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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakere*; Saa t : 2.55 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

RElS — Zaptı sabık hulâsası o'kunacak. 

Doksan Sekizinci İçtima 

9 Nisan 1341 Perşembe 

Üçüncü Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zap

tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı" va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. 

Katil maddesinden mahkûm Derviş oğlu Reşit 
hakkında verilen hükümde hatayı adli vukua geti
rildiğinden af suretiyle telâfisine dair Adliye Encü
meni mazbatası kıraat ve kabul edildi. 

Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhi
sarı hakkındaki kanunun vazı mevadının tefsirine 
dâir Tütün Encümeni mahsusla mazbatası kıraat ve 
kabul edildi. 

Anadolu demiryollarının mubayaasına ve Müdü
riyeti umumiyesinin teşkilât ve vazaifine müteallik 
kanuna bir zeyil ilâvesi veva mezkûr kanunun tefsiri 
hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

müzakere edilerek neticede mevzuubahis bütçenin 
Meclise celbi takarrür etti. 

Kuvayi Milliye mensubinini düşmana ihbar mad
desinden idama mahkûm Panayol Zare ve rüfekası 
haklarındaki tezikerenin iadesine dair Başvekâlet tez
keresi kıraat olundu. Ruznamede bulunan ve 13 Mart 
1340 tarihli kanunun bir ve ikinci maddelerinin tadi
line dair olan kanun lâyihasının müstacelen müzake
resi karargir oldu. 

Bazı devletlerle münakit muahedat ve mukavelât 
hakkındaki kanun lâyihalarının Hariciye Vekili Tev-
fik Rüştü Bey tarafından vukubulan talep üzerine 
Pazar günü müzakeresi karargir oldu. Badehu, Mu
vazenei Umumiye Kanunu lâyihasının müzakeresine 
geçilerek 21 nci madde aynen, 23 ve 24 ncü madde
ler tay ve 25 nci madde 22 nci madde olarak aynen 
kabul edildi ve Cumartesi günü içtima edilmek üze 
re celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir müta
lâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâ
sası aynen kabul edilmiştir. 

2. — SUALLER CEVAPLAR 

/. — Konya Mebusu Refik Beyin; bazı mahal
lerde 1340 senesi mahsulâtından, aşarın ilgası hak
kındaki kanuna tevfikan vergi alındığına dair suali 
ve Vekil Hasan Beyin şifahi cevabı, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Bu sual Maliye Vekâletine aittir. Cevap vereyim. 
REİS — Bugün mü cevap vereceksiniz? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Evet! 
REİS — Pek âlâ! 

3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve rüfe-

kasının; banka muamelâtı ile iştigal ve sermayesinden 
lâakal üç yüz bin lirasını tahsil eden Türk Anonim 
şirketlerine bahşo'aman muaf i yat hakkında teklifi 
kanunîsi (2/468) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Takrirler 

/. — Rize Mebusu Esat Beyin; Hopa - Borçka 
yo'unun biran evvel inşası hakkında temenni takriri 
(41201) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
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2. — İzmir Mebusu Kâmil Beyin; izmir - Kasaba 
ve temdidi demiryolu hattında kullara!makta olan 
köhne vagonlar nevakısının Nafia Vekaletince kum
panyaya ikmal ve ıslah ettirilmesi temenniyatına dair 
takriri (41198) 

REÎS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
3. — Kângırı Mebusu Talât Bey ve rüfekasının; 

(Kângırı) kelimesinin (Çankırı) suretinde yazılması 
hakkında takriri (4/199) 

REÎS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
TALÂT BEY (Kângırı; — Efendim! (G) ile yazıl

mıştır. (K) ile yazılacak. Çankırı şeklinde olacak. 

2. — SUALLER 

2. —'• Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Tosya'da 
inşası mukarrer çeltik fabrikası hakkında Ticaret Ve
kâletinden suali ve Vekil Ali Cenani Beyin şifahi ce
vabı. :̂ 

REİS — Okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Ticaret Vekili Beyefendinin âtideki suallerime 

şifahen cevap vermesini temenni ederim. 
1. — 1340 bütçesine mevzu tahsisatla Tosya'da 

bir çeltik fabrikası yapılması takarrür etmiş ve fab
rika makineleri de İnebolu'ya kadar sevk edilmiş 
idi. Fakat makinelerin el'an Tosya'ya şevkine baş
lanmadığı anlaşılıyor. 

Makineler ne zaman şevkine başlanacaktır ve 
makine aksamı kamilen inebolu'da hazır mıdır? 

2. — Tosya'da fabrika mahalli tespit ve fabrika 
binasının inşasına iptidar edildi mi, edilmedi ise ne 
zaman edilecektir? 

6 . 4 . 1341 
Kastamonu 

Halit 

TİCARET VEKlLt ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Halit Beyin sormuş olduğu fab
rikanın bütün alât ve edevatı inebolu'ya gelmiştir. 
Fabrikanın nakli ve inşası için bütçenin Heyeti Ce-
lilenin tasdikine iktiran etmesine intizar etmekteyiz. 
Planları da hazırdır. Bütçe çıktığı gün buradan bir 
mühendis gidecek planlan tetkik edecek bir taraftan 
JA makineler naklolunarak fabrika inşa edilecektir. 

. ı 
HALİT BEY (Kastamonu) — Teşekkür ederim 

kâfidir. 
/. — Konya Mebusu Refik Beyin; bazı mahaller

de 1340 senesi r.ıahsıslâiın.ları, acarın ilgası hakkın- ! 
daki kanuna tevfikan vergi alındığına dair Maliye 

RElS — Efendim! Temenni takriri olduğu için 
Başvekâlete veriyoruz. 

VASIF BEY (Sanman) — Takrir sahibi izah et
sin! 

RElS — Efendim! Temenni takriridir, izahata ha
cet yok. 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Şark vilâyet
lerinde isyan çıkaran mütegallibe ve şeyhlerin envai 
ve emlâk ve nakdi mevcutları zapt ve müsadere edil
mek suretiyle herakâtı askeriye masarifinin tazmini 
temenniyatına dair takriri (4/200) 

RElS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

CEVAPLAR 

Vekâletinden suali ve Vekil Hasan Beyin şifahi ce
vabı. 

RElS — Sual okunacak. 

Riyaseti Celileye 
1340 senesi mahsulâtından, aşarın ilgası hakkında

ki kanuna tevfikan vergi alınmakta olduğu dairei in-
tihabiyemizden alınan birçok telgraf ve mektuplarda 
ifade ve şikâyet olunmuştur. 

