hü-
I kümetle bizim noktai nazarımızın kabili telif oldu

ğunu anladım. Bu vazife Dahiliye Vekâletine devre
dildikten sonra bu işi görecek olan memurlar Dahili-

I ye Vekâletinin doğrudan doğruya v memurları olacak
tır. Ve elinde bulunan bu memurların da taşrada 
bulunan kısmı, oralardaki' valilerin ve kaymakamların 

I emri altına, nezareti altına girecektir. Bu rabıta şah-
| si değildir. Yani şimdiki gibi Vekil Beyefendi mev-
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cut bir vekâletin vekili olarak bulunacak değllerdir. I 
İş doğrudan doğruya kendilerinin vekili asili bu
lundukları vazaifi esasiyesi cümlesine girecektir. Bu 
itibarla tabiatiyle vekâletin o kısmına ait memurlar 
da vekâletin diğer şuabatına ait memurlar gibi taş
ralarda en büyük mülkiye memurlarının nezareti al
tına girecektir, ikinci faide ise hizmeti çok olan yer
lerde memurini teksif ederek orada istihdam etmek
tir. 

Efendimler; bir vekâletin emrinde bulundurduğu 
memurları, lüzum gördüğü yerlerde istihdam etme
ye salâhiyet ve hakkı vardır ve bu hakkı her vakit 
haizdir. Hizmet nerede ise memur orada bulunur. 
Hizmet, olmayan yerde memurun esasen hikmeti vü
cudu olamaz. Vali ve kaymakamların doğrudan 
doğruya mükellef tutulmaları kastına gelince bu be-
lağan mabelağ vardır. 

Bu vekâletin zaten saharatı esasiye cümlesinden 
iken bu kanunu kabul ettiğimiz vakit eski mübade- I 
le, imar ve iskân vekâletinin teşkilâtına dair olan 
bu kanunun o vekâlet, bütün vekâletin memurları 
üzerinde bahşettiği müthiş salâhiyet aynen Dahiliye 
Vekâletine intikal edecektir. O salâhiyete istinaden 
istedikleri memurlardan istedikleri gibi iş beklemek 
zaten salâhiyetleri dahilindedir. 4 ncü faidede me
murları azaltabilmektir ki bu salâhiyet de tamaman 
kendilerinden mevcuttur. Eğer bu gün istihdam et
tikleri memurları fazla görüyorlarsa işe yaramıyan 
kısımlarını hizmeti Devletten affederler ve onların 
vazifelerini diğerlerine tahmil ederler. Ve bu suretle 
istedikleri kadar tenkise muvaffak olabilirler. Bina
enaleyh vekâlet; benim kanaatimce zaten istedikleri 
salâhiyetlerin tamamına maliktir. Yalnız bu son arz 
ettiğim salâhiyeti, haiz oldukları hakkı takdiri idari
ye nazaran istihmal edeceklerdir ve bittabi onun mu
kabilinden mesuliyeti deruhte buyuracaklardır ki, 
bundan da elbette kaçmazlar. Şu suretle bendeniz 
Vehbi Bey arkadaşım gibi müdüriyeti umumiye kad
rolarının tanzimi ile Heyeti Celilenize takdimine 
kadar geçecek zaman zarfında Mübadele, İmar ve İs
kân kadrolarının tamamiyle meriyetini; yalnız onda 
vekâletin idari salâhiyetini istihmal ederek matlûp 
olan tasarrufu yapabilmesini teklif ediyorum.-Şüphe
siz bu maruzatıma kadronun bir an evvel tanzim edi
lerek takdim edilmesi temennisini de ilâve ediyorum. 
Netice itibariyle efendiler; Vekil Beyefendiden çok 
rica ederim. Hukuku idare ve esasiyenin mühim pren
siplerine taallûk eden bir mesele de İsrar buyurmıya- I 
rak teklifimize muvafakat etmelerini temenni eder I 
ve bize taraftar olmalarını rica ederim. J 
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Heyeti Celilenizden de ayrıca rica ediyorum ki: 
Beşeriyete çok pahalıya mal olan bu prensiplerin 
hüsnü muhafazasiyle genç Cumhuriyetimize, bunlara 
muhalif bir bidatin ithaline müsaade buyurmayınız. 
Arkadaşlarım, ikinci maddenin yerine bir madde tek
lif etmişler. Bendeniz esbabı mucibede ve şimdiki 
ikinci maddenin lüzumsuzluğundan kendileriyle müş
terek olmakla beraber teklif ettikleri takrire taraf
tar olmuyorum ve bazı noktai nazardan onun yeri
ne başka bir teklif dermeyan ediyor ve teklifimi tak
dim ediyor. Okunduğu zaman icap ederse noktai na
zarımı arz ve izah ederim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 
Meclisi Âlinizin salâhiyeti asliyesinin bir vekâlete in
tikal hükmünü ihtiva eden ikinci maddenin kabul 
edilmemesi için bendenizden evvel söz almış olan ar
kadaşlar büyük bir salâhiyeti ilmiye ve müthiş bir it
tifakı ârâ ile meseleyi çok güzel izah buyurdukla
rından bendeniz Heyeti Celilenizi fazlaca tasdi etme
yeceğim. Kısaca şunu arz etmek isterim ki yeni is
kân müdüriyeti umumiye kadrosunun tanzim ve tat
bikine mezun olmak isteyen Dahiliye Vekâleti şu 
madde ile Meclisi Âlinizin, 1 Teşrinisani 1340 tarih 
ve 316 numaralı Kanunla tanzim ettiği ve demin 
mazhazan kabulümüz olan birinci madde ile lağve
dilmiş bulunan İmar, İskân ve Mübadele Vekâleti 
kadrosu ki - ancak demin arz ettiğim 1 Teşrinisa
ni 1339 kanunu ile vücut bulmuştur. - Teşkilâtı Dev
let herhalde Meclisi Âlinizin idarei hâkimanesine 
müstenit bulunmak lâzım gelir. Onu tadil edecek yani 
böyle bir teklifi kanuni ve lâyihai kanuniye hazırla
yıp da Heyeti Âlinizin huzuruna gelinceye kadar 
bir kanunu muvakkat İstan salâhiyetini ihraz ede
cektir ki meselenin ruhu budur. Benden evvel söz 
söyleyen bütün arkadaşlarım da hep bu noktayi esa-
siyeye temas etmişlerdir. Şu teklif, elimizde bulu
nan Teşkilâtı Esasiye Kanununun hükmü sarihine 
dahi muhaliftir. Münafidir. Malumu ihsanınız Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzda ve hatta o kanunun me-
vaddı mütekaddemesiyle tespit edildiği üzere Meclisi 
Âliniz icrai ve teşrii salâhiyeti haizdir ve yine o 
kanunun mukaddematında bulunan bir madde ile 
salâhiyeti icraiyenizin muayyen bir şekilde istimali 
hakkı Heyeti Celileniz içinden ayrılan, intihap edi
len Heyeti Vekileye verilmiştir. Fakat ipin ucu eli
nizdedir. Çünkü hakimiyeti milliyenin manası budur. 
Fakat o kanun ahkâmı ile salâhiyeti teşriiyeniz ada-
dına dahil olan, kanun vaz etmek hakkı hiç bir yere 
verilmemiştir. Ve verilemeyeceği sarahati hükmüye-
siyle meydandadır. 
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Hal böyle iken Heyeti Celilenizin verdiği, heyet 
teşriiyenizin verdiği bir kadroyu tadil etmek, tağyir 
etmek, yani arz ettiğim 1 Teşrinisani 1339 tarihli bir 
kanunla vücut bulmuş ve ancak onu lağv edici bir 
kanunla onun lağvı zaruri olan teşkilâtı bozmak sa
lâhiyetini Heyeti Vekileden bir makama tevdi etmek 
Heyeti Âliyenizin kanunla yapacağı bir işi oraya ver
mek demektir ki, kanun yapmak salâhiyetini vermek 
demektir. Heyeti Hazırai Hükümetimiz çok iyi tak
dir buyururlar ve her halde itiraf ederler ki Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun esnayi müzakeresinde hükümete 
nimazamat ihdası, kanunu muvakkatlar ihdası salâ
hiyetinin verilmesinden fevkalâde içtinap edilmişti ve 
bunda müçtenip olanlar bugün Heyeti Vekilemize 
dahil olan arkadaşlarımızdır bizim meyanımızda on
lar da şiddetle samimiyetle milletin hukuku mu
kaddesi hakimiyetine hürmet gösteren bu arkadaş-
larımızdı. Şimdi bizce müsellem olan bir mahiyeti 
hukukiye ile mütezahir, şu maddei kanuniyenin nasıl 
bir zihniyeti ile teklif edilmiş olduğunu takdirde iz
harı hayret etmiş olursam, zannederim fazla bir şey 
yapmış olmam... 

Birinci maddenin müzakeresi esnasında iskân 
müdüriyeti umumiyesi kelimesinin yahut cümlesinin 
takririmde musarrah olduğu veçhiyle tebdilini iste
mediğimin sebeplerinden birisi de ikinci maddenin 
müzakeresi esnasında tavazzuh edecek bu hakikati 
hukukiye ile işin bir çıkmaza sapmasından tevekki 
için idi. Yoksa filhakika Meclisi Âlinin bugün faali
yete geldiği andan beş on dakika sonra elimize ve-
sıl olabilen şu üç yahut dört maddelik kanunu iyi te
tebbu edemeyerek gayrı mücehhez bir surette bu 
kürsüye geldiğim için makamı hitabette kanaatimi 
tebdil etmiş değilimdir. Bu husustan çok emin ve 
mustarih olmalarını Dahiliye Vekili Beyendiye arz ve 
temenni ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim; bir birini takip eden birkaç arkadaşın ben-
deniz için pek yanlış olan bir noktai nazardan müt
tehit bazı sözleri yekdiğerini velyetmesiyde sözlerimi 
madde nhakkında söz alan arkadaşların ifadelerinin 
sonuna talik edecektim. 

Fakat derhal müsaraat etmek icap etti ki bugün 
mevcudiyeti milliyenin müttekâsi, mabehülistinadı 
alan hakimiyeti milliye ve hayatı devlet mefhumunun 
rencide ve raütessir edecek bazı tasavvuratta bulun
duğumuz zehabı heyeti muhteremenin hissiyatı na
hiyesini rencide, ve müteessir etti. Bu suretle şimdiye 

kadar sebkeden ifadeler hakkındaki maruzatımı tel
his edeceğim. Evvelâ ifade buyurdular ki kürsüye 
çıkan arkadaşların derece derece ifadelerindeki şid
deti artırmak suretiyle Meclisi Aliye ait olan bir sa
lâhiyeti makamı hükümeti teşkil eden bir zata ver
mek, bir makama vermek tabirinden başlayarak 
Meclisi Âliye ait olan hukuku ahere devr ve ferağ 
etmek derecesine varan ve daha sonra Hükümete ka
nunu muvakkat ısdarı salâhiyetini vermek mahiyetin
de bir telâkkiye kadar vasıl olan bu yanlış ve imam 
amiz olan ifadatını -derhal tashih etmek lâzımdır. 

Bir defa tafsilâta başlamadan evvel şunu noktayi 
arz edeyim ki; teklifi kanuni vermek salâhiyetini 
haiz olan her muhterem uzvu Meclis, kendisi için 
memleketin hayatında nafî addedeceği her noktai na
zarı vazıı kanun olan bu Meclise bilakayıt ve şart 
tevdi etmek salâhiyetiyle mücehhezdir. Teklif edi
len esasların mahiyetinde bir zamandan beri hâkimi
yeti milliyeye milletin hukukuna muhalefet görmek 
esası moda gibi bir şey olmuş ve bazı arkadaşlar ken
di fikirlerini bazı mühitata, bazı arkadaşlara kabul 
ettirmek için daima bir esası fikre kurbiyet arayarak 
ve kendilerince muvafık addedilmeyen herhangi esa
sı ağır ithama mümkün olduğu kadar takrip ederek 
ve manzarayı değiştirerek o surette arz etmeyi epey 
zamandan beri adet edinmiş bulunuyorlar. 

Bu münasebetle bu esası, hatarlı revişi takip 
eden bazı rüfekayi muhteremiîiin aflanna mağruren 
bu hatarlı revişlerini de tashih etmeye müsarahat 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; evvelemirde şunu bilmek 
lâzımgelirki, bu Meclisi Âli Türkiye'de her hakka 
sahip olan, vazıı kanun olan bir Meclistir. Mese
lâ bazı hukukçu arkadaşlarımız burada kanun yap
mak hakkını teklif edilen esasları, mütalâa ederken 
hakikaten uhdelerindeki vazıı kanun olan hakkını 
unutarak kendilerini hukukşinasın bir avukatın ya
zıhanesinde zannediyorlar. Müsaadei Âlilerine ilti
ca ederek şunu kendilerine arz ederim ki, eğer bu 
teklifi buna müşabih bulunan bir teklifi bir dava 
vekiline giderek istifta etse; «Hayır efendi; sen mil
letin, memleketin ruhuna muhalif bir teklifte bulu
nuyorsun,» cevabını alırdı ve bu şekli cevapta ma-
kuliyet kabili tasavvurdu. Fakat Heyeti Hükümete 
mensup olan bir zat, bir uzvu meclis kendisi için 
makul esbaba müstenit ve vatan ve memleketin hay
rına matuf her hangi bir esbab ve hukuka istinad 
ettiğini izah edebilecek bir esası Meclisi Âliye teklif 
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ederken onun karşısına ikide birde çıkıp da: (Mec
lisin hukukuna tecavüz ediyorsunuz, Meclisin huku
ku kabili ferağ değildir) diye herhangi bir efsanevi 
ve gayri mantıkî bir vakayı heyecan uyandıracak bir 
surette söylemesi Meclisi Âlide kemali serbesti ile 
vuzuh bulması lâzım gelen asıl hakkı teklifi, hukuku 
milleti takyit eden yanlış bir zihniyet ve yanlış bir 
fikrin mahsulü demek olur. Bu meselenin aslı hak
kındaki noktai nazarı acizanemi telhis edeyim. Gö
receksiniz ki efendiler, ne kanun ıstar hakkı talep 
edilmektedir ve ne de Meclisin hukukuna tecavüz ne 
de Meclisin içerisinde ahkâmı esasiyeyi takyide bir 
çığır açmak teşebbüsüdür. Mesele gayet basit bazı 
muameleyi idariyenin Meclisi Âliye teklifinden iba
rettir. 

Muhterem arkadaşlar malumuâliniz bu kanunu 
kabul etmekle, Mübadele Vekâletine matuf olan 
vazaifi takabbül edecek olan müdüriyeti umumiye, 
vazifesini görmek için bir kadroya, memurine muh
taçtır. Bu Vekâlet lağvedildikten sonra hiç şüphe-
siz ayni vekâletin aynı tabakat memurini, müdü
riyeti umumiyenin emrine veriliyor. 