1341 senesi mahsulünden alınması lâzım geleceği
ne ve senei mezkûre mahsulü de henüz idrak edilme
miş bulunmasına göre hâsılatı mevcudeden vergi ah-
zında büyük bir hata ve yanlışlık olduğu anlaşılmak
tadır. Vergi ahzmm aslı var mıdır, varsa men'i es
babına tevessül olunmuş mudur? Hususatı mezkûre 
hakkında Maliye Vekilinin şifahen cevap vermesini 
isterim. 11 Nisan 1341 

Konya Mebusu 
Refik 

MALÎYE VEKtLl HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Konya Ereğlisinden ihraç edilmek isteni
len mahsulâttan 1341 senei maliyesinin hululünden 
sonra vaki olan ihracattan aşar isteniyor, mahsulâtı 
arziye vergisi isteniyor, diye bir telgraf gelmiş ve 
mahallinden bu yolda bir istilâm vaki olmuştur. Bun
dan evvel Karadenizden de oldu. Giresun ve Ordu' 
dan ihraç edilen fındıkların aşarı, 1340'daki aşar ka
nunu mucibince yüzde on iki buçuk mu, yoksa 1341' 
den itibaren mevkii meriyete var olunan kanun .mu
cibince mi cibayet edileceğine dair mahallinde çıkan 
ihrlıf. Maliye Vekâletinden istifsar edilmiş ve lâzım 
gelen cevaplar her iki mahalle tebl:g olunmuş olduğu 
gi'û ahiren her mahalle de tamim olunmuştur. Yani 
1340 senesi mahsulâtından olup da öşre tabi olan ve 
irrü iltizama tabi olmak itibariyle, 1340 senesi içinde 
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tediye edilminş ola mahsulâttan, 1341 Martından 
sonra dahi vukubulan ihracattan yeni mahsulât ver
gisi alınmasına imkân olmadığı, çünkü resmi ve öşrü 
tediye edilmiş mahsulât olduğu tamimen lâzım ge
lenlere tebliğ edilmiştir. (Pek âlâ sesleri) Fındık ve
saire için ki, öşrü sini ibrasında alınması lâzım ge
len mahsulâta gelince; Mart iptidasından itibaren 
vukubulan ihracattan (1340) a kadar cari olan yüz
de 12,5 değil, yüzde sekiz mahsulâtı arziye vergisi 
alıması tamim edilmiştir ve ahiren mevsim biraz da
ha ilerleyip de geçen sene mahsulü ile yeni sene mah
sulünün yekdiğerine karışmak iltibasını ref için dahi 
şimdiden beyanname alınarak 1340 senesi mahsulâ
tından kimin elinde öşrü verilmiş stoklar varsa onla
rın yazdırılması ve bunların sureti katiyede tespit et
tirilmesi ve o stokların vukubulan ihracat ve sarfiya
tın da memurini maliyenin kontrolü altında temin 
ve icra ettirilmesi ve bu suretle tahtı inzibat ve ida
reye alınmış olan stoklardan maada yeni mahsul mey
dana geldikten sonra her hangi bir iddianın nazarı 
itibare alınmayacağı tamimen mahallerine yazılmış 
ve bu muamelâtın icrasına başlanmıştır. 

/. — 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanun 
Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata
sı. (1/506) 

REİS — Efendim! Müzakere edilecek mevada ge
çiyoruz, Muvazenei Umumiye Kanununun 23 ncü 
maddesineyiz. 

Madde 23. — Emlâki Milliyenin bedeli peşin veya 
atideki esaslar dairesinde tanzim edilecek talimatna
meye tevfikan mukassat olarak füruhtuna Maliye 
Vekili mezundur. 

A) içinde veya civarında toprağa muhtaç erba
bı ziraat mevcut olan arazii milliye ile bedeli on se
nede mukassatan alınmak ve her aileye verilecek ara
zi miktarı muhitin icabına göre ikiyüz dönümü te
cavüz etmemek üzere takdiri kıymet suretiyle tevzi 
ve füruht olunur. 

B) içinde veya civarında toprağa muhtaç er
babı ziraat mevcut olmayan arazii milliye ile devle
te ait bağ, bahçe, fındıklık, zeytinlik gibi gayri men-
kulât takarrür edecek bedeli azami on senede mu
kassatan alınmak üzere bilmüzayede taliplerine satı
labilir. 

C) Emlâki milliyeden olan müsakkafat ve ar
salar takarrür edecek bedeli azamî sekiz senede mu-

REFÎK BEY (Konya) — Efendim! Vekil Beye
fendinin kanunun tamamının tatbikini ifa ettiğine 
dair olan izahatını dinledik, izahatı kâfidir. 

HAKKI BEY (Van) — Efendim! Muvazenei 
Umumiye Kanunu müzakere edilirken, Muvazenei 
Maliye Encümeni Azasından Gaziantep Mebusu Ah
met Remzi Bey beyanatta bulunuyordu, imzası bu
lunduğu halde tavzih mi ediyor diye bendeniz sor
muştum. Tekzip suretiyle zapta geçmiş. Böyle bir şey 
söylemedim. Tashihini rica ederim. 

REİS — Efendim! Hakkı Beyin söyledikleri tav
zih kelimesi, tekzip suretinde zapta geçmiş. Bunun 
tashihini istiyorlar. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Zabıtlar
da yanlışlar çok oluyor. Geçenlerde takdirname alan 
dört zat, reddedilenler meyanında gösterilmiştir. 

REİS — Efendim! Zaptı Sabık Hulâsasının okun-
masındaki maksat da budun Zaptı Sabık Hulâsası 
okunduğu zaman arkadaşlar ikaz buyururlarsa onla
rı tashih ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Elimde za 
bit olmayınca ne bileyim, zabıt olmalı ki... 

kassatan alınmak üzere bilmüzayede taliplerine fü
ruht olunabilir. 

D) Gerek takdiri kıymet suretiyle, gerek bilmü
zayede füruht edilecek fıkaratı sabıkada muharrer 
envali gayrimenkule son taksitin tediyesi zamanına 
kadar Hazine lehine birinci derecede haciz vaz'ı şar
tı ile bidayeten kafi surette ferağ olunur. 

H) Hulul eden taksiti miadında vermiyenler hak
kında tahsili envâl Kanunu ahkâmı tatbik edilir. 

V) Müddeti hizmeti on seneyi mütecaviz olan 
ve evlât ve aile sahibi olup, meskeni bulunmayan 
memurini devlete bedeli maatahsisat maaşı hazırla
rının iki senelik miktarını tecavüz etmemek ve maaş
larından müsavi taksitlerle on senede ödenmek üze
re emlâki milliyeden takdiri kıymet suretiyle bir mes
ken verilebilir. Bu suretle satılacak hanenin kıymeti 
mukadderesi memurun iki senelik istihkakı mecmuun
dan nihayet bir rubu fazla olmak caizdir, işbu fazla 
miktar memurdan defaten ve nakden alınır. Ancak 
üç ve daha fazla evlâdı mevcut olan memurlar hak
kında bu fark dahi mukassatan istiyfa olunur. 

REİS — Bu madde hakkında evvelce söz isteyen 
yr.lnız Necati Bey vard'.r. Başka zöz isteyen varsa 
lütfen isimlerini yazdırsınlar... Madde hakkında çok 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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söz isteyen olduğu için isimleri sıra ile okuyorum. 
(Söz alan zevatın esamisi okunda) 

ŞEFİK BEY- (Bayezıt) — Reis Paşa! Müsaade
nizle usul hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun! 
ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Bu madde bir 

çok fıkraları ihtiva ediyor. Binaenaleyh karışmamak 
için ayrı ayrı müzakere edilmesi lâzımdır. 

RElS — Efendim! Bir maddenin fıkraları ayrı 
ayrı reye konur. Fakat fıkraları ayrı ayrı müzakere 
edilmez. Maddenin Heyeti Umumiyesi toptan mü
zakere edilir. Fıkralar ayrı ayrı reye konur. Buyur
duğunuz gibi fıkraları ayrı ayrı reye koyarım. Fa
kat madde hakkında arkadaşlar, sureti umumiyede 
mütalaatta bulunacaklardır. Şimdi tensip ederseniz 
bir çok arkadaşlar söz aldığı için leh ve aleyhte ola
rak tefrik edelim. Necati Bey! Lehinde mi, aleyhin
de mi? 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Lehinde 
de, aleyhinde de. On tane fıkra vardır. Bir kısmının 
lehinde, bir kısmının aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Hakkı Tarık Bey! 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hakkında... 
REİS — Âbidin Bey! 
ABİDÎN BEY (Saruhan) — Aleyhinde. 
REÎS — ihsan Bey! 
İHSAN BEY (Ankara) — Aleyhinde. 
REİS — Feridun Fikri Bey! N 
FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Hakkında. 
REİS — Hakkı Bey! 
HAKKI BEY (Van) — Hakkında. 
RElS — Şefik Bey! 
ŞEFlK BEY (Bayazıt) — Aleyhinde. 
REİS — Muhtar Bey! 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Hakkında. 
REİS — Refik Bey! 
REFİK BEY (Konya)— Hakkında. 

«REİS — Lehinde söz isteyen yok. O halde söz 
sırasına göre söz vereceğim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Söz iste
dim. 

REİS — Lehinde mi, aleyhinde mi? 
'MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Hakkında. 
REİS — Söz Necati Beyindir. Buyurun! 
MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaş

lar! Bu madde muhtelif mevadı ihtiva etmektedir. Bu 
itibarla birer birer tetkik etmek mecburiyeti vardır 
Bir defa maddenin başmda emlâki milliye tabiri var
dır. Bu, zannederim ki, emlâki emiriye mukabili ola

rak istimal edilmiş bir tabir olsa gerektir. Yalnız Es
babı mucibesinde hangi mevadın emlâki milüyeye da
hil olduğu muayyen değildir. Onun için bu cümlenin 
tefsiri icabeder. Bir de emlâki milliye deyince umu
miyet ifade etmektedir. Bazı eserlerimiz vardır ki, 
bunlar tarihi kıymeti haizdir. Meselâ, Selçuk asarı, 
Osmanlı asarı vardır. Bunların içinde asarı atika, kıy
metli asar vardır. Bunun için bunlar umumiyeti ih
tiva eden bir madde halinde çıkacak olursa, tabiatıyle 
onlar da bu meyana dahil olmuş olur. Onun için bu 
maddenin başına, asarı atika mahiyetinde olan eser
ler müstesna olmak şartıyle denirse, o vakit umumi
yetten kurtarılır, bunlar istisna edilmiş olur. Bazı ka
nunlar vardır ki, bunlar devairi hükümete doğrudan 
doğruya gönderilir. Tabiî alan memurlar umumiyetle 
satılığa çıkarır, o zaman bu kıymetler arasında kay
bolur. Onun için bu maddeye bu cümlenin konul
masına taraftarım; A, B, H fıkraları ve D fıkraları 
ki, bunlar arazinin köylüye verilmesine dair fıkralar
dır, şimdiye kadar bir çok çiflikât doğrudan doğruya 
hükümet tarafından idare olunurdu. Bu çiflikât vak
tiyle padişahlar tarafından yaptırılmış, şimdi de em
lâki milliye dairesi tarafından idare edilmekte bu
lunmuştur. Bu çiftlikler, içinde bulunanlar tarafından 
sürülür. 

Fakat muayyen olan bedelâtını da hükümet alır. 
Onun için bu suretle içinde oturan köylü bir arazi 
vergisi verir, bir de ayrıca öşür verir. Bu çiftlikât 
şimdiye kadar bu suretle idare olunduğundan dolayı
dır ki, hükümet istifade edemiyordu. Onun içindir ki, 
hükümet bu araziyi halka muayyen seneler zarfında 
tefviz ediyor. Yani halkın sürmüş olduğu arazi ken
disinin olacaktır. Bu, sayam takdir bir tekliftir. Bu 
itibarla hükümeti takdir ederim. Yalnız burada müddet 
azdır. Sekiz sene gibi, bir müddet konmuştur bu müd
detin temdidi lâzımdır ve dönüm olarak (200) dönüm 
konmuştur; bunun da bir miktar daha tezyidi lâ
zımdır. Bazı mıntıkalar vardır ki, oralarda mahsulât 
para etmez. Onun için o mıntıkalarda bu dönüm 
miktarının da artırılması lâzım gelir. 

Asıl bu maddenin şayanı dikkat ve şayanı tenkit 
olan noktası (V) fıkrasıdır. Bu fıkrada hükümet, me
murunun terfihini düşünerek memurlara hakiki bir 
tarzda yardım etmek gayesini düşünmüştür. Fakat 
elimizde mevcut olan, emlâki milliye denilen haneler 
o kadar mahdut ve o kadar azdır ki, hükümet bun
ları, adedi nâmahdut olan memurlara ne suretle tev
zi edebilecektir? Bu, tabiî kabili tatbik olmayan ve 
tatbikinde dahi muhik bir surette memurların lehine 

— 219 — 



İ : 99 11 . 4 . 1341 C : t 

bir netice hâsıl etmiyecek ve fayda temin etmiyecek 
bir şekil hâsıl etmektedir. 