Efendiler; baştan vekil çıksın, Refet Bey gibi 
aciz bir vekil vardır. Baştan o çıkıyor, burada Re
cep Bey gibi dahi vardır, ona müdüriyeti umumiye-
yi ilhak edelim, hemen dünyayı gülzara çevirsin. 
Bu maksatla mı vekâlet lağvediliyor, bu maksatla 
mı bu işler Dahiliye Vekâleti emrine veriliyor? Ben
deniz öyle zannediyorum ki, müdüriyeti umumiye
nin teşkili ve eski vekâletin ilgasından maksut olan 
gayei asli, şimdi mevcut olan ve kâfi derecede işleme
yen cihazın daha işler, daha gıcırtısız bir surette 
daha nafi bir neticei fiiliye tevlit edecek bir surette 
meydana getirilmesinden ibarettir. Dahiliye Vekâle
tinin teklf ettiği ve muhterem encümenden bazı ar
kadaşlarımızın muhalefetyle beraber kabul buyurup 
Meclisi Âliye getirdiği maddeye göre Meclisi Âli
den istediği şey şundan ibarettir. 

Efendiler; elyevm mevcut bir kadro vardır. Bu 
tenzil edilecektir. Bu mutlak olarak tenzil edilecek
tir. 1340 senesi için vekâletin 300; 400 şu kadar 
memuru vardır. Kati rakam hatırımda yoktur - şu 
kadarlık bur kadrosu vardır. 

Dahiliye Vekâleti Diyor ki ben bunu tenzil ede
ceğim, bu kanunu yaparken bunu tenzil salâhiyetini 
verin. Daha başka? Evet Vekâlet daha başka bir 
şey istiyor ki, elyevm mevcut olan muhacirin işleri
ni tedvir etmekte idare cihazı - miktar itibariyle çok J 
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değildir - ayni zamanda tarzı teşekkül ve ciheti ir
tibat itibariyle, eski vekâlet itibariyle, velev eski 
vekâlete müstakil bir vekâletin uzvu sıfatiyle mevcut 
olan eski şekli yeniden bu vekâletin tahammül etme
si itibariyle vekâletin kendi anasırı asliyesi olan rüe-
sayi memurini mülkiye ile memzucen idare etmek 
üzere ciheti irtibatta da bir tebeddül yapmak zaru
ridir. Binaenaleyh talep şudur: Eski Meclisin En
cümeninin takdir etmiş olduğu eski kadronun Dahi
liye Vekâleti, Heyeti muhteremenizden tenzili salâ
hiyetini istiyor ve Dahiliye Vekâletine merbutiyetin 
intaç edeceği ciheti irtibata ait tadilât salâhiyetini 
istiyor. Binaenaleyh Meclisi Âlinin hak ve huku
kunun ferağı gibi nazariyelerin ihdas ve serdine bu 
teklifte müsait bir zemin yoktur. 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) — Vardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Zatıâliniz vardır esasında ısrar edeceksiniz. Bende
niz olmadığı noktasını müdafaa edeceğim. Müteka
bil hakkımıza mütekabilen hürmet etmek lâzım. 

Muhterem efendiler; bu talebin zati esbabı muci-
besi teklifin zımnında mündemiçtir. Fakat Meclisi, 
Âliye izah mecburiyetindeyim. Tenzil istiyorum, ni
çin efendiler? Hakikaten gördüm ki bahusus müba
dele işleri bu vazifeyi görecek vekâletin uhdesinden 
kalktıktan sonra elyevm 1340 için kabul edilmiş olan 
kadroda toptan bir görüşle tenzil imkânı vardır ve 
sonra bilhassa gördüm ve behemahal lâzım olan bir 
nokta olarak arz ediyorum ki, ciheti irtibat değişme
lidir. Halbuki siz bunu eski vekâletten kaldırdınız. 
Eiirçok arkadaşlar teşkilâtı bilir, birçok mıntıka teş
kilâtı, birçok vilâyetler emrinde memurin teşkilâtı 
birbirlerine merbutiyeti takip ederek resen mübadele 
vekâletine merbut olarak ifayı vazife ediyorlar. 
Halbuki bendeniz bunu kanunî bir şekilde istiyorum 
ki icap eden mıntıkalarda icap eden yerlerde teşki
lâtı artık Dahiliye Vekâletinin vücudu aslisine, un
suru aslisine tamamiyle kabilî imtizaç olduğu bir şek
li irtibat ile bunları faal bir sıraya koyalım, böyle 
yapmadığımız takdirde vekâleti lâfzi murat olarak or
tadan kaldırmış oluruz. Cihaz eski cihazdır, anasır 
eski anasırdır. O zaman matlup olan faide istihsal 
edilmez. 

Faik Beyefendi bu esbabı mucibeye mukabil es
babı mucibe olarak buyurdular ki tenzil değil mi, 
salâhiyetiniz vardır. İstediğiniz gibi tenzil edersiniz, 
salâhiyeti idariyeniz vardır. Pekâlâ : Ciheti irtibat? 
Evet onu da yapabilirsiniz diyorlar. Ben bunu En-



t : 19 10 . 12 . 1340 C : 1 

cümende arz ettim efendiler; Keyfiyet bittabi tenzile 
maksut olsaydı, yalnız hükümetin istediği tenzil ol
saydı, lâzım "olmayan miktarları münhal, tutarak bu 
suretle maksada vasıl olurduk. Fakat maksat bu değil
dir. Mamafih bazı arkadaşlar Encümende buna da 
muvafakat etmediler. Hatta Vehbi Beyefendi buyur
dular ki memuriyetleri münhal tutmak tarikiyle kad
royu tenzil hakkı bir vekâletin salâhiyeti dairesinde 
değildir. Bir cihetten doğrudur. Devlet size bu kadro 
ile bu işi yapmak salâhiyetini vermiştir. Ne tenzil 
edebilirsiniz, ne de tezyit. Yani aralarında ihtilâfı na
zar olan iki arkadaşın kanaatini mücerret arz etmek 
maksadiyle söylüyorum. 

Bendeniz şuna kaniim ki mesele yalnız tenzil ol
saydı, hiç huzuru âlinizi gelmez ve tasti de etmez
dim. Tenzili yapardım ve sorduğunuz zaman, her
hangi bir arkadaş sorduğu zaman derim ki : Münhal 
memuriyetler yok mudur? Vardır. Kabul ederdiniz. 
Biterdi. Hayır yalnız bunu istemiyorum. îmar, İskân 
ve Mübadele halinde çalışan mekanizmanın o zaman
ki şekline ait ve vekâlete merbut bir silsılei teşkilât, 
teşkil, eden ve anasırı umumiyesi elyevm mevcut ve 
muteber bulunan bir kadro vardır. Ben bu vekâleti 
müdüriyeti umumiye teşkili suretiyle vazifeyi aldık
tan sonra aynı ciheti irtibatı muhafaza ederek üs-
türride tutamazdım. Tuttuğum takdirde Dahiliye Ve
kâleti ile irtibattan maksut olan fayda mürtefi olu
yordu. Onun için Heyeti muhteremenizden istedi
ğim nokta budur ki elimde bulunan kadroyu tenzil 
etmek imkânını bulayım. Esasen münhal tutmak tari
kiyle size getirmeden yapardım. İkincisi de ciheti 
irtibat noktasından geçen sene Muvazenei Maliye 
Encümeninden kabul olunan şekli kalbi kati ile kal-
bederdim. 

Yine muhterem efendiler; tekrar ediyorum Mec
lisi Âlinin salâhiyetini ferağ etmek ve milletin hakkı 
hâkimiyetine tariz ve taarruz etmek gibi mefhumla
rın barada -eri olmadığını ifade etmekle beraber is
tediğimiz bu bak ve salâhiyet efendiler, raportörler 
tarasınlar zaten tetkik edilmiş olan 1341 senesinin 
karirolaımın yetiştirilmesine kadar geçen zamana ait
tir. Bazı muhterem arkadaşlarım haklarını bir vekilin 
daha çok çalışmasını istemek. Tarizle işaret buyur
dular. Fakat ne yapayım ki kudret ve kabiliyetim 
bu kadara müsaade etti ve buna muvaffak olabildim. 
Buyurdular ki, bugüne kadar bu kadroları bitirip bu 
teklife rapten buraya getireydiniz. Efendiler; buna 
say etim ve bir kadro da yaptım. Fakat huzuru âli
nize getirecek derecede zihnimde tebellür edemedi. Bir 

arkadaş buyurduki bir vekil değişebilir ve vekâletin 
şahsiyeti maneviyesi vardır. Bir günde bu kadroyu 
yapar, elbette yapar bilmünesebe arz etmiştim ki 
kıymetli bir müsteşarın idaresinde iyi işleyen bir ida
re bürosu vardır ve bununla bendeniz işimiz nasıl 
olacak dediğim zaman bendenize bir cetvel gösterdi
ler. Bundan sonra muhacir işlerinin mesuliyeti iti
bariyle müsteşar bey ne kadar kiymettar bir zat olur
sa olsun onun basma kalıp getirdiği bir kadroyu 
Huzuru Âlinize getirmek, ciddiyetle idareyi umur et
mek isteyen bir vekilin şiarına yakışır mı? Bendeniz 
öyle isterdim ve öyle arzu ediyordum ki esasen kad
rolar zihnimde tebellür etmemiştir. Kesbi katiyet 
edecek surette kuvvetli bir müdafaa esbabiyle müceh
hez değilim, bu kadar kuvvetli bir şekilde zihnimde 
tebellür etmeyen bir şeyi huzuru âlinize nasıl getire
yim? Meselâ umumi olarak arz edeyim ki bugün 
takriben 600 ile 700 arasında bulunan vekâlet me
murini bendenizin 1341 senesi için hazırladığım büt
çede az çok tespit ettiğim kadroya göre (460 - 470) e 
kadar tenezzül edecektir. Yani sülüsünden fazla bir 
tenzilat yapmağa zannederim muvafak olacağız. Bu 
teşkilâtı da nasıl yapacağımız zihnimizde tebellür etti. 
Mıntıkaları ilga edip ciheti mülkiyeye merbut dai
reler halinde işi tedvir etmek ve her vilâyete muhacir 
işlerini tedvire kâfi bir büro vermek. Diğer bir şe
kilde bu büroları tanzim etmekle beraber eski mıntı
kaların müdürlerinin eski daireleri dahilinde muay
yen mıntıkalarda muayyen adamlara yaptırmak. Bu 
gibi eşkâl üzerine henüz telâhuku efkâr ve kati ka
naat tebellür edip hasıl olmamıştır ve hasıl olmadığı 
için size getiremiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; şunu biliniz ki henüz tahak
kuk etmeyen bir kadroyu Heyeti Celilenize getirsem 
yirmi gün hatta bir ay sonra ihtimal bütçem muva
zenei maliyede tetkik edilecektir. Bu bir ay zarfında
ki tecrübem neticesi gideceğim kadroları orada bir 
daha tebdil ettireceğim. Tetkik mahsûlü olmayarak 
yapılmış kadrolarla, 1341 senesi nihayetine kadar bu 
işlerin tedvirine imkânı maddi yoktur. Bir muhte
rem arkadaşımız buyurdular ki: «Kadroları tespit 
etmeksizin böyle bir salâhiyeti vekâlete vermek istik-
razsızlığı mucip olur.» bunu insan mücerret olarak 
ele alınca tevehhüz eder. Hakikaten hayatı memu
riyette istikrarı bozan teklifler hiç bir kıymeti haiz 
değildir. Fakat arkadaşlarım af buyursunlar. Kırk 
yılda bir tabiri marufu ile ne diyeyim, bir vekâlet 
lağv ediliyor. Bir müdüriyeti umumiye haline kaîbedi-
liyor. Bu münasebetle yeni bütçenin çıkacağı za-
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mana kadar ki metal müddeti zarfında alınacak tec
rübeler neticesinde, bir defaya mahsus olmak üzere 
tatbik edeceği şekil için, muayyen olarak vekâlete sa
lâhiyet verilecek, kırk yılda bir vuku bulan bir tebed
dül üzerine yine Muvazenei Maliye Encümeninin büt
çe müzakeresi zamanına kadar kendi mesaisi arasın
da vücuda getireceği kadroların ne gibi esaslı bir is
tikrarsızlık vücuda getirdiğini müsaadeleriyle söyleye
yim ki ben anlayamıyorum. Bu küçük fikrimi ifade 
ile huzuru âlinizi terk edeceğim. Telhis etmek icap 
ederse vekâletin bu maddesini lağv etmelidir deniyor. 
Çünkü bu maddenin mefhumu, vekâlet tarafından 
idari tedbirlerle kabili istihsaldir. Yani vekâletin tek
lifi o kadar basit ve ehemmiyetsizdir ki, vekâlet bunu 
idareten temin etmeğe muktedirdir deniyor. 

Diğer bir arkadaşımız ise Divanı Âliye şevkten 
bahsetmeyerek ve oraya varmayarak yalnız madde
nin teklifini, milletin hakkını Meclisin hukukunu tak
yit ve saire gibi büyük, adeta kabahat derecesinde, 
adeta cinayet derecesinde bir suç addediyor. 

Bir arkadaş da «bu teklif de bisuddur. Zaten 
salâhiyetiniz dahilindedir» diyor. 

Diğer bir arkadaş da «bu o kadar büyük bir ka
bahattir ki bu ağır kabahattan dolayı sizi muatep et
mek lâzımdır» diyor. 

Bendeniz bu Usli «ek'istrer» nokta üzerinde bir 
biriyle tamamen mütearız bulunan bu iki uzak nokta 
arasında mutavassıt bir noktayi Heyeti Celilenize arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; ne teklifimizde bir arkada-
' şımızın buyurduğu gibi Meclisin salâhiyetini ve ne de 

yine bir arkadaşımızın buyurduğu gibi vazıı kanun 
olan Meclisi Âliden çıkan bir kanunu idarî salâhiye
timle, bütün ciheti irtibati ile değiştirmeğe salâhiyetim 
olduğunu gösteren bir nokta vardır ve ne de ben 
kendimi buna salâhiyettar* görüyorum. tşte bu da 
gösteriyor ki ne o fikirdeyim, ne de bu fikirdeyim. 
İkisinin ortasında maslahatı devletin ve muamelatın 
ve muhacir işlerinde muvafakiyat fikrinin istizam et
tiği gaye ile hiç kimsenin hiç bir hakkını takyit etme
yen bir salâhiyeti Meclisten talep ediyorum ve bunu 
Heyeti A üyenize teklif ediyorum. 

Nitekim aynı muhacir işlerinden, büyük olan mu
hacir işlerinden ve deminden beri ve birkaç zaman
dan beri şikâyet ettikleri muhacir işlerinden dolayı 
gayet büyük salâhiyetleri vekâlete vekâlet halinde ike, 
yine bu heyeti muhtereme vermiştir ve o zaman halin 

ve zamanın istilzam ettiği bütün salâhiyetleri ver
miştir ve isabet etmiştir. 

Efendiler; vazıı kanun olan ibr Meclis, her nok-
tanın her vaziyetin, her müşkülün çarei halinin ne
rede olduğunu ehemmiyetle takdir eder ve şu ve bu 
vehmi kayıtlarla hakikatin tecellisine mani olmak yo
lunu tutmaz. 