Malûmu âlinizdir ki, elimizde emlâki milliyeden 
mada diğer bir takım emlâk vardır. Bunlar envali 
metrukedir. Bu envali metruke, kanunu mahsus mu
cibince, mübadillere tahsis olunmuştur. Bunların için
de, tegayyüp eden eşhasın emlâki de vardır. Bunla
rın da, çıkan kanun mucibince, gerek harbi umumi
de ve gerek istiklâl mücadelesinde düşman istilâsı do
layısıyle emlâkinden mutazarrır olanlara tefviz edil
mesi tespit edilmiştir. Şu halde emlâki milliyede hü
kümetin emrinde ne kalmıştır ki, memurlara verili
yor? Bunun anlaşılması lâzımdır. Meclisi Âlinin ve 
bütün arkadaşların noktai nazarı, memurinin terfihi
dir. Hakikaten Türkiye dahilinde en çok şayanı te-
rahhum olan, vaziyet itibariyle en çok acınacak olan 
memurin kütlesidir. Bu zatlar içerisinde o kadar pe
rişan olan ve hatta, 20 - 25 sene hizmet ederek öl
dükten sonra cenazesini kaldıramıyacak bir vaziyette 
olanlar vardır ve görmüşümdür. (Hay hay sesleri) 
Onun içindir ki, memurların terfihine ait olan me-
sailde Meclisi Âli tenkitkâr değildir. Bilâkis Meclisi 
Âli, bu gibi memurların hayatına, refahına ait olan 
mesaile de lütufkârdır. Fakat bu madde ile bir lütuf 
yapılmıyor. Emlâki milliyeden bir hane yoktur ki 
onlardan birisine verilsin. Bu madde buraya kona
cak ve memurlara bir ümit ve teselli olacak, fakat 
neticede zavallılar için hiç bir şey olmıyacaktır. Onun 
için Meclisi Âliden çıkacak kanunlarda kabiliyeti tat
bikiye aranmak ve her halde kanun çıktıktan sonra 
derhal infaz edilmek lâzımdır. 

Geçen sene harikzedegânın ve istilâzedegânın ter
fihi için, tegayyüp eden eşhasın emlâkini bunlara ver
meyi kararlaştırmıştık ve tevziini de hükümete bı
rakmıştık. Fakat kabiliyeti tatbikiyeyi haiz olamadı
ğı için bu kanun tatbik edilememiştir ve maateessüf 
harikzedegân ve istilâzedegân bundan istifade et
memiştir. Çünkü bunların satılması mevzuubahisti 
ve mevcut olan istilâzedegânın, harikzedegânın tah
ribat ve zarar miktarı tahmin olunamazdı. Ondan 
dolayı bu kanundan istifade edilememiştir. Onun 
için bu maddede, elde mevcut emlâk olmadığından 
memurlara verilmiş bir şey olmayacaktır. Memur da 
ev alacağım diye düşünecektir. Gelecek sene gene 
Muvazenei Umumiye Kanunu çıkarken, bu madde 
lâğverilerek çıkacaktır. Onun için bendeniz bu mad
de hakkında Maliye Vekili Beyin noktai nazarını 
anlamak isterim. Emlâki milliye olarak ellerinde ne 
kadar hane mevcuttur ve bu hanelerden ne kadarını 

verebileceklerdir? Efendiler! Bugün Türkiye Me
murininin adedi zannederim sensen binden ziyade
dir. Adliye Vekâleti bütçesi dahilinde geçinenler, on-
sekiz bindir. Şimdi bu şerait dahilinde ve elimizde 
mevcut hanelere göre bir kısmını terfih etmek ve 
bir kısmını istisna etmek elimizde kalmadı diye ver
memek muvafık değildir, Seksendört bin memurun, 
hiç olmazsa nısfının evli olması dolayısıyle 35 - 40 
bin hane eder. Kırk bin hane elde mevcut olmalıdır 
ki memurlara verebilmeliyiz. Memurlara verilecek 
emlâk yoksa veya mahdut ise, bunların içinden bir 
kısmına verip de diğer kısmına vermemek doğru 
olmaz. Bu hususta Maliye Vekili Beyden ve Muvaze
nei Maliye Encümenininden izahat isterim. 

ABlDİ'N BEY (Saruhan) — Muhterem efendiler! 
Elimizde bir maddei kanuniye var. Muvazenei Umu
miye Kanununun içine girmiştir. Bunun içinde ne
ler yok? Birinci fıkrasında, takdiri kıymet ve tak
sit ile ihale; «H» fıkrasında, müzayede ile füruht; 
«D» fıkrasında hukuk noktai nazarından hükümete 
imtiyaz; (V) fıkrasında memurine imtiyaz. 

Efendiler! Emlâki milliye denilince şu maddenin 
tasnifine nazaran iki şey nazarı itibara alınır. Biri
si arazi, diğeri emlâk. Hükümetin bir bütçe kanunu 
içerisine, Muvazenei Umumiye kanunu içerisine it
hal etmiş olduğu mevad meyanında, Meclisi Âliniz 
tarafından kabul edilmiş kanunların ahkâmını ref 
eden bir çok kuyudat olduğunu geçen de ar zetmiş-
tim, gene tekrar ediyorum. Envali milliyeden her 
hangi birisine ufak bir şey satılmak lâzım gelse, mü
zayede ile olur. Burada takdiri kıymet diye hallolun-
muştur ve onu tâdildir. 

Sonra gerek takdiri kıymet suretiyle ve gerek mü
zayede suretiyle olsun hükümetin tefviz etmiş ol
duğu emlâke haciz vaz'ı, hazine lehine bir imtiyaz
dır. 

ikincisi ve en son kısmına Necati Bey arkada
şımız hafifçe temas ettiler. Bendeniz biraz daha şid
detle temas edeceğim. Hükümetin elinde bulunan 
emlâki şöyle gözden geçirelim : Bir Rumların ter-
ketmiş olduğu emlâk vardır ki, doğrudan doğruya 
mübadillere aittir. Bir de ermenilere ait Emlâk var
dır ki, Meclisi Âliden sadir olmuş kararlar ve ka
nunlar ve dolayısıyle bunlar harikzedelere tefviz 
ediliyor. Hükümet ,memurlara emlâki saireden mi 
verecektir, sarayları mı satacaktır? (Emlâk, arsa, 
müsakkafat) diye bunlardan başka bir şey hatırla
mıyorum. Meclisi Âliniz gerek ahden ,gerek ittihaz 
etmiş olduğu kanunlarla memlekette rum emvalinin 
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mübadillere, diğerlerinin harikzedelere ait olduğu
nu kabul ettikten sonra, bunların içerisinden neleri 
çıkararak memurlara vereceksiniz ve memurin sını
fına bu suretle hane, akar gibi müsakkafatı on sene 
müddetle ve taksitle vermek imtiyaz değil midir? 
imtiyaz ise mülgadır ve mülgadır diye doğrudan doğ
ruya ve benimle bağıran hükümet ve ekseriyettir. 

Arazi bahsinde, arazinin köylüye tevzii çok doğ
ru bir noktai nazardır, şayanı kabul bir prensiptir. 
Fakat hükümetin buraya getirmiş olduğu nıevad 
içerisinde anlayamadığım bu maddei kanuniyede 
«Ancak içinde veya civarında bulunan toprağa muh
taç olan köylüye verilecektir» deniyor. İçinde veya 
civarında bulunanlardan başkalarına verilmeyecektir 
demektir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim, dikkatle mütalâa buyurmanızı istir
ham ederim, 

ABlDİN BEY (Saruhan) — Şu halde arkadaşlar, 
bu maddede gerek hukukî noktai nazardan ve ge
rekse uhudat noktai nazarından Meclisi Âlinizce ka
bul edilmiş kanunlarla tearuz eden o kadar ahkâm var
dır ki, bu maddeyi kanuniyeyi kabul etmek, Lozan 
ahitnamesinin ahkâmı hilâfındadır. Hükümetin iste
diği gibi ferağ, ahara devir, tasarruf, müzayede su
retiyle füruht, ihale suretiyle vermek, takdiri kıymet 
suretiyle vermek vardır. 

VASIF BEY (Saruhan) — Yoktur öyle bir şey. 
ABlDİN BEY (Saruhan) — Vardır. Şimdi ben

deniz kürsüden indikten sonra söz alırsınız, izah eder
siniz, vardır. 

VASIF BEY (Saruhan) — Ama nasıl olur? 

ABİDlN BEY (Saruhan) — Binaenaleyh maru
zatı acizanem neticeye varabilmek için bu madde 
Meclisi Âliden çıkan kanunlarla tearuz teşkil etmek
tedir. Bu maddeyi buradan tayyederiz. Ondan sonra 
hükümet makul ve bütün bu ihtiyacat ile kabili telif 
bir kanunla gelir, müzakere ederiz. Maddenin tayyını 
teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bu madde hakkında söz alan iki hatibi 
muhteremi dinledim. Müsaade buyurursanız Abidin 
Beyefendinin mütalâasından başlıyacağım. (Evvel
kinden niye başlamıyorsun? sesleri) O daha karakte
ristik de onun için. (Handeler) 

Evvelâ bu maddenin, elyevm mevcut kavaninin 
ahkâmı ile tearuzundan bahsettiler. Bendeniz af-
larına mağruren söylüyorum ki, böyle tearuz yok
tur. Bir kere emlâki milliyede, emlâk namı altında 

şu veya bu şekilde hükümetin elinde bulunan em
vali muhtehfeye şâmil değildir. Emlâki milliyenin 
esas ismi (emlâki emiriye) dir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Millet 
malıdır, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Menkulâta da şamil olmak üzere, Tunalı Hilmi Bey 
arkadaşımızın tabiri daha doğru olur. Emlâki emi-
riyenin alelusul satışı salâhiyeti her zaman hüküme
tin elindedir ve bu mevzuatı kanuniyemiz iktizasın
dandır. Nitekim varidat bütçesini heyeti celileniz 
tetkik buyururken envali devlet, emlâki devlet diye 
büyük bir rakamı da orada kabul buyurmuştu. Bi
naenaleyh bu satış muamelesinin ahkâmı kanuniye 
ile tearuz eden bir ciheti yoktur. 

Envali gayrimenkule iki kısma ayrılır. Bir kısmı 
arazidir, bir kısmı da arsadır. Arsa da mahiyeti iti
bariyle araziye müşabihtir ve emlâk müsakkafat ha
lindedir. Bunlar şimdiye kadar bir kanuna istinaden 
değil, müsakkafat ve müstegillâtı vakfiye hakkında 
meşrutiyetten evvel mevcut bir nizamname vardır, 
emlâki milliyenin sureti füruhtu, o maksur hüküm
lü nizamnameye tevfiki muamele edilerek bilmü-
zayede satılmaktadır. Emlâki milliye içerisinde tak
diri kıymetle şimdiye kadar tefviz edilmiş bir çok 
emlâk vardır ve bunları nefyeden hiç bir ahkâmı sa-
riha da yoktur. 

Heyeti Celilenizin ruznamesinde yeni bir kanun 
vardır, inşallah yarın müzakere edeceksiniz. Envali 
devletin bey'ü şirası ilk defa meydana gelecek kanun 
bu olacaktır. Arazii milliyeden olan aksamı zaten 
satma salâhiyeti mevcut olduğu halde Muvazenei 
Umumiye Kanununda, selefi muhteremim tarafından 
verilen lâyihada madde halinde bazı hususat tespit 
edilmiştir. Bendenizce isabet edilmiş olduğuna kaaniim 
Bir' kere arazii milliyenin bazı aksamı vardır ki, bun
lar borç değildir. Arğa Çiftliği, Aziziye Çiftliği Karaca
bey Çiftliği Çukurova Çiftliği gibi mühim kısımları var. 
Bunların »uhitleri üzerinde senelerden beri köyler tees-
süsat etmiştir. Bu köylerin tarihen ne vaziyette olduğunu 
tetkik edecek olursak, hazinei hassadan müdevver 
çiftliklerdir. Bunlar üzerinde, müesses köyler vardır. 
Bu kura halkı senelerden beri bu araziyi zer etmek
tedirler. Adeta bütün hayatları ve maişetleri oraya 
raptedilmiştir ve sanatlarıdır, bütün o toprağı be
nimsemektedirler. Aziziye çiftliğinde senelerden beri 
gelen muamele vardır. Eskişehir Mebusu Muhterem
leri de derhatır buyururlar. Bu, tefviz ve takdiri kıy
met muamelesi yapıla gelmektedir. Şimdi burada 
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tespit edilir, deniliyor ki, bu aynı zamanda bir me
selei içtimaiyedir. Her devlet, her hükümet erbabı zi-
raati kendisinin işletmekte olduğu araziye sahip kıl
mak gayesini, bir meselei içtimaiye ve meselei siya
siye olarak takip etmektedir. Bütün Avrupada ve 
bütün memleketlerde bu, esaslı bir mesele olarak hal
ledilmiştir ve halledilmektedir. Vaktiyle Rusya hal
letmiştir, ahiren Romanya halletmiştir. Diğer mem
leketler ve Yunanistan halletmektedir. Her memleket 
bunu halle doğru gitmektedir ki »mesaili içtimaiyenin 
en mümimlerinden telâkki ediliyor. Hatta bazı mem
leketler bu hususta büyük fedakârlıklar dahi ediyor
lar. Meselenin Haiz olduğu ehemmiyetle tevlit ettiği 
müşkülâta nazaran her biri muhtelif şekilde tedabir it
tihaz etmişlerdir. Binaenaleyh bu maddenin «A> fık
rasının istihdaf ettiği gaye, bu meselei ziraiye ve iç-
timaiyeyi esaslı bir surette hak ve adil dairesinde hal
letmekten ibarettir. Madde diyor ki, işlettikleri ara
zi 200 dönüme kadar - ki bir zürra ailesine Iâakâl 
200 dönüm arazi lâzımdır - bugünkü vasait ile bir 
aile ikiyüz dönüm araziyi rahat rahat" işliyebilir. Bu 
adamları, ya civarında bulunanlar veya bu arazi üze
rinde bulunanlarla lisebebin minelesbap rakip olan
larla karşı karşıya koymaktan ise, madem ki bir me
seleyi içtimaiye hallediyoruz, aynı zamanda randuma-
nına, hasılatı safiyesine göre takdir edilecek bir bedel 
ile bu adamlara tefviz edelim. Bu tefviz muamelesi 
ile tabiî köylü badema araziye sahip olacak ve eski
den olduğu gibi halk, Hükümet başka bir vergi ver-
miyecek, araziye tasahüp edecek, daha çok sevecek 
ve daha çok imar edecek, adeta onu kendinin haya
tına lâzım olarak talakkiye başlıyacak ve memleketin 
istihsalâtı ziraiyesi bundan müstefid olacaktır. Bu köy
lülerin vazıyed ve kudreti maliyeleri hepimizce ma
lûmdur. 