Efendiler; beni bir kardeş gibi telâkki ediyorlarsa 
bu arkadaşlarıma nasihat ediyorum. Bu milletin hak
kına ve Meclisin hukuku âlisine taallûk eden bu bü
yük mikyastaki mefkurelerini ancak bu büyük mef
kureleri zahımdar edecek kasıtlar veya fena fikirler 
tecelli ettiği zaman bizimle beraber ve bütün kuvvet
leriyle millet huzurunda ifade etsinler o zamana ka
dar bu büyük hakkımızı beraber saklayalım. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Arkadaşlar; mad
denin tayyına, lağvına, taraftar olan arkadaşların söz
lerini iki noktada birleştirebiliyorum. Onların birisi 
diyor ki, bütçe tanzim etmek Meclisi Âlinin salâhi
yeti dahilindedir arkadaşlar, bir an için bunda kimse
nin tereddüt ettiği yoktur ve bir an için Meclisin bu 
hakkına tecavüz etmek hiç kimsenin hatırından geç
memiştir. 

Bilhassa Dahiliye Encümeninde bu mesele müza
kere edilirken Faik Beyefendinin dediği gibi encüme
nin ekseriyeti bu maddenin taraftarı oldu. 

FAÎK BEY (Tekfurdağı) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Ekseriyet değil, dört reye karşı dört rey 
rey vardır. Yani tesavii ârâ vardır. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Reyleri tekrar 
ederiz efendim. Ekseriyeti tutup tutmayacağı belli 
olur. Efendiler; tmar ve îskân Vekâleti diye bir ve
kâlet var idi ve o vekâlet,, yani o makine işlemiyordu. 
Çarklarında bozukluk vardı. Arkadaşlarımızın bir
çokları tmar ve İskân Vekâletinin işlerinden bahset
tikleri vakit hiç bir zaman şahısları mevzuubahis et
mediler. Esas olan teşkilâttır ve orada esas itibariy
le gözüken de teşkilât bozukluğu idi, teşkilâtın nok
sanı idi ve bu maddede Dahiliye Vekâletinden gelerek 
o bozuk olan makineyi ıslâh etmek imkânını bahset
miştir. 

Bütçe bahsine gelince : Arkadaşlar; bütçenin meb
dei sizin reyinizden hasıl olan bir bütçedir. Yani 
İmar ve İskân Vekâletine vermiş olduğunuz salâhiyet
lerin mebdei ve Dahiliye Encümenin ikinci madde 
ile kabul etmiş olduğu hususun mebdei sizin kabul 
ettiğiniz maddelerdir. Müntehası, elimizde tetkik 
edilen 1341 bütçesidir. Müntahası da sizdedir. Yal-
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nız ara yerde ne kalıyor? Mahdut ve kısa bir za- I 
manda - keyf için değil - işlemeyen bir makineyi I 
faal bir sahaya sokmak ve müsmir hale getirmek için I 
Dahiliye Vekâletine verdiğimiz salâhiyettir. I 

Arkadaşlar; bütün imanımla söylüyorum. Eğer 
Encümeniniz, orada milletin hakkı hakimiyetine mil
letin istiklâline, Meclisi Âlinin salâhiyetine tecavüz 
edecek bir nokta görmüş olsaydı, bütün mevcudiye
tiyle müdafaa ederdi. İstirham ediyorum. Müsaade 
buyurunuz. Muhacir namiyle gelmiş, Şarkta, Garbta 
iskân edilecek, inleyen birçok insanlar vardır. Bun
ların işlerini teshil için sizden istenilen yalnız bir mü- I 
saadeden ibarettir. Yine sizden istirham ediyorum. 
Bakınız; deminden beri birçok sözler mevzuubahis I 
olmuştur. Bu sözler hulâsa edilirse bir manası var- I 
dır. Ne dersiniz arkadaşlar; müsaade buyuracak mı- I 
siniz?.. Lütfediniz, müsaade ediniz, eğer etmezseniz I 
bütçenize, reyinize sahipsiniz yine istirham ediyorum 
ve tekrar olarak o ekseriyete ve bu ekseriyete söylü- I 
yorum ve diyorum ki işlerin görülmesini temin için I 
bu salâhiyeti vermeğe lüzum vardır. Verip vermemek I 
size aittir. I 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Reis Paşa; müsaade I 
buyurursanız bir noktayi tashih edeyim. Encümen 
Reisi Bey, Encümenin ekseriyeti diyorlar. Halbuki I 
encümende ekseriyet yoktur. Tesavii ârâ vardır. Dört 
arkadaş bir tarafta, dört arkadaş diğer taraftadır. 
Tesavii ârâ vardır. (Ekseriyet reisin bulunduğu ta
raftadır sesleri) 

REİS — Efendim; daha sekiz kişi söz almıştır. 
Kifayeti müzakere hakkında da takrir vardır. 

AHMET SÜRAYYA BEY (Karesi) — Kifayeti 
müzakere aleyhinde söyleyeceğim. Yalnız şunu arz j 
edeyim ki Dahiliye Vekili Bey ifadatı ahirelerinde ef
sane kelimesini istimal etmekle beraber avukat yazı
hanesinde bahsetmişler ve avukat kelimelerini istimal 
etmişlerdir. Herkes bilirki, ben avukatım ve İzmir 
Baro Reisiyim. Binaenaleyh şahsıma işaret edilmiş
tir. Nizamnamei Dahilinin sarahati mucibince mese
leyi tekrar tavzih etmek hakkını taşıyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendenize at
fen de beyanatta bulundular. Söylemediğim, kast 
etmediğim şeyleri söylediler. Bendeniz de tashih et
mek isterim, tavzih etmek isterim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mazhar Mü
fidin sözü gürültüye gitti. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Muhterem 
arkadaşlar elinizde bulunan teklifi kanuniyi iptidasın- J 
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dan intihasına kadar bir defa için olsun nazarlarınız
la bir defa daha tetkik değil, müşahade buyurmanızı 
çok istirham ederim. Göreceksiniz ki, muhtelif Encü
menlerden geçmiştir. İhtisas heyetlerin elinden geç
miştir. Fakat hiç bir ihtisas heyeti, ittifakla değil, 
yani az çok kuvvetli addedilecek bir ekseriyetle bu 
ikinci maddeyi kabule karin addetmemiştir.- Dahiliye 
Encümeni dört reye karşı dört rey muhalifle bunu 
muzir görmüştür. İskân Encümeni de bunu dört rey 
muhalifle muzir görmüştür ve bu ikinci maddeyi ve 
Lâyihai Kanuniyeyi esasından gayri müfit addetmiştir. 
Şayanı kabul görmemiştir. Ondan sonra Heyeti Celi-
lenizden dört, beş hatip bu kürsüye gelmiş aynı nok
tada ittifakla, Recep Beyefendinin itiraf buyurduk
ları gibi, kemali ittihatla beyanı mütalâa etmişlerdir. 
Maalesef vekili muhterem Recep Beyefendi bunları ef
sanevi görmüş ve gariptirki, bir fikrin bir dava vekili 
yazıhanesinde kanunen ve muteber olacağını itiraf et
tikleri halde o dava vekilinin mütalâatını; kanunun 
membaı, kanunun mevtini olan Meclisi Âlinize ge
lince gayri kanun ve gayri makul telâkki etmişlerdir. 

Efendiler; ben zannediyordum ki bir avukat yazı
hanesinde makul ve muteber olan bir fikir, membaı 
kanun olan Meclisi Âlinizde makbulün makbulü ola
caktır. Bence mantıken böyle olmak lâzım gelir. Eğer 
bu tarzı telâkkinin sebebi, Meclisi Âliniz kanunları 
tebdil ve tağyir etmek hak ve salâhiyetine malik oldu
ğu için, bir vekil yazıhanesinde tebdil ve tağyir hak
kına, salâhiyetine malik olmadığı için bir mahfeli il
mide, yahut bir müessesei ilmiye ve meslekiyeden mev
cut bir kanun muvacehesinde zarurî telâkki edilmeyen 
bir fikri teşebbüs ve tebdil, tağyir taşıyan Meclisi Âli
nizde tebdil, tağyirden sonra doğru olabileceği zeha-
biyle yapılıyorsa bizim de ittibaa mecbur olduğumuz 
desatırı esasiyeye nazaran hareket mecburiyetinde bu
lunduğumuz nazarı dikkate alınmak lâzım gelir. 

Bendeniz öyle anlıyorum ki fikirlerinin samimiyetin
den şüphe etmediğim Dahiliye Vekili Muhteremi Be
yefendi bütün sözleri söyledikten sonra efendiler; kısa 
bir müddet içindir. Efendiler kırk yılda bir olacaktır 
diyorlar. Fakat ilâve edelim. Kırk yılda bir olacak
tır. Fakat pir olacaktır. Efendiler; Dahiliye Encümeni 
Reisi sıfatiyle söylediğini zannediyorum, bir arka
daşımız, efendiler ne olur. Kısa bir müddet için, kanun 
yapmak yahut kanun bozmak, yahut bir kadroyu 
tezyit için değil tenkis içindir dediler. Bu çivilemedir. 
Tezyit değildir, tenkis için bir salâhiyet istiyorlar. 
Efendiler; bizim için tezyidin, tenkisin ehemmiyeti yok
tur. Mevcut bir kanunla vücut verilmiş olan bir şeyi 
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tezyit etmek de, tenkis etmek de nihayet tebdil ve tağ- I 
yir etmektir. Tebdil ve tağyir ise ister tezyit ifade et- I 
sin, ister tenkis ifade etsin, aynı hüküm ve mahi
yettedir. Biz tezyit ve tenkis düşünmüyoruz. Kanunla 
müsaddak olan bir kadroyu tebdil ve tağyir etmek, 
tebdilât icra etmek salâhiyetini ve ancak bir kanunla I 
vücut bulan bir kadroyu değiştirmek salâhiyetini - ki 
kanun yapmak diyoruz - o salâhiyeti bizden istiyor
lar. Evet muhterem arkadaşlarım, diyorlar ki cevap- I 
larından bir şey anlamıyorum. Efendiler; madem ki, I 
Meclisi Âli kanun yapabilir ve madem ki Meclisi Âli I 
tespit edilmiş İmar, tskân ve Mübadele Vekâletinin 
kadrosunu değiştirmeye salâhiyettardır.. Bu salâhiyetin 
bir kısmını vekâlete bahşetmek salâhiyetini haizdir, 
diyorlar. İşte burada hata ediyorlar. Bizim dahi haiz 
olmadığımız bir salâhiyeti bizden istemek hata alûd 
olur. Efendiler; bu vadide çok sözsöylemeyi lüzum- I 
suz addediyorum. Heyeti Celileniz lüzumundan fazla 
tenevvür etmiştir. Mesele çok vazıhtır. Yalnız şunu I 
ilâve etmek isterim ki Dahiliye Vekâletinin kendisine I 
birinci madde ile bugün raptettiğimiz iskân müdüriyeti 
umumiyesi kadrosunu tenzil veya tezyit ve her ne I 
suretle olursa olsun tebdil edebilmek salâhiyetini al
ması demek. Okuyorum: 

Mübadele, îmar ve tskân Vekâletinin teşkilât ve 
masarifi hakkında Kanun 

(Birinci madde : 13 Teşrinievvel 1339 tarihli ka
nunla teşkil olunan mübadele, İmar ve İskân Vekâle
tinin 1339 senesi hidematı umumiyesinin ifası için müf- I 
redatı merbut cetvelde gösterildiği veçhiyle (6 958 300) 
lira tahsisat vaz olunmuştur.) I 

Şu İmar, İskân ve Mübadele Vekâletinin merbuti 
cetvelini tenzil salâhiyetinin Dahiliye Vekâletine ve
rilmesini, yani şu kadroyu değiştirmek salâhiyetini 
istiyorlar. Bu kadronun değişmesi demek, okuduğum 
birinci maddenin değişmesi demektir. Herhangi bir I 
kanunun bir maddesini değiştirmek salâhiyetini bir 
vekile hangi meclis vermiştir efendiler; verebilir mi? 
Heyeti Celilenizden soruyorum. Herhangi bir sebep
le olursa olsun hiç bir Meclisi teşrii hukukunu bu 
Meclis değil, herhangi bir Meclis kanunu tebdil, 
tağyir, tadil hakkını hangi bir makam icraya vermiş
tir ve bizden makamı icra ne suretle istiyor? Şüphesiz 
masumen ve samimi olarak istiyor. Yani işlerin hüsnü 
suretle yürümesini temin için istiyor. Fakat hata alût 
olarak istiyor ve sonra Dahiliye Vekili muhteremi 
Beyefendi Hazretleri burada kemali ittihad ve itti
fakla aynı mütalâatı hukukiyeyi dermeyan buyuran 
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arkadaşların mütalâalarında bazı nukatı nazar ihti
lâfını göstermek için dediler ki; aynı esasa yapışan ve 
aynı gayeyi istiyen hatiplerden bir kısmı bunu Mec
lisin hukuku hükümranisine ve Meclisin hakkı teş
riisine tecavüz eder teklif gibi buldular. Evet ısrar 
ediyorum. Ben onlardanım. Fakat ben öyle zannedi
yorum ki benden evvel söz söyleyen arkadaşlar da 
benim gibi düşünmüşlerdir. Düşünmemişler varsa is
tirham ederim düşünmediklerini söylesinler olamaz, 
düşünemez. 

Sonra yine dediler ki, Tekfurdağı Mebusu Muh
teremi Faik Bey buyurdular ki, vekil beyefendi bu 
ikinci maddeyi istemesin, çünkü illeti meknuzesi be
nim arz ettiğim gibi münafii hukuktur, muhliktir, kad
roda tenzilât icra etmek salâhiyetini temin etmek is
tiyorlarsa - ki buna eminiz, ve bu noktâi nazarlarına 
encümen de dahi muttali olduk - bu gayenin tahsili 
için bir şekli icra vardır, bir maddei kanuniye ile is
tenen salâhiyet bir makamı icraya verilemez. Münhal 
bırakırlar ve o münhal olan yere memur tayin etmez
ler. Kadroda tenezzül vaki olur. Fakat bunda da bir 
mesuliyeti idariye vardır. Sözlerine dikkat ettim. Söz
leri arasında tenakuz var dediler. Efendiler; hatiplerin 
beyanatı müttehide ve müşterekeleri arasında müte-
nakız buldukları söz bu mudur? Faik Bey; benim 
fikri esasime ve arkadaşlarımızın fikri esasine menafi 
olarak istediğiniz madde ile matlup olan salâhiyet eli
nizdedir dedi mi? Faik Beyden soruyorum. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Demedi ve diyemez. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Ve içi
nizde böyle sözü ve telâkkiyi Vekili Muhteremimiz
den başka anlayan oldu mu soruyorum? Efendiler; 
mesele tamamen hakimiyeti milliye meselesi, mesele 
tamamen Meclisi Âlinizin hâkimiyet ve hükümranisi 
meselesidir. Bunun üzerinde kemali asabiyetle ısrar 
edeceğiz. Bu ikinci madde Meclisi Âlinizin kemali ul
viyet ve sadakatla hakkı hakimiyetine merbutiyetin-
den dolayı çıkmayacak ve reddolunacaktır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz ten
zilât kabildir demişim ve misal tutuluyorum, böyle 
dedim. Münhal tutulur. Vekil ile idare edilir dedim. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) 
— Yok öyle demedim, yanlış anlamışsınız. Boşuna 
yorulmayınız. Zatıâliniz dediniz ki bir bütçede bir 
vekil hiç bir veçhiyle tenzilât yapamaz, fazlalık ya-
pamayaacğı gibi, Zatıâlinize matuf beyanatın bundan 
ibarettir; Tashih ediniz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O ifade burada başka 
şekilde. 
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RECEP BEY —Yok aynen böyledir.. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Sonra bir nasihatları var
dır ki hedeflerinden birisi de benim. Takabbul et
tim. Teşekkür ettim. Fakat varit olmadığını arz ede
ceğim. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 103 ncü mad
desi : 

«Teşkilâtı Esasiye Kanunun hiç bir maddesi hiç 
bir sebep ve bahane ile ihmal veya tadil olunamaz. 
îlh..» Şu maddeyi okuduktan sonra da : 

Umuru Maliye : 95 nci madde — Muvazenei 
Umumiye Kanunu müteallik olduğu senei maliyenin 
duhulünde mevkii icraya konulabilmek için lâyihası 
ve merbutu bütçeler ve cetveller nihayet Teşrinisani 
ihtidasında Meclise takdim olunur. 

Madde 96. — «Devlet emvalinden muvazene ha
ricinde sarfiyat caiz değildir.» 

Şu mevaddı kanuniye sarih, cetvelleriyle beraber 
muvazene, tetkik edilecektir. Meclisin hukuku tabii-
yesini kimse inkâr etmedi, bize muvakkat bir za
man için verin dediler. Yani şu iki buçuk ay zarfın
da bu karışıklık olsun. Bunun verilemiyeceğini (95) 
nci madde sarahatle söylüyor. Binaenaleyh herhangi 
bir hakkı hukuku tabiiye, hukuku hükümrani cüm
lesiyle yaldızlayarak değil, Meclisi Âlinizden cihana 
ilân edilmiş hukukî cümlesinden olan şu cetvelleri 
istiyoruz. Bunu istemek fazla ve adeta şarlatanlık gibi 
gösterilecek ise diyecek yok, fakat biz vekil beyin 
hem nasihatlarını kabul, hem de şunda ısrar ediyoruz 
ki cetvelleri görmek Meclisin hakkıdır. Herhangi bir 
sarfiyat, bütçe ve cetveli görmeyince, kadroyu tespit 
etmeyince olmaz. (Bravo sesleri). 

DAHİLÎYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Mesele müzakerede mecraasını takip ederken kendi 
kendine hukuku esasiye noktasına insibap etti. Çok 
bedbahtım ki bendenizin en az behrem bulunan mes
lek, hukuk mesleğidir. Meselei asliyenin bir hukuk 
noktasına gelip dayanması bir nisbeti meslekiye itiba
riyle bendenizin behresizliğim Meclisi Âlinin bun
dan sonraki harekatında dahi kıymetli ve kuvvetli bir 
anane olarak ve bir meselede bilmem hakikatin te
zahürüne mani olacak mıdır? Yalnız sözüme başla
madan evvel şunu arz edeyim ki, bütün kanaati vic-
daniyem ile arkadaşlarımın mütalâatına tamamiyle 
muhalif olan bir fikirdeyim. Ve bu fikrimi liyakatim, 
iktidarım nisbetinde Heyeti muhteremenize, esası arz 
etmek suretiyle izah edeceğim. Bir defa en esaslı nok
taya temas etmek istiyorum. Buyuruyorlar ki, veyahut 
buyurdukları sözlerde şu neticeyi istihdaf etmek isti

yorlar ki, Meclisi Âliye hakkı teklifi olan bir zai ve
yahut bir makam bazı hususata ait ve ne olduğu mu
ayyen olmayan ve kendi takdiri şahsilerine muallâk 
bulunan bazı hudutlar dahilinde kendi hakkı teklifleri 
vardır. Bu hududun haricine çıkıldığı vakit Meclisin 
hukuku hükümranisine tecavüz edilmiş olur. 

Bu müzakere münasebetiyle memleketimizdeki 
hukuku esasiye mütehassısları lâzımdır ki, bu mesele
yi uzun uzadiye tetkik etsin ve bir neticeye vasıl ol
sun ve hatta hukukşınas arkadaşlarımız meseleye mü
dahale edip bu işi burada daha büyük salâhiyetle 
tenvir etmeye şitap etsinler bendenizin kati fikrim 
şudur: Arkadaşlar; muayyen olan ve bu memle
ket için mahzı hayat olan ve bize müşabih olan di
ğer memleketlerde dahi aynı suretle kuvvetli esas it
tihaz edilmiş olan muayyen cumhuriyet mefhumu 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun birinci maddesinde sa
rahaten zikredildiği veçhiyle gayrı kabili tebdil ve 
tebeddül olmak hakkı baki kalmak üzere her mebus 
ve hakkı teklifi haiz olan her vekil milletin nefiine 
şu veya bu iş de mucibi hayır olacak esbabı mucibeli 
her teklifi yapmakta namütenahi ve lâyuat hakkı 
vardır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Evvelâ madde tadil 
edilir de sonra.. 

RECEP BEY (Devamla) — Lütuf buyurunuz han
gi maddeden bahis buyuruyorsunuz? Bahis buyurdu
ğunuz maddeye meselenin hiç bir teması yoktur. İfa
de edeceğim. Bazı arkadaşlarım bazı zamandan beri 
bir tarzı hareket ihtiyar etmişlerdir. Bu arkadaşların 
bazı sözleriyle bu sözleri yekdiğerine ilsak eden bazı 
hadiselerle memleketteki hakkı hürriyetin en esaslı 
bulunan Meclisi Âlide müzakeresi için teklif hakkı 
üzerinde muayyen bir cümle ile biraz tevekkuf et
mek istemişlerdir ve istimal ettikleri silâh da Teşki
lâtı Esasiye Kanunundaki diğer bazı kanunların es
nayı müzakeresinde mevzuubahis olan olduğu gibi 
milletin hakkı hakimiyeti ve Meclisin hakkı hüküm-
ranisi tehlikededir feryadıdır. 

Bu feryad hergün ve her vesile ile Meclisin ve 
Meclise mensup olanların hakkı teklifini takyit et
mek esasına istinat etmek itibariyle memleketin hay
rına ve maslahatın selâmetine hiç bir vakit tevafuk 
etmez. Bahis buyurdukları Teşkilâtı Esasiye Kanunun
daki maddeye geliyorum. Cetvelden bahis eden mad
de, her sene Teşrinisaninin birinde, Teşrisani ayının 
iptidasında Meclisin senei içtimaiyesini bitirmeğe daha 
dört ay kala bütçe projesini Meclise tevdi etmek husu
sundaki Hükümetin mecburiyet ve zaruretini ifade 
eden bir maddeden ibarettir. 
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Madde, her sene Teşrinisaninin birinde bütçenin 
Meclise tevdii zaruri olduğunu, bir maksadı esasi ola
rak söyler ve bu bütçeye nelerin mülhak ve merbut 
olduğundan bahis ederken Vehbi Bey burada bir 
vesika diyerek cetvellerden bahsettiler. Yoksa o mad
dede herhangi bir cetvelin veya herhangi bir esasın 
bir kere kabul edildikten sonra şayanı tağyir ve tadil 
olmayacağına dair bir hüküm yoktur. Nasıl olsun ki 
efendiler; bütçelerle kabul olunan cetvelleri yine bu 
Meclisi Âli hergün tadil etmek salâhiyetini haizdir. 
Okudukları maddelerden birisi de muvazene haricin
de sarfiyat icrası memnudur maddesidir. Fakat bu de
mek değildir ki bir sene için kabul edilmiş olan tah
sisatı tadil veya tebdil etmek için vazıı kanun olan, 
her hakkın, her salâhiyetin menbaı olan Meclisi 
Âliye müracaat hakkı memnudur. Ruhu ifadede ve ru
hu kanunda hiç bir vakit böyle bir eda ve böyle bir 
ifade mevcut değildir. Bunlar böyle olduktan sonra 
•bu maddelere istinadeden Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun hiç bir maddesi hiç bir sebep ve bahane ile tadil 
edilemez tarzında bulunan maddenin Vehbi Beyin 
istinadettiği esas mürtefi olunca, bu meseleye hiç bir 
noktai teması kalmaz. Nitekim Encümenler bütçeleri 
yapar, Meclisi Âli kabul eder. Fakat herhangi bir 
cetvelin herhangi bir esasında tadil lâzım gelirse Teş
kilâtı Esasiyedeki «Muvazene haricinde sarfiyat ya
pılamaz» tarzındaki maddeye rağmen buraya gelip ve 
Meclisten salâhiyeti lâzime istihsal eyledikten sonra 
lâzım olan tadilât icra edilir. Bir yazıhanede bir fikri 
bir hukuk müntesibininden istifsar ile sahibi salâhi
yet olan Meclisi Âliye gelip de salâhiyet istemek husu
sundaki farkı ifade için söylediğim sözleri, Süreyya 
Bey maalesef, yine arzusu veçhiyle tebdil ederek bu
rada ifade etmiştir. Bendeniz şunu demek istedim ki: 
Süreyya Beyin İzmir Baro Reisi olduğunu işaret ede
rek ve hiç bir arkadaşın hukuk mensubu ve avukat 
olduğunu kast ederek değil, fakat meselenin bir mese-
lei hukukiye olarak aslını mevzuubahis etmek üzere 
bir hukukşinasa arz edilmesiyle sahibi salâhiyet olan, 
asıl vazıı kanun olan, istediği zaman istediği tadilâtı 
yapmağa, istediği adama istediği salâhiyeti verme
ğe tamamen sahibi salâhiyet olan bir Meclisi Âliye 
ifadesi arasındaki farkı göstermek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir avukata gittiğiniz 
zaman o, vazıı kanunun eşkâl ve huruf ile tespit et
miş olduğu şekil karşısında hiç bir vakit kendi dima
ğının düşüncesini kendi mütalâasını söylemeğe mecbur 
olmaksızın o eşkâl ve hurufun hududu dahilinde mü
racaat edenin arzusunu halleder. Bir şeyin kanunen ya 
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mümkün veya gayri mümkün olduğunu söyler. Hal
buki muhterem arkadaşlar; vazıı kanun olan bir Mec
lis; huzuruna gelen bir adama bir avukat gibi kendi 
noktai nazarını, kendi karar ve kanaatini söylemeksi-
zin bu, senin istediğin knun haricidir diye diğer mev
cut bir kanunu veya mefruz bir esası, esas ittihaz ede
rek reddedemez. -Meclisi Âli bir avukat gibi muay
yen olan bir yazının, bir metnin eşkâl ve hudufuyle 
mukayyet değildir. Hal ve maslahat menafii vatan ve 
vazifenin istilzam ettiği muvafakiyet neyi emrediyor
sa onu vaz eder. İşte efendiler, kanunun olan yalnız 
odur. Muta olan yalnız ondan ibarettir. 

Bendenizin yapmak istediğim ve Meclisi Âliye-
den ahzı selâhiyet ve kuvvet etmeğe muftakir oldu
ğunu zannettiğim tebdilât ve tadilât hakkındaki söz
lerim, başka bir mesele için istikrar tarzında kullandı
ğım kırk yılda bir kelimesiyle karıştırılarak Vehbi 
Bey muharref bir şekilde Heyeti Âliyenize arz etti. 
Bendeniz, bu tadilâtın Vehbi Beyefendi tarafından «me
murin hayatında istikrar lâzımdır. Binaenaleyh her za
man böyle tahvilât yapmıyalım» Yolda söylenilen söze 
mukabil, Vekâletin bir müdüriyeti umumiye şekline 
inkilâbı her zaman olur bir hadise değildir, diye ve 
bu maksadı ifade için o kırk yılda bir tabirini kul
lanmıştım. Yoksa asıl kuvvet ve salâhiyetlerin verici 
evsafın menbaı Meclisi Âli olduğundan böyle bir ifa
deyi - kırk yılda bir, ifadesini - tebdil ve tadil husu
sunda sarf etmemiştim. 

Muhterem Vehbi Bey arkadaşımız şarlatanlık tabi
rini kullandılar. Böyle bir tabiri hiç bir arkadaşım 
hakkında hiç bir vakit tasavvur ve ifade etmedim. 
Muhterem bir arkadaşın yalnız - iyi tahattur edebi
liyorsan - propaganda fikriyle sözünü ifade ettim. 
Propaganda yapmak bütün arkadaşların zannediyorum 
ki hukuku tabiiyesindedir. Herkes, her arkadaş doğru 
bildiği bir noktayı diğer bir arkadaşa, diğer bir mu
hite telkin etmekte tabii surette serbesttir. Propa
ganda tabiri tasavvur edildiği gibi ağır veyahut mak-
duh değildir. Bendeniz onu kastetmek istedim ki; her 
kuvvetin membaı olan Meclisten kanun istemek, 
salâhiyet istemek hiç bir zaman Meclisi Âlinin salâ
hiyetlerini takyit etmek demek değildir. -Bilakis bü
tün salâhiyetlerin yalnız Meclisi Âlide mündemiç 
olduğunu en bariz, en kati misaliyle tanımaktan iba
rettir. (Bravo sesleri) Hukuk ve esasa taallûk eden bu 
nokat hakkındaki maruzatımı ikmal ettikten sonra 
asıl meselenin maddi kısmına geliyorum. 

Arkadaşlar; bu tadilât salâhiyeti verilmediği tak
dirde şunu arz edeyim ki: Dahiliye Vekâleti, İmar Ve-
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kâletinin lağvedilmesinden dolayı olan faidei temin et
meyi huzuru âlinizde tekeffül edemez. Bazı rüfeka bu 
cihaz işlemez bir cihaz halinde bulunuyor, kanaatında 
idiler. Hükümet tarafından Meclisi Âliye vukubulan 
teklif ile metnin esbabı mucibesini dikkatle okumala
rını rica ederim. Asıl esbabı tadil ve teklifin ruhu, 
vekâletin lağviyle müdüriyeti umumiyeye devri hak
kındaki bu işlerin mabehülistinadı olan esas şimdiki 
ciheti irtibat noktai nazarından muharicin işlerini 
tedvir eden zümreler daimi ve müstakil idarei mülki
yeden ayrı bir baş olarak kendi kendine iş görmekle 
olmalarından mütevellit bir mahzur idi. O mahzuru 
izale etmek için bütün idareyi sahibi kuvvet olan rüesayi 
mülkiyenin elinde topluyoruz ve yalnız bu değil, bu 
kısma idarî olarak da cevaz vardır. Faik Beyin buyur
dukları gibi. Fakat bu kâfi değildi. Muhterem arka
daşlar hangi makamın hangi kadrosunda bulunduğunu 
memur hissetmelidir ve hissettiriniz. Bir neticeyi müs-
bete yapmalıdır. Şimdi bendeniz âciz değilim, üs-
tünkörü bir teklif yapabilirim. Bu vilâyete bu kadar 
adam lâzımdır diye huzurunuza bir cetvel takdim ede
bilirim. Fakat on beş, yirmi gün ve bir ay sonra yapa
cağımız tetkikat zarfında tadile mecbur olacağımız 
esasları Meclisten geçirmekte ne mana vardır? Eğer 
Meclis ki; bütçeyi yapan odur, cetveli yapan odur. 
Her şeyi yapan odur. Yaptıktan sonra derse ki 1341 
senesine kadar bütçeleri yapacağım. Şu intikal dev
rinde hal ve maslahatın iltizam ettiği şekilde tedviri 
umur ettim. Mecele bundan ibarettir. Süreyya Bey 
bunu istediği kalıba soksun; hiç bir vakit Meclisin 
hakkı hükümranisini garsp etmek, almak vesaire gibi 
bir maksada müntehi bir talep olamaz. Ve bana bü
yük bir teveccühle atfettikleri, masumiyetle, safvetle 
nezahetle olsun, bu maksada müntehi talep, Meclis
ten geçemez. İstediğimiz mesele; doğrudan doğruya işin 
ve vazifenin ve maslahatın emrettiği bir neticeden 
ibarettir ve zannediyorum ki Meclisi Âli daima 
faideli olacak olan münakaşatı adadında olan şu mü-
nakaşatı artık kâfi görür ve müzakereyi de kâfi göre
rek maddeyi kabul eder ve meseleye nihayet verir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bir sualim 
vardır. Bir kanunla diğer kanun arasında. Kanun ol
mak itibariyle bir fark olmadığı bittabi itiraf buyru-
lur. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
İtiraz kelimesini çok kullanıyorsunuz, bu kelime cü
rümde kullanılır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şu kanun 
ve şut kanun her ikisi de ayrı ayrı gayeleri istihdaf 

eder ve her ikisi de katiyyen müsavidir. Kanunu fi
lân maddesinin veya filân faslının; bir lâyihai kanu
niye hazırlayıp da Meclisi Âliye takdim edinceye ka
dar Adliye Vekâletince tebdiline rıza gösterirler? Me
sele bu. 

DAHİLÎYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Şimdi başka bir tarif bulamadığım için böyle tevsim 
edeceğim. Affınızı rica ederim. Süreyya Beyin bu 
suali hakikati hale tevafuk etmeyen ve mevzuubahis 
olan meseleye noktai tetabuku olmayan bir noktadır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Değildir. 
RECEP BEY (Devamla) — Lütfediniz. Süreyya 

Beyin dediği meselâ filân kanunun filân maddesinde 
filân makama verilmiş bir salâhiyet vardır. O salâ
hiyetin tadil ve tebdilinden ibarettir. Eşkâl ve me
rasim istediği şekle inkilâp etsin. Meclis, herhangi 
bir esası kabul ederse, şunu biliniz ki kabul ettiği şey 
mutlak surette kabule salâhiyettar olduğu bir şeydir. 
Bu Meclisin kabul ve tespit etmeğe salâhiyettar olma
dığı şey yoktur. Öyle bir şey tasavvur ediyorsa Sü
reyya Beyefendi, onlar asıl Meclisin ve milletin hakkı 
hükümranisini tahdit eden bir takım batıl zihniyetler
den ibarettir. Hakikat bu Meclisin her şeye şümulü ile 
ve kemaliyle sahibi salâhiyet olduğunu kabul etmek 
ve icabında bu salâhiyeti istimal etmekten ibarettir. 
Hükümetin Meclisi Âliden istediği de bundan ibaret
tir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bir sualim 
daha var. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Kifayet aleyhinde 
ben söz aldım. 

REİS — Kifayet aleyhinde Süreyya Bey söyledi. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Usulü müza
kereye dair söz istiyorum. Efendim; Süreyya Bey 
arkadaşımız hiç bir Meclis hakkını Hükümete verme
miştir. Buyurdular. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Kanunları 
tebdil ve tağyir hakkında. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Geçenlerde 
Fransa Hükümeti, Meclisi Mebusanından memurların 
tenzili ve tenkihi hakkında bir kanun teklif etti ve 
Meclis tamamiyle o salâhiyeti Hükümete vermiştir. 
Bunu hatırlatıyorum sizlere (Gürültüler). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Neticesi ne 
oldu sonra? 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Kifayeti müzakere 
aleyhinde söyleyeceğim. 
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Riyaseti Celileye 

Dahiliye Vekâleti 1340 senesi nihayetine kadar 
müstakil bütçe ile mülga Vekâletinin teşkilâtında icra 
edeceği tenzilât ve tebdilâtının yirmi gün zarfında 
icrasiyle yeni iskân müdüriyetinin kadrosunu tanzim
le Meclisi Âliye sevk eder. 

REİS — Süreyya Bey söyledi, efendim. 
ABÎDİN BEY (Saruhan) — Hiç kimse söylemedi 

şahsına taallûk ettiği için Süreyya Bey söyledi. 

Riyaseti Celileye 

Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 
Rize 

Ekrem 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, maddenin reye vazını teklif 
eylerim. 

Rize 
Ali 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Kifayet aleyhinde 
söz söylenmemiştir. (Gürültüler). Peki sözümden vaz 
geçtim. Madem ki, Dahiliye Vekâleti Meclisin yeri
ne kaim olmak istiyor biz de.. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Estağfurullah bu sözünüzü kabul etmem. 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler oku
nacaktır. 

Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin şu suretle tadilini teklif ederim. 
«Müdüriyeti umumiyenin kadrosu kanunu mahsus ile 
tayin olunur.» 

Dahiliye Vekâleti o zamana kadar mevcut kadroyu 
tatbik ile idarei umur eder. 

Karesi Giresun 
Metımt Vehbi Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 

Mübadele, Vekâletinin ilgası hakkındaki ikinci 
maddenin mahiyeti kanunlarda tadilât yapmak hak
kının Dahiliye Vekâletine feraı mahiyetinde olduğun
dan işbu ikinci maddenin reddini teklif eylerim. 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 

Mevcut bir kanunu, (merbut bir teşkilât kadro* 
sunu tenzilen) tadil etmek salâhiyetini Heyeti Teşriiye-
den talep etmekte olan ikinci maddenin reddini ve 
Dahiyie Vekâletinin muktazi kadroyu Meclisin tas
dikine arz etmek üzere müstacelen getirmesini arz ve 
teklif ederim efendim. 

Karesi Mebusu 
Ahmet Süreyya 

Gümüşhane Mebusu 
Zeki 

Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin şu suretle kabulünü teklif ederim. 

Tekfurdağı 
Faik 

Madde 2. — Müdüriyeti umumiye kadrosu tan
zim edilinceye kadar mülga vekâlet kadrosu meridir. 
Yalnız müsteşarlık ve kalemi mahsus mülgadır. 

Riyaseti Celileye 

İki buçuk ay gibi kısa bir zamanda pek lüzum
suz memuriyetler vekâletle idare edilmek pek mümkün 
ve Meclisi Âlice tanzim ve kabulü ile kesbi katiyet 
edecek kadronun bütçe ve idarei memleket noktai na
zarından pek muvafık olacağından maddenin berveç-
hiati kabulünü teklif eyleriz: 

2. Mülga Vekâleti müsteşarlığı müdüriyeti umu-
miyeye kalb ve kadroları işbu müdüriyeti umumiyeye 
devredilmiştir. 

Karesi Karesi 
Haydar Adil Ali Şuuri 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Efendim; takrirler üç mealdedir. Bir kısmı 
doğrudan doğruya ret mahiyetindedir. Bir kısmı lâyi-
hai kanuniyenin muvakkaten iadesi ve kadrolarla be
raber muayyen bir müddet zarfında getirilmesi, bir 
kısmı da maddenin tadili hakkındadır. Takrirleri bu 
suretle tasnif edip reyinize arz edeceğim. Evvelâ ret 
hakkında teklifi reyinize arz edeceğim. 

BESİM BEY (Mersin) — Tayini esami takriri var
dır Paşa Hazretleri, 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Heyeti 
Umumiyesi hakkında da tayini esami takriri vardır. 

REİS — Ret hakkında değildir efendim. 

BESİM BEY (Mersin) — Takrir veren bendenizim 
arz ediyorum ki, ret hakkındadır. 

REİS — On beş kişinin imzası yoktur. 
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Riyaseti Celüeye 

Mevzuubahis maddenin tayini esami ile reye va-
zını teklif eyleriz. 

Mersin 
Besim 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

îzmit 
Mustafa 

Karesi 
Haydar Adil 

Ergani 
ihsan 

Karesi 
Ali Şuuri 

Karesi 
Süreyya 

Dersim 
Feridun Fikri 

Konya 
Eyüp Sabrı 

Kastamonu 
Halit 

Sivas 
Halis Turgut 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Artvin 
Hilmi 

Erzurum 
Raif 

REİS — Maddenin tayini esami ile reye vazını 
teklif ediyor. Ret hakkında değildir. On beş imzalı tak
rir. Efendim; iiknci maddenin reddi hakkındaki tak
riri reyi âlinize arz ediyorum. İkinci maddenin red
dini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ret teklifi ka
bul edilmemiştir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Ayağa kalk
mak suretiyle teklif buyurunuz. Beş kişi ayağa kalk
mıştır. Nizamnamei dahili mucibince iştibah hasıl 
olursa eğer makamı riyaset el kalkmak suretiyle ek
seriyetin şuvadide bu vadide olduğunu söyler, son
ra Heyeti Umumiyeden beş arkadaş ayağa kalkarak 
tekrar reye konmasını teklif ederlerse Reis tekrar reye 
koymağa mecburdur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Makamı 
riyaset el kaldırsın dedikten sonra ayağa kalkılıp tek
lif edilemez. (Gürültüler). 

REİS — Efendim; beş kişi ayağa kalkmak sure
tiyle tekrar reye vazıını talep ediyorlar. 2 nci mad
denin reddini kabul edenler ayağa kalksın.. Madde
nin reddini kabul etmeyenler ayağa kalksın.. Maddenin 
reddi kabul edilmemiştir. Yani ret edilmemiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tayini esami 
ile reye koyunuz. 

REİS — Efendim; Süreyya Beyin teklifi vardır. 
(Süreyya Beyin takriri tekrar okundu) (bu geçti ses
leri). 

I REİS — Efendim; Vehbi Beyin teklifi vardır. 
I (Vehbi Bey ve rüfekasının takriri tekrar okundu). 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Reis Paşa izah ede
yim. 

I REİS — Encümen namına mı? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Takrir sahibiyim 
I Paşa Hazretleri; efendim üç şey vardır. İdare esasen 
I müzebzebdir. Meselenin esasından sarfınazar ediyo-
I rum. Hakkı teşriimizden sarfınazar ediyoruz diye bir 
I şey söylemiyorum. İdare müzebzebdir. Bu tadil salâ-
I hiyeti Dahiliye Vekâletine verilirse müzebzeb murak-
I baı olacaktır. Eğer bu şekil kabul edilecek olursa hiç 
I olmazsa ehvenişerdir. Yakın vakitte Dahiliye Vekili 
I iyi bir lâyiha ile buraya gelirler. Şimdilik bu suretle 
I idame edelim. Taki müzebzeb mikabi olmasın. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Madem ki Dahiliye 
Vekâletinden endişe ediyorsunuz, başka bir şekil teklif 

I edin; 
AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim; mü

saade ederseniz bu takriri izah edeyim. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim; Encümen 
I namına söz söyleyemezler. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bu takrir 
Mübadele, İmar Vekâleti (Gürültüler) İsim değiş-

I tirmek isterse müdüriyeti umumiye olsun isterse olma-
I sın, hiç bir netice hasıl olmaz. Müdüriyeti umumiyeye 
I tahvil edelim. Vekâleti ilga edelim. Kadro aynen kal-
I sın. Vekâletin tasvibi kabul edildikten sonra aynı kad-
I royu bırakmakta hiç bir mana yoktur ve böyle bir tek-
I lifi bendeniz hiç bir suretle kabul etmiyorum ve ar-
I kadaşlarımın da kabul etmediğini zannederim. İmar 
I ve İskânın lağvını kabul ettikten sonra ona yeni bir 
I şekilde elbette bir kadro tespit edilecektir. Aynen 

ikinci maddeyi kabul etmezseniz anlarım. Fakat buna 
I yeni bir şekil vermek lâzımdır. 
I REİS — Encümen namına söz söylediler. Mazbata. 

muharriri (gürültüler). 
I (Vehbi Bey ve rüfekasının takriri üçüncü defa ola-
I rak okundu). 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Nazarı dik-
j kate alınmak üzere.. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Vekâletin 
I müsteşarı tabiî kalmaz, vekâlet lâğv olunca müsteşar 
I kalmaz efendim. 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal-
j dırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. (Ret 
I sesleri) (Kabul sesleri) Takrir kabul edilmemiştir 
I efendim. 
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Hakkı Tarık Beyin aynı mahalde bir takriri vardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hayır efendim, 
ayn ımahiyette değildir, tzah edeceğim. 

(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu) (aynı 
mahiyette sesleri). 

REİS — Hakkı Tarık Beyin teklifini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Efendim Hakkı 
Tarık Beyin de teklifi kabul edilmemiştir. 

(Tekfurdağı Mebusu Faik Beyin takriri tekrar 
okundu). 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — İzah edeceğim takri
rimi Paşa Hazretleri; Efendim bendeniz kadroların 
tanzimi doğrudan doğruya Meclisi Âlinin hakkı ol
mak itibariyle Hükümetin teklifi veçhiyle Hükümete 
salâhiyet verilmesi taraftarı değilim. Binaenaleyh 
mevcut İmar ve İskân Vekâletinin kadrosunun yeni 
kadrolar gelinceye kadar devamına taraftarım. O iti
barla maddenin bu suretle tadilini teklif ediyorum. 
Yalnız bununla, kadronun tecilini temin etmek üzere 
müdüriyeti umumiye kadrosu tanzim edilinceye kadar 
kaydını koyuyorum. Diğer taraftan müsteşarlık ve 
kalemi mahsus mülgadır diyorum. Arkadaşların teklif 
ettiği gibi müsteşarlık müdüriyeti umumiyeye kalbe-
dilmiştir, demiyorum. Zannediyorumki, bunu demek
le müdüriyeti umumiyeye şimdiden müsteşarlık pa
yesi vermiş gibi bir şey çıkacaktır. Ondan kaçmak 
için mülgadır diyorum. Kalemi mahsusun da zaten 
lüzumu olmadığını vekil beyeefndi encümende bize 
söylemişlerdi. Binaenaleyh bunun başında onun kal
masına taraftarım, bütçede bu yükten kurtulmuş olur. 
Bu itibarla teklifimi yapıyorum. 

REİS — Faik Beyin tadil teklifini reyinize vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hakkı Bey gözünü iyi aç 
burası karanlık belki iyi görülmez. 

REİS — Tadil teklifi kabul edilmemiştir. (Gürül
tüler, ekseriyet vardır sesleri, ayağa kalkalım sesleri) 
Rica ederim efendim, 42 kabul, 52 ret vardır saydım, 
(gürültüler) gürültü etmeyiniz rica ederim. 

HAKKI BEY (Van) — Efendim; biz kitabete vazi
feyi suiistimal etmek için çıkmadık. Sizin itimadınızı 
kazanarak çıktık. Hepinizi görüyoruz, gözlerimizde 
elhamdullillâh sağdır. İşığın karşısında yegân yegân 
sayıyoruz tarafgirane muamele etmek mecburiyeti 

hiç bir vakit bize teveccüh etmemiştir. Rica ederim, 
'timadınızı selbetmeyin, benim gözüm sözden daha mı 
az görür? (Gürültüler). 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Ne hakla kür
süye çıkıyor ve söylüyorsunuz? (Gürültüler). 