Tefviz ettiğimiz arazinin bedelini kendisinden de
faten mi alalım? Hayır. Bunun için bu suhulet gös
terilmektedir. On taksitte verebilirse ne alâ. Çünkü 
borcunu biran evvel verip borcundan kurtulmak köy
lünün salâhiyeti dahilindedir. On senede bu takdir 
edilen kıymeti, kendisine tefviz edilen arazinin kıy
meti mukadderesini Hükümete teslim etsin ve su
reti katiyede mal sahibi olsun. aZnnediyoTum ki, bun
da Heyeti Celilenizin tasvip buyurmıyacağı ve her 
hangi bîr ahkâmı kanuniyeye muhalif olduğunu gö
receği bir şey yoktur. Zaruretler miktarîarmca tak
dir olunur, derler. Takdiri kıymet şekKyfe içinde bu
lunan erbabı ziraatı himaye için konulmuş bir hü
kümdür. Bittabi rekabet olursa o arazinin tefvizinde 

daha yüksek bedel ile satılmak imkânı vardır. Fa* 
kat arz ettiğim esbaba binaen, Hükümet zürraa ve halk 
lehine takdir usulünü teklif etmiştir ki, bu ucuz bir 
bedeldir. Bedava verilecek değildir. Fedâkârlık edili
yor ve bunu Hükümet zaruri bir mesele olmak üze
re görüyor ve bu zarureti da miktariyle tayin ederek 
bu zaruret olsa olsa bir çiftçi ailesi için 200 dönüm 
kadardır diyor. Binaenaleyh takdiri kıymetle verile
cek miktarı 200 dönüme hasrediliyor. Bu zürra bun
dan fazla arazi alamaz mı? Gerek içinde ve gerek 
haricinde bulunduğu fazla araziyi de bilmüzayede 
satacağız, talip olursa onu da alabilecektir. (Çok doğ
ru sesleri) Fakat takdiri kıymetle kendisine vereceği
miz araziyi «zaruretler miktannea takdir olunur> 
esasına göre madde 200 dönüme hasrediliyor. (Gü
zel sesleri). 

İkinci kısma gelince: (B) fıkrasına dikkat buyu-
rulursa görülürkü, birinci fıkra mucibince tefvizi ica-
beden bir kısım arazi halka tefviz edilmiş değildir, 
boştur. Bunun civarında köyler vardır, daha uzağında 
talipleri vardır. Yerine göre değişir. Bunları bilmü
zayede satacağız ve bu maddenin içerisine yalnız boş 
araziyi değil, mahiyeti itibariyle ziraate taallûk eden 
bağları, bahçeleri, meşcereleri de ithal ettik. Her ne 
kadar meşcereler, bağlar, mülk hükmünde ise de ara
ziye teban tarla hükmündedir. On senelik taksidi ka
bul etmekteki gaye basittir, iktisadidir ve doğrudur. 
Bundaki maksadımız bu satmak istediğimiz bağ ve 
bahçelere mümkün mertebe fazla talip bulmaktır. 
Bedeli lâyıkı ile talip bulmak içindir. Hükümet bu su
huleti bedava yapmıyor. Bedeli derhal peşin alınmak 
üzere müzayedeye çıkarılacak olursa, kimler alabilir 
ve kaç kuruşluk mal satılabilir? Heyeti Celileniz bu
nu takdir buyurursunuz. Binaenaleyh on sene koy
maktan maksadımız yalnız suhulet değildir. Aynı za
manda hukuku hazineyi de muhafazaya matuf bir 
tedbirdir. Çünkü on senede tediye edilmek üzere 
müzayedeye çıkan arazi bağ, bahçeye ve onunla her 
hangi bir veçhile alâka gören ve ondan istifade etmek 
imkânını kendinde gören her zürra ve her adam ta
lip olur ve bu da emlâki milliyenin, envali devletin 
mümkün mertebe değer bahası ile satılmasını temin 
eder. Görülüyor ki, konulmuş olan taksit, on sene 
müddetle taksit gibi bir suhulet» yalnız ahali lehine 
konmuş bir müsaade değil, aynı zamanda Devlet 
emvalinin kıymetinden dûn satılmasına ve değeri 
ile satılmasına yegâne vasıtadır. 

(C) fıkrası arsalar ve müsakkafat gibi emfâke 
taallûk ediyor. Hepsi de arz ettiğim gibi emlâki emi-
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riyeden olan emlâki milliye nevilidendir. Bunlar ekse
riya şehir civarında vesairede oldukları için bunların 
nevama talibi çok olur, daha suhuletle satılır ve da
ha çok talebi olduğu için evvelkilerde, yani arazide 
on taksitle ödemek suretiyle suhulet gösterdiğimiz 
halde, bunlar için sekiz taksitle suhulet gösteriyo
ruz. Arz ediyorum ki, bu taksitler haddi azamidir. 
Bir var ki iki sene taksite raptetmek ve belki hiç tak
site raptetmeksizin değer bahası ile satmak imkânı 
vardır. Binaenaleyh bu cihetin takdirini idarei aide-
sine havale buyurursunuz. Hukuku hazineyi siyanet ile 
mükellef olanlar, bu ciheti de düşünürler. Binaenaleyh 
bu, (A) (B) (C) fıkralarında Heyeti Celilenizin maz-
harı tasvibi olmıyacak bir ciheti bendeniz görmekte
yim ve mevzuatı kanuniye ile tearuz edecek hiç bir 
hüküm bulmamaktayım. (D) fıkrası, imtiyaz imiş, 
nasıl imtiyazdır, bunu anlıyamadım. «Gerek takdiri 
kıymet suretiyle, gerek bilmüzayede furuh edilecek, 
fıkaratı sabıkada muharrer envali gayrimenkule son 
taksitin tediyesi zamanına kadar hazine lehine birin
ci derecede haciz vaz'ı şartiyle bidayeten kafi su
rette ferağ olunur.» 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Hasan Bey! Buna 
imtiyaz derler. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz edeceğim. Neresini imtiyaza benzettiniz? Bazı 
alacaklılar vardır ki, kanunen hakikaten sahibi imti
yazdır. Bir misal zikredeyim. Meselâ amele ücretleri, 
dünyanın her tarafında amelenin patronlara vesair er
babı servete karşı imtiyazları vardır ve bu, imtiyazlı 
alacaklılardan maduttur. Rehin muamelesi olmadığı 
halde rehin muamelesi bahsi diğer; ahkâmı umumiye-
ye göre, mevcut kanun ile alacaklı gösterilenler me-
yanmda, amele düyunundan başka devlet matlubatı 
da vardır. Devlet matlubatı da imtiyazlı matlubattır. 
Hatta bundan dolayıdır ki, Meclisi Âlinin selefi olan 
meclisler, Tahsili Envai Kanunu namıyle bir kanun 
kabul buyurmuşlardı. Devletin istiyfayı deyn için, 
medyunun malına sureti müracaatı ile, efradın yekdi
ğerine karşı olan sureti müracaatı bir birinin aynı 
mıdır? Ahkâmı mevzua mucibince değildir. Devlet 
alacağı daima imtiyazlıdır. Hatta devlet alacağı şu 
derecede bir imtiyazı haizdir ki, bir defa tahakkuk 
etti mi kesbi katiyet edinceye kadar, turuku kanu-
niyeye tevessül, bidayeten tahakkuk eden deynin 
ademi tediyesini icabettirmez. Süspansiyon ve karak-
terik dahi değildir. Bunu mevcut kanunlarımız ah
kâmı mahsusa ile tespit etmiştir. Burada bir imtiyaz 
yok, bilâkis devlet tarafından tebaama karşı gösteril

miş bir suhulet mevzubahistir. Çünkü on senede be
delini vermek üzere emlâk ve araziyi taliplerine sa
tıyoruz. 

Akla ilk defa gelen şekli tedbir, bir seldi icra 
şu olur: On sene müddet zarfında Hükümet bunu 
ahaliye vefaen ferağ etsin ve bu sattığı emlâki ha
zineye rehin alsın. Son taksiti alıncaya kadar rehin 
hükmünde olsun ve son taksiti tediye ettikten sonra, 
mal sahibiyle bu rehini çözsün. Akla bidayeten gelen 
tedbir bu idi. Rehin muamelesi yapalım idi. Düşü
nüldü ki, şekli kanunisiyle rehin muamelesi yapmak, 
halka bir külfet olacak, onun bir takım muamelâtı, 
harçları vesairesi var. Bunu rehin haline koyup da 
bir takım külfetler tahmil etmekten ise sadece, devlet 
o mülkün bedeli olan alacağını on sene zarfında alın
caya kadar üzerinde imtiyazlı yahut müreccah alacaklı 
vaziyetinde bulunacaktır. Bu hüküm kâfidir, yoksa 
bunu yapmayıp rehin tarikine gitmek daha doğru idi. 
Zannedersem bu rehin tarikine gitmek bir imtiyaz 
teşkil etmezdi. Fakat her halde rehin muamelesi yap
mak, bu emlâki millîyeye talip olanlara suhulet değil, 
bilâkis daha ziyade müşkülâtı dai olur. İşte bu faz
la müşkülâtı halkın sırtından kaldırmak içindir ki 
hazine, halka on senede bedeli ödenmek üzere tefviz 
edeceği envale mukabil müreccah alacaklı vaziyetin
de kalmak üzere muamele yapmayı tercih etmiş ve 
bunun için maddeyi bu şekilde teklif etmiştir. Yok
sa imtiyaz için değil. Hulul eden taksiti miadında 
vermiyenler hakkında Tahsili Envâl Kanunu ahkâmı 
tatbik edilir. Bu madde ahkâmının ne olduğu Heyeti 
Celilenizce malûmdur. Bu yalnız devlet alacağı hak
kında değil, bilcümle tekâlif borçları hakkında tat
bik edilen bir usuldür. Bunda da yeni bir imtiyaz 
yoktur. Bu, ahkâmı mevzuamız iktizasından olan bir 
şeydir. 

(V) fıkrasına geldik. Arz ettim ki, bu madde 
bütçe ile beraber, yani evvelce gelmiş bir maddedir. 
Muvazenei Maliye Encümeniniz vaziyeti tetkik ettiği 
zaman, memurine bir zam meselesi mevzubahis idi. 
Bu sene bunu yapamadık. Başka bir suhulet göster
mek istedik. % 3 Harp Vergisinin kat edilmesi mese
lesi mevzubahis oldu. Bilâhare ona da imkân görüleme
di. Binaenaleyh bu memurlara bir suhulet olsun gös
terelim dendi. Bu mey anda arzu edenler iki senelik 
maaşlarının yekûnu nisbetinde bir kredi ile, takdir olu
nacak kıymet ile emlâki milliyeden - gene söylüyorum 
emlâki milliyeden yani şu ihtimal, bu ihtimal şu nevi 
emlâk vesaire mahzuru def ederek - emlâki milliye
den ev mevcut ise, o evlere-talip olsunlar. Bendenizin 
şahsi kanaatim bilmüzayede talip olsunlar, takdiri 
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kıymetle değil, Encümenle bü noktada bir noktai na
zar farkımız vardır. Bılmüzayede talip olsunlar. Bil-
müzayede dedikten sonra her envale talip olmaktan 
mahrum değildir, bütün satılacak şeylere diğer ef
radı millet gibi talip olabilir. 