HAKKI BEY (Van) — Benim gözüm senden da
ha mı az görür efendi!.. (Gürültüler). 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Şahsınıza kar
şı hiç bir şey varit değildir. Nereden çıkarıyorsunuz 
bunu? Şahsınız mevzuubahis değildir. Nizamname sa
rihtir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Nizamname sarih
tir efendim; tekrar reye koyunuz! (Gürültüler). 

REİS — Tadil teklifini kabul edenler ayağa kalk
sınlar efendim! Tadil teklifini kabul etmeyenler ayağa 
kalksınlar.. Tadl teklifi kabul edilmemiştir efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Edilmemiş midir efendim? 
REİS — Kabul edilmemiştir. 17 rey fark vardır. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şu halde 

kâtiplerimizin çok keskin gözleri varmış, şayanı teb
riktirler, doğru saymışlar. 

REİS — Zeki Beyin aynı mahiyette bir tadil tek
lifi vardır, bu da okunacaktır. (Aynı mahiyettedir reye 
konamaz sesleri). 

(Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Reye konamaz 
paşa hazretleri! Aynı maaldedir. 

REİS — Reye koymuyoruz efendim. İsparta Me
busu Mükerrem Beyin de bir tadil takriri vardır, oku
yacağız: 

Riyaseti Celileye 

Müdüriyeti umumiye kadrosunun Dahiliye Vekâle
tince tanzim ve Meclisi Âliye takdimine değin ka
nunun müzakeresinin tehirini arz ve teklif ederim. 
10 Kânunuevvel 1340. 

İsparta 
Mükerrem 

Kanun müzakere edilmiştir. Bu reye konamaz 
efendim. 

Efendim! İkinci maddenin tayini esami ile reye va-
zına dair on beş imzalı bir takrir vardır. Bu takrir 
mucibince.. 

TUNALI HİLMİ BEY. (Zonguldak) — Paşa Haz
retleri müsaade buyururmusunuz? Efendim! Arkadaş
ların nazarı dikkatini celbetmek isterim. Heyeti Umu-
miyesinin tayini esami ile reye vazıı hakkında bir tak
rir verilmiştir. (O başka sesleri) İkisi birdir. Arkadaş
lar! Beyhude vakit geçecek!.. (Gürültüler). 
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REİS — Sizin bahis buyurduğunuz nihayettedir. 
Hilmi Bey!. Efendim; takriri tekrar okuyoruz : 

(Mersin Mebusu Besim Beyle 14 arkadaşının tak
riri tekrar okundu). 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Mükerrem "Beyin 
takriri niçin reye konulmadı? 

REİS — Efendim; kanunun tehiri hakkında idi. 
Halbuki kanunun müzakeresi yapıldı ve kâfi görüldü. 
Maddelere geçildi. 

DAHİLÎYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Maddeyi reye koyunuz Paşa Hazretleri! 

REİS — Efendim; maddeyi tayini esami ile reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler 
kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

Efendim! Bundan evvel malûlin hakkındaki kanu
na reylerini istimal etmeyen arkadaşlar lütfen istimal 
etsinler!. 

Efendim! Malûlin hakkındaki kanunun rey istih
sali muamelesi hitam bulmuştur. (Anlaşılmadı sesleri) 
Lütfen yerinize oturunuz efendim. Şimdi reyler top
lanacaktır. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Yoklama ile yapalım Paşa Hazretleri (Yoklama ses
leri). 

REİS — Efendim; rey istimal etmeyenler varsa 
lütfen istimal etsinler.. İstihsali ârâ hitam bultur 
efendim. 

İstiklâl muharebatı esnasında malûl kalanlara veri
lecek ikramiye hakkındaki kanunun neticei arasını arz 
ediyorum. 162 zat reye iştirak etmiştir. 162 zat da kabul 
etmiştir. Beş zat işe reylerini sonradan verdikleri için 
nisaba dahil edilmemişlerdir. Binaenaleyh kanun 162 
rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim ikinci madde hakkındaki neticei ârâyi arz 
ediyorum. Reye iştirak eden zat 116'dır. Muamele ta
mam değildir. 70 kabul, 43 ret, ,3 de müstenkif var
dır. Tekrar reye vaz olunacaktır. 

Efendim yarın öğleden sonra saat birde içtima 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 6.10 

• — ^ 
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9 Kânunusani 1340 tarih ve 397 numarah (İstiklâl mu iarebatı esnasında malûl kalan muvazzaf mütekaid, ih

tiyat millî kuvvetler ve jandarma erkân ümera ve zabi an ve memurin ve mensubini askeriye ile küçük zabi-

tan ve efrada nakdî mükâfat itası hakkında) ki Kanuna müzeyyel Kanunun neticesi arası. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
AH Fuad Paşa 
Hilmi B. 

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

ARDAHAN 
Talât *B. 

ARTVİN 

Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 

Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler : 

Müstenkifler 

(Kabul t 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSX 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇATALCA 

Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Fevzi B. 
Mehmed B. 

162 

162 

— 

>denler.) 

i EDİRNE 
S Cafer Tayyar Paşa 
I Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mumiddin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

FRGANİ J — a \ V J A İ > t 

İhsan B XlXOCtli- XJt 

İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmed İffet B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. | 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nâzmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Hafız İbrahim Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
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KARAHtSARI SAHtP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAStSARI ŞARKt 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESt 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmed Mahir Ef. 
Ali. Rıza B. 
Halid B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı. Mehmed Ef, 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

f Abdürrezak B. 
Derviş B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 

Ekrem B. 
Esad B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi Ef. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

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

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mehmud B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B, 
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Mübadele, İmar ve tskân Vekâletinin lağvı ile Dahiliye Vekâletine merbut bir müdüriyeti Umumiyeye kalbi 
hakkındaki Kanun lâyihasının ikinci maddesine dair neticei ârâ 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

ADANA 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ADANA 
İsmail Sefa B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BOLU 
Şükrü B, 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

m 
116 
70 
43 

3 

(Kabul edenler.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
Ahmed İffet B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Hafız Şahin Ef. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket Ef. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Hafız İbrahim Ef. 

İZMİT 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

(Reddec 

BURSA 
Necati B. 

CANİK 
Cavid Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziyct B . 
KARAHİSARI SAHİP 

Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KASTAMONU 
Ahmed Mahir Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KONYA 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Ef. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B, 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

ORDU 

lenler) 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 

Halil Sıtkı Ef. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuad B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 
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İSTANBUL 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 

İZMÎT 
Mustafa B. 
KARAHİSARI ŞARKÎ 

Ali Sururi Ef. 
KARESİ 

Ahmed Süreyya B. 

Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Mehmed Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halid B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 

Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MERSÎN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

RÎZE 
Esad B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

(Müstenkifler) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

ORDU 
Hamdi B. 

»m<t 
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Z A B İ T A N 

İstiklâl Harb Malullerinin Dördüncü Mükâfatı Nakdiye Defteri 

Sıra 
numarası K ı t a s ı 

8 
o 

10 

12 

13 
14 

15. Fırka 45. Alay 3. Tabur 10. Bölüm 
Çerkeş Şube Muamelât Memuru 
Silifke Şube Mus.mel?.* Memuru 

2. Kolordu 4. Fırka 42. Alay Makineli 

56. Alay 1. Tabur 3. Bölük 
4. Fırka 4. Alay i. Tabur. 3 Bölük Kuman
danı 
50. Alay 2. Tabur 6. Bölük 
23. Fırka 31. Alav 2. Tabur Yave-i 

s. Fırka 189. Tabur îaşe Zabiti 

1 Fırka 5. AJay !. Tabur 1 Bölük 

10. Fırka 19, Ab.y 

56. Fırka i 72. AJay 2. Tabur 7 Bölük 
Akşehir'de Mukim 2. Sınıf 

' ^ Afyon Sevk Zabiti 

H. 61. Fırka 188. Alay 2. Tabur 8. Bölük 

17 15. Fırka 38. Alay 2. Tabur 5. Bölük 
19 2. Sınıf 

19 7. Fırka 41. Alay 2. Tabur 5 Bölük 

21 Müstakil Ağır Obüs 25 Alay 1 Tb 2. Bl. 
20 

22 41. Fırka 16 Alay 2. Tabur 

23 5 Kolordu 2. Fırka Süvari 4. Al. 2 Tb 

24 1. Fırka 3. Alay Makineli Tüfek 

Rütbesi 

Numarası 
3503 Ş 

9924 A 

Esami 

19 Teşrinievvel 1340 

Sicil veya 
kayıt 

numarası 

41. Fırka 19. Alay 2. Tabur Kumandam Binbaşı Mehmet Kenan Efendi Bini Nuri 

Kıdemli Yüzbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaş'. 

Yüzbaşı 

Yüzbaşı 

Yüzbaşı 
Yüzbaş; 
Mülâzımı Evvel 

Mülâzım.t Evvel 

Mülâzımı Sari 

İhtiyat San; 

İhtiyat S an i 
İhtiyat Sani 

İhtiyat Sani 

İhtiyat Sani 

İhtiyat Sani 
İhtivat Sani 

Milis Sani 

Mülâzımı Evvel 
İhtiyat Zabit Ve
kili 

Tüfekçi 

İsmail Hakkı 
Murat 
Mehmet Rifat 

Settar 

Nedim 

Kâmil 
Mehmet Halit 
Kemal 

Mustafa Hulusi 

Mustafa Asım 

İskender 

Salim 
Osman 

Veli 

Kemalettin 

Ahmet Azmi 
İbrahim Raci 

•» 

> Hasan 
» Sabri 
» İbrahim 

> Şemsettin 

> Muharrem 

» Osman 
> Tahir Paşa 

Ahmet 

> Ahmet 

> Hulusi 

ı> » Mustafa 

> » Salih 
» > Mehmet Emin 

» İzzet 

> •> Bahattin 

319 - 444 

322 - 313 
326 - 287 
328C-211 

- 358 

328 199 

322 - 217 
330 - 7 
333 - 433 

325 • 425 

337 12 

262 - 28 

18623 

8656 

334 - 71 

•» Hacı Halil 
» Ahmet 

Hüseyin Hüsnü > » Salim 

Hasan Ruhi » » Hüseyin 

Derecesi 
Tekaüt Mükâfat Hulâsai maraz maluliyeti 

5 
4 
5 

5 

5 

19228 6 
8914 5 

Osman Nuri > > Süleyman 3 5 

Mehmet Nuri » > Ahmet 331 - 538 4 

28313 5 

322 - 18 5 

Kıdemli Küçük 
Zabit 
Zabit Vekili 

İsmail 
Salih 

Hakkı > 

1. derece 2 

—. — 
— • — 

» Mehmet 
Sıtkı 

Hulâsa 
Tekaüt 

3 4 

— 2 
— 1 

5 

14 
— 

129 

6 

7 
— • 

28 

Yekûn 

23 
1 

2 
1 
2 

Hiyatai asab ameliyesini müteakip adudda 2, saidde 4 cm. dumur 
ile müterafik felci hareki 
Cerhai nariye neticesi hiyatai asabı vereki ameliyesi 
Cerbai nariye neticesi sol kol madûm 
Cerhai nariye neticesi yedieyser bınsır, hınsır, mutavassıt parmak
larının evtar ve asabım zedelemiş ve mafsalı mütevafikada nim 
iltisak 
Cerhai nariye neticesi azmi kûbere ve zent nihayet ve nütü maf-
salyelerinin kesrinden dolayı harabiyeti mafsaliye zaviyei kaime 
şeklinde iltisakı tam ve harekâtım kayıp. 
Kendisi vefat etmiştir. 

Cerhai nariye neticesi hiyatai asab ameliyesi 
Paranuvaya cinnet 
Sakarya'da kurşunla sağ fahzın kesri ve katı tam asabı vereki de 
7 cm. tekassur 6 f aruzda 9 cm. sakta dumur 
Cerhai nariye neticesi harabiyeti fekki esfel ve nısıf derecede 
madumiyeti harekât. 
Cerhai nariye neticesi azmi kûverei eymen sülüsü süflisi ziyaı 
tama duçar ve tarafı mezkûr madum hükmünde (birinci defterde 
dahil olup derecesi gösterilmediğinden) 
Cerhai nariye neticesi azmi sol fahzın sülüsü süfli veçhi halfisinde 
vasi tulani amikı azma multasık bir nedbe. . 
Dört cerha neticesi 
Cerhai nariye neticesi asabı şazzi afetzede tarafı mezkûrde 2 dumur 
ile kademi eyserde mahdudiyeti hareket. 
Cerhai nariye neticesi sol ipham parmaklarından madası sumul 
dumura duçar olmuş bu şümul dumur neticesi hali hazırda dört 
parmak harekâtını ifaya gayrı muktedir. 
Cerhai narie neticesi sol hufeyrei adudiyesi hufrei iptiyede afetzede 
olmuştur. Asabı kûberi bir rubunu asabı mutavassıt ve zendi 
nısfını zayi. 
Cerhai nariye neticesi ihracı şazaya ameliyesi. 
Cerhai nariye neticesi adudu eymende kesri muhtelit indimali 
ziyaı adelii azmi dolayısiyle adudda 2 dumur, mafsaü basit hare
kâtı zaviyei münferice. 
Şarapnel cerhası neticesi tarafı ulvii eymen azmi adudu vasatın
dan kesri muhtelif ihraç şazaya ameliyesi. 
Mecruhiyet neticesi bit kolu zayi olmuştur. 

Azmi ketif ve adelât taht ve fevkşşevkiyeyi tahrip etmesinden 
ami ketif ensiceye iltisak ettiğinden gayrı müteharrik 
Cerhai nariye neticesi asabı verekii eymeni cerihedar etmiş ahma-
sulkademinde cilt ve azmda tahribatı vasıa meşiyü hareketi müte-
recriç ve mesned istimali ile 

Cerhai nariye neticesi sol kürei aynı mefkut 
Cerhai nariye neticesi res felç tarafı suflii 
sar'aviye husuluna her zaman meyyal 

eymen ve hamelâtı 

14 24 

(Tablo : 1) 
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EFRAT 

İstjklâl Harbi Malûllerinin Dördüncü Mükâfatı Nakdiye Defteri 

S. No. 

9 
10 

35 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 
45 

Kıtası Memleketi 

Konya Kuvayi Milliye Şehit Mustafa Bey 
efradından 

3. Kafkas 7. Alay 3. Tb. 7. Bl. 

24. Fırka 2. Al. 3. Tb. 10. Bl. 

23. Fırka 68. Alay 1. Tb. 1. Bl. 

7. Fırka 38. Al. 3. Tb. 10. Bl. 
23. Süvari Karargâh Çavuşu 

6. Fırka, 50. Al. 1. Bl. 
11. Fırka Süvari Bölüğü 

12 

13 
14 

15 
16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

• 28 

29 

30 

31 

32 

33 41. Fırka Hücum Tb. 2. Bl. 

34 Kozak Şube efradından 

Ankara kotağın kariyesinden 

Erzurum muhacirlerinden Konya 
Karahisarışarkı Uzun kariyesinden 
Trabzon Yumra Koklu kariyesinden 

Konya Koçhisar Kürti kariyesinden 

Koçhisar Yağmurhüyüğü kariyesinden 
Hendek Aksu kariyesinden 

Kandıra Meşihler Beşdeğirmen çiftliği 

Maraş Korucuk kariyesinden 
Ankara Bağlum kariyesinden 

Kütahya Tuğaslan kariyesinden 

Boyabat Taki Torağan kariyesinden 

Yenipazar Amasya kariyesinden 
Kars muhacirlerinden 

Bâlâ Aksar kariyesinden 
Kayseri Hisarcık kariyesinden 
Zonguldak Kışla kariyesinden 

Kayseri Tacettin Mahallesinden 

İsmail Hakkı Bey maiyetinde inzibat Bl. den Tosya Hacı Kemal Mahallesinden 

Ordu Harami kariyesinden 

40. Al. 2. Tb. 8. Bl. Konya Ulukışla 

2. Al. 2. Tb. 7. Bl. Konya Ilgın Çekil kariyesinden 

Kalecik Ahmetadil kariyesinden 

Zırkapı kariyesinden 

Harput Nazmiye kariyesinden 

Gaziantep Kürtciyan Mahallesinden 
Hafik Süleyman Mahallesinden 

14. Fırka 54. Al. 1. Bl. 

14. Fırka 26. Al. 9. Bl. 

36 7. Kolordu 39. Al. 2. Bl. 

Kilis Lohan 
Hasankale Şubesinden 

Ordu Feray kariyesinden 

tzmit Keklikler kariyesinden 

Niğde Edirmevsuf kariyesinden 

Mersin Kerelmehnan Mahallesinden 

Yumurtalık Doruk kariyesinden 

Ziribalâ Çemşit kariyesinden 

Adana Kozan Düzağaç kariyesinden 

İsparta iğneci Mahallesinden 

İnebolu Mamlay kariyesinden 

Taşköprü liamzaoğiu kariyesinden 

Kayseri Bünyan Tuzisar kariyesinden 

Trabzon Şarlı Seyit Ahmet kariyesinden 

Eskişehir Şeyhi kariyesinden 

Taşköprü Miye kariyesinden 

Gaziantep Kilisecik kariyesinden 

Adapazarı Camii Cedit Mahallesinden 

Kilis Lohan kariyesinden 
Pasinler Haydarkon kariyesinden 

46 26. Al. 1. Tb. 1. Bl. Haymana Gereyük kariyesinden 
47 Kütahya M. Alay K. Karargâh Çavuşu Volçetrin Gazi Ali Bey Mahallesinden 

48 ıKonya Seferi Sevk sevkiyatımdaın 

49 

50 

51 11. Fırka 27. Al. I. Tb. 2. Bl. 6. T. 

52 Ali Bey çetesi efradından 

53 

54 49. Fırka 154. Al. 2. Bl. 5. T. 

55 Eskişehir Ahzı Askerinden 
56 
57 İzmir Ahzı askerinden 

Mutyılan Tepe kariyesinden 

Haymana Zil kariyesinden 

Sivrihisar Gedik Mahallesinden 

Keskin Haydardede kariyesinden 

Niğde Evirmesun kariyesinden 

Sivrihisar Ballıhisar kariyesinden 

Edirne Hatap Abdülaziz Mahallesinden 

Beyköse kariyesinden 
Tokat Beybağı Mahallesinden 
İzmir Göztepe Ayos Sokağında 

Numarası 
3513 

9924 
19 Teşrinievvel 1340 

Şöhreti Esami Derecesi Teşhisi Maraz 

Türkmen Oğullarından 

Şeyh Oğullarından 
Nur Oğullarından 

Kaval Oğullarından 
Hacı Kurt Oğullarından 

Tavukçu Oğullarından 
Gürcü Oğullarından 

Sinli Oğullarından 

Piyal Oğullarından 

Mehmet Oğullarından 
Gobal Oğullarından 

Küçük Oğullarından 
Çoban Ömer Oğullarından 

Tiryaki Oğullarından 

Futfut Oğullarından 

Hacı Oğullarından 

Güzel Oğullarından 

Kazemişak Oğullarından 

Genç Mehmet Oğullarından 

Zencirci Oğullarından 

Bektaş Oğullarından 

Pirim Oğullarından 

Maksut Oğullarından 

Avcı Oğullarından 

Küçük tsmail Oğullarından 

Hacı Oğullarından 

Hakkı Oğullarından 

Deveci Oğullarından 

Tavukçu Oğullarından 

Hacı Oğullarından 

İncesulu Oğullarından 

Kara Mahmut Oğullarından 

Kadir İmam Oğullarından 

Ayni Oğullarından 

Mehmet Oğullarından 

Sarıca Oğullarından 

Mehmet Oğullarından 

Mahzır Oğullarından 

Bal Oğullarından 

Hacı Bekir Oğullarından 

Ekşi Oğullarından 

Tavşan Oğullarından 

Aziz Oğlu Halil 314 

Mehmet Oğlu Feyzullah 
Ali Oğlu Hasan 
Hüseyin Oğlu Mehmet 316 

Mustafa Oğlu Şevket 316 

Ali Oğlu Ömer 
Rüstem Oğlu Mehmet Çavuş 316 

Mehmet Oğlu Osman 308 

Hüseyin Oğlu Ali 94 
Mustafa Oğlu Bekir 301 

Hacı Mehmet Oğlu Ahmet 309 

Hasan Oğlu Mehmet 98 

Mustafa Oğlu Mehmet 315 
Kahraman Oğlu Mehmet 

Haydar Oğlu İsmail 308 
Musa Oğlu Mehmet 314 
Yusuf Oğlu Ahmet 311 

Emin Oğlu Ahmet 313 

Mehmet Oğlu Hasan 312 

Musa Oğlu Mehmet 310 

Mehmet Oğlu Hasan 310 

Hasan Oğlu Abdullah 314 

Ömer Oğlu Halil 315 

Emir Hüseyin Oğlu İsmail 310 

Hasan Oğlu Hasan Çavuş 310 

Mahmut Oğlu Ali 315 
Bekir Oğlu Ökkeş 312 

ibrahim Oğlu Ali 308 

Ali Oğlu Halit 315 

Hacı Mehmet Oğlu Mustafa 304 

Bayram Oğlu Mehmet 315 

Ömer Oğlu Mehmet 315 

Ali Oğlu Mehmet 315 

Musa Oğlu İbrahim 314 

Osman Oğlu Mehmet 303 

Salih Oğlu Hasan 306 

Ali Oğlu Hamdi 310 

Kahraman Oğlu Emrullah 314 

Yusuf Oğlu Ali 312 

Mehmet Oğlu Ali 310 

Hüseyin Oğlu Hasan 313 

Kadir Oğlu Hanefi 310 

Turpan Oğlu Hasan 315 

Abdulkadir Oğlu Ali 313 
Ali Oğlu Hüseyin 314 

Hasan Oğlu Yahya 315 
Hüseyin Oğlu Sadullah 98 

Durmuş Ali Oğlu Mustafa 311 

Mustafa Oğlu Yusuf 97 

Mustafa Oğlu İbrahim 311 

Abdullah Oğlu Murat 302 

Yakup Oğlu Hazım Çavuş 97 

Hüseyin Oğlu İbrahim 306 

Raşit Oğlu Halit 

Mahmut Oğlu Şaban 302 
Halil Oğlu Mehmet 314 
Mustafa Oğlu Mehmet 

Tekaüt Mükâfat 
6 3 Resinden mecruhiyet neticesi ameliyat yapılmış ve binnetice felci tarafı 

suflii eyser ve gayrı kabili salâh 

6 

5 

5 
5 
5 

Sol gözü ihraç 
Cerhai nariye neticesi kâab ve ukbede fazlaca harabiyet ve ziyaı azm 
Cerhai nariye neticesi mirfakı eymende zaviyei kaime şeklinde iltisakı 
tam ne hali hazırda ve ne de ati de hiç bir iş göremeyeceği 
Cerhai nariye neticesi mefasili mirfakta zaviyei münferice şeklinde iltisak. 
adutta 5, saidde 3 dumur vazifei fizyolojiyenin üçünü zayi 
Sağ göz ruiyetten mahrum 
Cerhai nariye neticesi veçhi halfisinin sülüsü ulvisinden azmini kesr za
viyei münferice şeklinde nim iltisak madûm hükmünde 
Cerhai nariye neticesi mermi hüfeyrei rakabiye elyafını zedelemiş tarafı 
mezkûr mefruç bir halde vazifei fizyolojiyesini ifa edememekte 
Sol fahz bitir 
Cevfi hücaci ve nahiyei sudkıyei yumnasından ziyaı azm ile müterafik 
şarapnel mecruhiyeti durumu asabı basarinin mecruhiyeti neticesi kaidei 
dimağında nezf husule gelmiş 
Şarapnel misketiyle cevfi hücacii eymen ve azmi fekki ulvii eymenin 
cerhası neticesi nasur 
Sol adudun cerhai nariye neticesi mafsalı mirfakta nim iltisak asabı kû-
beri de felç ile tarafı mezkûrun vazifesi muattal 
Fahzı eymen sulusu süflisinden aldığı cerhai nariye neticesi bitir 
Sağ gözde mültasık latha ruiyeti sağ gözde parmak hayalını tefrik dere
cesinde sol gözde iki metreden parmak tadat derecesinde 
Sağ kol bitir 
Sakı eymenden bitir 
Adudu eymenin mermi tesiriyle kesri, asabı mutavassıt ve kûberinin ze
delenmesi neticesi felç ile endemali mağyup ve yedi basıta halinde kaldığı 
Adudu eyserin tesiri ile asab mesairini zedelemiş dumur ile müterafik 
parmaklarının mütekemmiş bir halde basit vazifesini ifa edememekte 
Bomba tesiriyle sebabe ve mutavassıt parmaklarının üçüncü selâmileri 
harap yed mefasilinin kâffesinden iltisakı tam 
Cerhai nariyei adudu eyser neticesi mafsal harekâtını zaviyei münferice-
den fazla icra edemediği, madum hükmünde 
Cerhai nariye neticesi sağ göz hemen ruiyetten mahrum sol gözü nısfın
dan fazla zayi 
Cerhai nariye neticesi şerç ve muassarai şerç iJe üyenin bir kısmı harap 
olarak silisi mevadı gaite 
Fekki süflinin mecruhiyeti neticesi her iki cihette mafsalı kâzip teşekkül 
etmiş kavsi semii süfli kavsi semii ulvden ki parmak münharif tekellüm 
müteassir 
Her iki sakın cerhai nariye neticesi kesri fakat sağdaki kesirler endemal 
edemeyerek mafsalı kâzip teşekkül etmiştir. Solda dahi tekassur husule 
ile koltuk değneği 
Sol azmi kasabanın mermi neticesi ve sol azmi terkovasının keza mermi 
neticesi mecruh olup sakı eyserde asabı mebezii vereki vahşiyi katı tam 
Sağ gözü «şule duçar» cerha neticesi 
Tarafı ulvii eyser adudunda iki adet cerhai nariye neticesi nedebat ve 
mafsalı mirfakta iltisakı tam ve tarafı mezkûr yedinin ebhamı sebabe ve 
mutavassıtı metekemmiş 
Adudu eyserde tesir eden mermi hasebiyle asabı zendi ve mutavassıtı kat 
ile yedi eyserde pençe şeklinde felci tam ve kalsa duçar ederek madum 
hükmünde 
Mecruhiyet neticesi sakı eymen mafsalı rikbesinde iltisakı tam ve tekas-
surle meşiyi koltuk değneğiyle 
Saidi eymene mermi tesiriyle tarafı mezkûr yedinin harekâtı imbisatiyesi 
nısıf derecede 
Cerhai nariyei muhtelitei mütefettetei adudu eymen neticesi vasi ziyaı 
maddî ve mafsalı mirfakta iltisakı tam ve sayu amelden sakıt 
Piyade mermisi ile mafsalı müsemülyedi eymenden mecruhiyet neticesi 
mafsalı mezkûrda iltisakı tam ve esabide nim iltisakla harekât madum 
Mermi esnayi seyrinde azmi kûbereyi sülüsü süflisinden kesre duçar yed 
madum hükmünde 
Piyade mermisiyle sağ fahzından mecruh olarak asabı verekiyi munkati 
eylemesinden tarafı mezkûrdaki dumur dolayısıyle meşi ve hareketi suu-
biyetle 
Merminin adudu eysere tesiri ile kesir neticesi dumur ve yedin mekbe 
halinde harekâttan sakıt ve madum 
Mafsalı muştii selâmii yeddi eymen mermi neticesi mafsalı muştii selâmi 
hınsır, bınsır ve sebabede nim iltisak dolayısıyle yeddi mezkûr harekâtı 
nısıf derecede 
Sakı eyserin piyade mermisiyle mecruhiyeti neticesi mafsalı unkulkademi 
eyserde iltisakı tam 
Cerhai nariyei mafsalı mirfakı eyser neticesi mafsalda iltisakı tam hınsırla 
bınsır rahatulyede munkabis madum hükmünde 
Tarafı suflii eymenin cerhai nariye neticesi mafsalı misimulkademinde 
iltisakı tam dumuru adeli, topallayarak yürümekte 
Sağ fahzın mecruhiyeti neticesi sui endimali mafsalı rikbede nim iltisakı 
tekasurle beraber ziyaı aksam rihve ve azme mültasık nedbe 
Şarapnel tesiriyle mirfakı eyser mafsalında nedebatı mültasika ile iltisakı 
tam husula gelmiş harekâtı tabiiyeden mahrum 
Cerhai nariye sakı eyser neticesi sakı mezkûrde endemali mayup tekassur 
ve dumur harekât madum derecesinde 
Cerhai nariye neticesi fahzı eymen mafsal rikbesinde tama karip iltisak 
ve ayak münatif bir halde meşiiyeti koltuk değneği ile 
Mecruhiyet neticesi sağ gözü* ruiyetten tamamen mahrum 
Fahzı eymeni müsellesi iskarpesinden duhul eden mermi veridi fahziyi 
tahrip ve mafsalı harfakii fahzide iltisakı tam sakı kademde devval meşi 
ve hareketi suubetle 
Mecruhiyet neticesi tesmimi mafsallı misemülyedi eyser ameliyesi 
Hufrei iptiyei eymenden adelei daliye zirvesine karip cerha neticesi asabı 
mutavassıtı afetzede ederek, dumur, ipham, sebabe ve mutavassıt parmak
ları muattal 
Cerhai nariye neticesi yedi eyser sebabe. mutavassıt, parmakları dumur 
ve yedi mezkûr madum bir halde 
Şarapneldanesinden sol mafsal misemülyet kesr ve harap olarak el adelâ-
tında aşikâr dumur ve mafsalı muştii selâmii eyserde harabiyeti azm ve 
iltisak 
Cerhai nariyei adudu eymen neticesi asabı kûberi afetzede ve mezkûr 
elim daimi düşük ve parmaklarının harekâtı tamamen madum 
Kurşun sağ aduttan duhul asabı adelei cildi zendi ve kûberiyi afetzede ede
rek el adelâtı dumura uğramış ve mafsalı mirfak ve misemülyed harekâ
tında tasaup, ol taraf 
Sağ adudundan kurşunla mecruh adudun nihayeti sufliyei mafsaliyesi 
tamamen madum mafsalı mirfakın dahi harekâtı madum ve el parmakla
rının harekâtı nısıf 
Sol elinden şarapnelle mecruhiyet neticesi bınsır ve hinsin harap sebabe 
ve mutavassıtı bast harekâtını yapamamakta 
Cerhai nariye neticesi mafsalı rikbeı mevakıfta iltisakı tam sağ taraf said 
ve nihayeti suf üyesinde kesr zent ve kûbere 
Cerhai nariyei adudu eyser neticesi yedi eyser mefluç 
Cerhai nariyei adudu eymen neticesi yedi eymenle felç ve muattaliyet 
Cerhai nariyei mermi neticesi kademi eyser ve mafsalı rusgide iltihap ve 
iltisakı tam 
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S. No. 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Kıtası Memleketi Şöhreti Esami Derecesi Teşhisi Maraz 

Seydişehir Şube efradından 

10. Al. Depo 2. Tabur 

Konya Şube sevk efradından 

61. Kolordu 190. Al. 3. Tb. II . Bl. 3. T. 

64 11. Fırka 127 Al. 2. Tb. 7. Bl 

65 

66 

67 15. Fırka 56. Al. 1. Tb. 3. Bl. 
68 

69 

70 

71 

72 

73 
74 

75 1 5. Kolordu 56. Al. 1. Tb. Ser Çav 

76 7. Kolordu 41. Al. 3. Tb. 3. Bl. 

77 61. Fırka 109. Al. 3. Tb. 10. Bl 

78 

79 

80 1. Ordu Mühimmat depo efradından 

81 8. Kolordu 131. Al. 2. Tb. 5. Bl 

82 15. Fırka Hücum taburlarından 

83 

84 

85 Keskin landarma Bölüğü efradından 

86 Trakya Kuvayi Milliye Ağır Köylü Ah
met Bey efradından 

87 Sevk i yat efradı 

Çerkeş Mecidiye Cemali kariyesinden 

Zırşabanözü kariyesinden 

Seydişehir. Beyşehir Karahisar kariyesinden 

Gaziantep Rapel kariyesinden 

Karaman Hocalar kariyesinden 

Çerkeş Bazıviran kariyesinden 

Eskişehir Gündüzlerden kariyesinden 

Sungurlu Zir Mahallesinden 

İlgaz Karacaviran Çomanlar Mahallesinden 

Ünye'nin Nifti kariyesinden 
Taşköprü Yukarı Çeşme kariyesinden 

Sarıl kariyesinden 

Bünyan Pirahmet Mahallesinden 

Trabzon'da Akçaabat Maçka kariyesinden 

Ürgüp Baş kariyesinden 

Bornova Karşıyaka Sabralı Mahallesinden 
Artvan Bölücü kariyesinden 

Dersaadet Beykoz 

Kalecik Şeyh Cafer kariyesinden 

Haymana Göbek kariyesinden 

Develi Günay Yukarı Mahallesinden 

Mirbornova Kosova muhacirlerinden 

Silifke Aşıklar kariyesinden 

Akdağmadeni Ayvalık kariyesinden 

Keskin Çifteyi Şeyhinden 

Ordu Perşembe Sarayı kariyesinden 

Ayancık İstifan kariyesinden 

Corum Ümit Halka Mahallesinden 

Edirne Emirşah Mahallesinden 

Burdur Burca Mahallesinden 

88 22. Fırka 36. Al. 1. Tb. 1. Bl. 2. Tak Çvş. Konya Koçhisar Çetin İncili kariyesinde 

89 

90 6. Fırka 2. Tb. 5. Al. 5. Bl. 2. Tak. 

91 Konya Şube efradından 

92 

93 Van Çıtak Jandarma efradından 

94 

95 Taman Şube efradından 

96 

97 

98 61. Fırka 3. Tb. 190. Al. 2. Bl. 

99 
100 

Giresun Seldeğirmen kariyesinden 

Karacasu Karacaviran kariyesinden 

Ilgın Değriği kariyesinden 

Taşköprü Çiftlik kariyesinden 

101 1. Fırka 12. Al. 1. Tb. 1. Bl. 

Urfa Haran Kabak kariyesinden 

Bolvadin Üçfil kariyesinden 

Denizli Tavas Karahisar kariyesinden 

Zirizir Kaygı kariyesinden 

Gaziantep Sefer Çavuş Mahallesinden 
Nallıhan Nasuh Paşa Mahallesinden 

Ayaş Kürt Umurlar kariyesinden 

Tokat Oğullarından 

Karagöz Oğullarından 

Karaşafi Oğullarından 

Demirci Oğullarından 

Sarı Fatma Oğullarından 

Gökmen Oğullarından 

Abdülkerim Oğullarından 
Ayvat Oğullarından 

Arap Oğullarından 

Süleyman Oğullarından 

Numan Oğullarından 

Şatır Oğullarından 

Cafer Oğullarından 

Veli Oğullarından 

Katırcı Oğullarından 

Karahoca Oğullarından 

Karaoğlan Oğullarından 

Taburcu Oğullarından 

Hacıil Oğullarından 

Dede Oğullarından 

Boz Ali Oğullarından 

Hacı Mehmet Oğullarından 

Şaban Oğullarından 

Yakup Oğullarından 

Kılamen Oğullarından 

Dikmenli Oğullarından 

Ayaşh Oğullarından 

Emin Ağa Oğullarından 

Ali Osman Oğlu Mehmet 315 

Hüseyin Oğlu İsmail 315 

Tekaüt Mükâfat 
5 2 

5 2 

Ömer Oğlu Murtaza 

Yusuf Oğlu Cemil 315 

Ahmet Oğlu Kâmil 316 

Salih Oğlu Mehmet 304 

Ahmet Oğlu Şaban 315 

Ali Oğlu Celâl 315 

4 

5 

6 

5 

5 

5 

2 

3 

3 

t 

3 

3 

İsmail Oğlu Ali Çavuş 309 6 3 

Mehmet Oğlu Halil 315 3 2 

Mustafa Oğlu İsmail 312 6 3 

Hüseyin Oğlu Mustafa 316 5 3 

Abdülhamit Oğlu Abdullah 307 5 3 

Mehmet Oğlu Ziya 311 5 2 

Mahsen Oğlu Hasan 301 6 3 

Ahmet Efendi Oğlu Mustafa Cemal 319 3 2 

Ahmet Oğlu Halil 5 3 

Yusuf Oğlu Ahmet Remzi 312 5 2 

Ömer Oğlu Turhan 302 5 2 

Hacı Oğlu Ali 310 5 2 

* Hacı Ömer Oğlu Halil 303 5 2 

Şeyh İsmail Oğlu Raif 315 5 2 

Mehmet Oğlu Nebi 300 5 2 

Şakir Oğlu Hacı 310 5 2 

Kâmil Oğlu Osman 316 6 3 

Mehmet Oğlu Arif 314 5 2 

Ahmet Oğlu Mustafa 307 6 3 

Hasan Oğlu Hasan Fehmi 315 5 2 

Salim Oğlu Selim 308 5 3 

İbrahim Oğlu Osman 306 5 3 

Emin Oğlu Abdülkerim 306 6 3 

Hacı Mehmet Oğlu Mustafa 306 6 3 

Süleyman Oğlu Mehmet 307 5 3 

Hidayet Oğlu Sadık 308 5 2 

ibrahim Oğlu Hasan 305 6 3 

Yusuf Oğlu İrfan 307 5 3 

Mehmet Oğlu Salim 303 4 1 

Halil Oğlu Salih 308 3 2 

Mustafa Oğlu Mehmet 315 3 2 

Ömer Oğlu Ahmet 316 6 3 

Mustafa Oğlu Ali 315 5 2 

Ramazan Oğlu Mehmet 325 4 2 
Mehmet Tevfik Oğlu Emin 307 6 3 

Hüseyin Oğlu Yusuf 313 5 3 

Cerhai nariyei saidi eyser neticesi said el ile zaviyei münferice halinde ve 
saiddeki endemal mayup dolayısıyle parmaklarının harekâtı dumur ile 
beraber nısıf derecede 
Top mermisiyle sağ fahzından mecruh ve ümüddemi şiryani tevellüt eyle
mesinden dumur ile müterafik rüküdeti demeviye neticesi tağayuratı dev-
raniye 
Cerhai nariyei aynı eyser neticesi harabiyet ve nasur guddei tekfiyei ile 
müterafik izamı enf harabiyeti 
Cerhai nariye neticesi harabiyeti fekki süfli ve mafsal fekki sudkide ilti-
sakı gayrı tam 
Cerhai nariyei nihayeti suflii sakı eymen neticesi mafsalı un'rjlL^dr.-.'In 
iltisakı 
Mafsalı mirfakı eyserden mecruhiyet neticesi kesri mafsal katı asabı zen-
di mevcut olup elyevm mafsalı mezkûrde nim iltisak ve yedi adalâtında 
dumur, harekât mahdut 
Cerhai nariyeden husule gelen ziyaı azm ve afeti dimağı neticesi tahassül 
eden felci eymeni veçhiden dolayı 
Sağ adudun şarapnel mermisiyle cerihedar ve ziyaı azm ile endemali ma
yup husule gelerek yedi eymen esabuu rehatulyede münatıf, madum ha
linde 
Sol elinin baş parmağının işaret ve mutavassıt parmaklarının nihayet se-
lâmileri maktu 
Sağ bacağından bitir. 
Top mermisi ile ayağından mecruhiyet neticesi esabül kademde nim ilti
sak ve kals ve veçhi zahriye nim initâf halinde 
Cerhai nariye neticesi tarafı eyser fahzında 4 saidde 6 Cm. dumur ile rus-
gul kademde iltisak, ayağının baş ve diğer üç parmağının ziyaı 
Cerhai nariye sağ adudun nihayeti ulviyesinde kesri mütefettet husule 
gelerek mafsalı kazip teşekkül etmiş ve tarafı ulvi harekâtı rafiasını tama-
miyle ifa edememekte 
Bomba ile mecruhiyet neticesi azmi cebhi kısmen neşr ve adudu eyserin 
sülüsü ulvisiyle beraber tamamen neşr 
Cerhai nariye neticesi sağ mafsalı mirfak kısmen kesre duçar olarak harap 
olmuş ve binnetice suiendemal ve nim iltisak 
Cerhai nariye neticesi mafsalı rikbei eymenden meehuren bitir falız 
Cerhai nariye neticesi tarafı suflii eymende ziyaı azm ve adeli husulü ile 
3 Cm. tekassur ve saattta 2 Cm. dumur 
Tahrip danesiyle mecruhiyet neticesi sakı yusrasında ve mafsalı rusgulka-
demde kesr vukua gelmiş ve harekâtı tamamen muattal bulunmuştur. 
Cerhai nariye neticesi sağ tarafı süflide 4 Cm. tekassur ve 5 Cm. dumur 
olup madum hükmünde 
Cerhai nariye neticesi sakı yusrada 3 Cm. fahzda 2 Cm. dumur madum 
hükmünde 
Cerhai nariye neticesi asabı mutavassıt ve asabı zendi harap olarak işbu 
asabın idare ettiği usabui dumura duçar olmuş tamamen madum hük
münde 
Cerhai nariye neticesi sağ adudun harekâtı mebide ve rafiası kısmen mev
cut ise de said harekâtı hemen madum hükmünde 
Esnayi vazifede trenden düşerek üç parmağı kesre duçar olmuş ve istihsal 
edilmiş ve sebabede iltisakı tam halinde, yedi mezkûr madum hükmünde 
Cerhai nariye neticesi azmi kasaba ve şaziyei yumnası kesri mütefettete 
'lüçar ve saki yumnada 6 Cm. dumur ve sağ tarafı süflide 5 Cm. tekassur 
Cerhai nariye neticesi sağ el baş parmağından mada diğer usabu kamilen 
nim initaf halinde ve dört parmağın imbisat harekâtı madum hükmünde 
Şarapnel ile mecruhiyet neticesi sak ve fahızda beşer Cm. dumur mevcut 
ve mezkûr taraf madum hükmünde 
Cerhai nariye neticesi azmi adudu eymenden ziyaı maddî ile 2 Cm. du
mur harekâtı tabiiyenin nısfını zayi 
Cerhai nariye neticesi adudu eyserde 3 ve saidde 4 Cm. ve usabu ve ye
dinde dumur, felç mevcut 

Cerhai nariye neticesi mermi asabı mutavassıtı kat etmiş yedi eymen 
usabii tamamen mefluç ve tarafı ulvide 4 Cm. dumur ve yedi mezkûr 
vezaifi tabiiyesinden muattal 
Mermi ile mafsalı misethulyedinden mecruh olarak endemali mayup ile 
gerek mafsal ve gerek yedi usabuu kamilen multasık ve dumur ile vazaifi 
fizyolojisini 7/10 zayi 
Adudun sülüsü sürfi ve halfisinden giren mermi neticesi azmi zendi kıra
rak azmi zendte mafsalı kâzip kol harekâtının 2/3'ünü zayi 
Cerhai nariye neticesi azmi kûberei kesri muhtelit ve ademi endemal ile 
sol el vazifeden muattal 
Cerhai nariye neticesi sakı eymenden mecruh olarak 10 Cm. tulünde iki 
nedbe ile mafsali kasii ruskide iltisakı, tam sakta 3 fahızda 1 Cm. dumur 
Şarapnel cerhası neticesi sağ nahiyei ıptşyesinden mecruh olarak asabı 
zent ve asabı mutavassıt maktu ve mefluç 
Mafsalı harkafii fahziden mecruhiyet neticesi iltisak ve tarafı mezkûrde 
9 Cm. tekassur fahızda 11 sakta 4 dumur 
Nahiyei harkafii eymenden mecruh olarak asabı vereki katı tama duçar 
olmakla fahızda 7 sakta 3 Cm. dumur ve felci vereki 
Cerhai nariye neticesi adudu eyserde kesrden mütevellit 10 Cm. tekassur 
ve asabı mutavassıt ve zendi maktu bulunmasından adııtta 5 saidde fi Cm. 
dumur 
Şarapnel mermisi ile mecruh olarak fahzı eymende 7 Cm. tulunda nedbe 
mevcut olup derunundan kıhıi misli nüthe seylan etmekte mafsalı rikbede 
Nim iltisak sol ayağı mafsalı selâmii şazisi hizasından her beş parmak 
burudet tesiriyle kangren olup sukut etmiş 
Cerhai nariye neticesi adudu eyserinden mecruh olarak elyevm 7 Cm. 
ziyaı azm mevcut ve harekâtı mafsaliyesi tamamen madum 
Cerhai nariye neticesi sakı eymenin sülüsü ulvisinden mecruh olarak bitir 
ameliyesi 
Adudu eyserin sülüsü ulvisinden bitir 
Mecruhiyet neticesi sağ kol asabı zendisi afetzede olmuş sağ el son üç 
parmakları pençe şeklinde avuç içine bükülmüştür. Harekâttan sakıt 
Mecruhiyet neticesi ikinci üçüncü azma nihayet ulvyieleri mütekemmiş 
olarak yekdiğeriyle iltisak birinci mafsal muşti ruskide halğ, madum hük
münde. 

(Tablo : 3) 