Nihayet iş, takdir ile mi, bilmüzayede mi olacak
tır? Bendenizin kanaatime göre bilmüzayede ve arz 
ettiğim gibi, sırf emlâki milliyeye münhasır olduğuna 
göre, diğer ihtimalât da varit değildir. Bendeniz mad
deden aldığım hükme göre ve anlayışıma nazaran; 
eğer emlâki milliye içerisinde - bu tarzı telâkkide -
mübadeleye tabi olan eşhasın bıraktığı evler, bazı zarar 
ve hasarlar mukabili bir kısım halka 13 Mart 1340 
tarihli kanun ile terkedilmiş olanlara «gelecek» mü
lâhazası ile arkadaşlar bu mütalâayı dermeyan buyur -
muşlarsa, kendilerini temin eedrim ki maddede böyle 
bir mâna yoktur. Kaç ev bulunur, deniliyor. Kaç 
ev bulunursa, alacaklar. Bulunmazsa tabi bir şey al-
mıyacaklardır. Meclisi Âli bu arz ettiğim sınıf dahi
linde kalmak üzere, memurinin istifade edebileceği 
çok bir şey kalmadığına ve bahusus Necati Bey ar
kadaşımız gibi memurinin adedine nisbetle böyle mah
dut kalabilecek evleri kim alacak, yüzde birinin bile 
ihtiyacını temin etmiyecek bir muavenet mahiyetin
de olmadığına kanat hasıl olursa bunu takdir buyu
rursunuz. Binaenaleyh bu maddenin içinde bir intizam 
yoktur. Bendenizin kanaatime göre bilmüzayede olur
sa hepsini halleder. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — (A) fıkrasında bir yan
lışlık var zannediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Oradaki (ile) fazladır efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sonra emlâki milliyeden 
mübadil ve gayri mübadil eşhasın emlâki de, satıl
makta olan emlâke dahil midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Sabahtan beri bunu söylüyorum efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — işitmedim veyahut anlı-
yamadım. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Bendeniz 
84 bin haneyi sual etmiyeceğim. Bu sene Ankara'da 
mübadil ve gayri mübadil eşhasa ait olan ve icara 
verdiğiniz haneleri soracağım, 

MALİYE' VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Lütfen biraz yakın geliniz, işitemiyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabon) — 
Gene mi evlerden bahsediyorsunuz? Onların külü kal
madı. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Bu sene dûn veya 
yüksek fiyatla icara vermişsiniz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bendeniz 
84 bin hane demedim. 84 bin memur dedim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Maiyeti devletlerin
den olan memurlar bundan daha ziyade istifade et
miş. Diğer memurlara pek az verilmiş. Bu madde 
kabul edilse bile musavatan verilecek midir? Emlâki 
milliye Müdüriyetleri.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Anladım efendim! Efendim! Reşit Ağa Hazretleri 
şuna işaret etmek istiyorlar ki, mesken buhranını iza
leye matuf olmak üzere ve hatırımda kaldığına göre 
Heyeti Vekilenin kararı ile geçen sene Ankara'da 
mevcut haneler ve daha doğrusu süknaya icara verili
yordu. Her dairenin süknaya muhtaç memurini kim
lerdir? Bu defter yapılsın denildi. O zaman müsteşar
lardan mürekkep bir komisyonu mahsus teşekkül etti. 
Bir taraftan kiraya verilen sükna evlerinin miktarı 
tespit edildi, her dairede memurlardan en ziyade sük
naya muhtaç olan memurların bir cetveli yapıldı ve 
mevcut haneler de tespit olundu. Diğer taraftan da bir 
nisbet dairesinde devairin en ziyade muhtacı sükna 
memurini arasında - bedeli icarını vermek üzere -
tevzi edildi. Bunda hiç şüphe yok ki, adedi memurinin 
fazlalığı itibariyle bu evlerin bir kısmı da Maliye Ve
kâleti memurlarına verildi. Reşit Ağa Hazretleri 
gelsinler, defterleri görsünler. Mevcut hanelerden 
ne kadarı Maliye Vekâletine kalmıştır, ne kadarı di
ğer vekâletlere gitmiştir, bunlar defterlerin tetkiki ile 
meydana çıkar. Binaenaleyh şu daire, bu daire kesbi 
ruçhan etti, Maliye Vekâleti, kendisi vazıûlyed olduğu 
için evlerin çoğunu kendisine alakoydu gibi bir mese
le hadis olmuş değildir. Her Vekâletten gelen müs
teşarlar tarafından, ihtiyaç bir taraftan, hane mik
tarı bir taraftan tespit edilerek ona göre verildi. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Ufak memurlara hiç 
verilmedi efendim! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Olabilir ki, birisi hakikaten erbabı ihtiyaçtan iken, 
kendisine verilmeyip de ondan daha ihtiyaçlı addedi
len diğer bir memura verilmiş bunu mu söylemek 
istiyorsunuz? Bir daire müsteşarı kendi dairesi me
murları arasından erbabı ihtiyacı seçerken, en ziyade 
süknaya muhtaç olan ve bilhassa miktarı maaş itiba
riyle en ziyade fakir, olanı düşünmüştür ve düşünmek 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Bendeniz 
Ankara'da olan şeyleri soracağım. 84 bin haneyi sor-
mıyacağım. 
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mecburiyetindedir. Siziı temin ederim ki bu iş böyle 
olmuştur. Şimdi satmak meselesine gelince: Bende
nizin teklifim Reşit Ağanın mülâhazalarına da cevap
tır. Bilmüzayede satacak olursak artık mesele kalmaz. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Mebus Bey
lerden muhtaç olanlara hane verildi mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bilmiyorum efendim! 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Maliye Ve
kilisiniz, niçin bilmiyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim! Maliye Vekili demek mazide olan bütün 
muamelâtı hafızasında tutacak demek değildir. Tes
pit edersiniz, makamı riyasete sual takririnizi takdim 
edersiniz. Makamı Riyasette vekâlete sevkeder, size 
cevabını veririm. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu müza
yede memurlar arasında mı olacak? 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Emlâki milliye içe
risinde, Tunalı Hilmi Beyin tabiri marufu veçhile, 
emvali milliye içerisinde menkulât da vardır, dediler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vardır demedim efendim. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Dahildir dediniz. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Emvali milliye içerisine menkûlâtta dahil olur dedim. 
ÂBİDİN BEY (Devamla) — Bu itibarla menku-

lâtın füruhtu zaten kanun iktizasındandır. Menkulâtı 
satabilir. Devletin umum matlubatı imtiyazla mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Kavanini mevzuası mucibince. 

ÂBİDİN BEY (Devamla) — Şu halde hukuk 
müşavirleri ile mahkemeye müracaat edildiği vakit ne 
olacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyrunuz, zatı âlinize birer birer cevap ve
reyim: Efendim! Malûmu âliniz devlet aleyhine bir 
çok deavi ikame edilir. Bütçede gördüğünüz masarifi 
muhakeme budur. Devletin fert sıfatiyle hareketleri 
vardır. Mahakim huzurunda devletle ferdin arasında 
fark yoktur. Fakat devlet namına hareket edildiği va
kit sahibi imtiyazdır. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Efendim! Takdiri 
kıymet ile müzayede arasında fark olduğunu itiraf 
ile beraber (V) fıkrasında müzayedeye taraftar oldu
ğunuz halde, diğer bir fıkrada ise takdiri kıymete ne
den taraftar olmuyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Arz ediyorum efendim. «İçinde ve civarında toprağa 

muhtaç erbabı ziraate» diyorum. Bu surette takdiri 
kıymet lâzımdır. Çünkü meselâ Aziziye çiftliğinde 
(28) köy dururken bu çiftliği müzayedeye çıkarıp bu
na başka birisi talip olursa, ben o köyleri ve köylü
leri çiftlikten çırakıp araziyi taliplerine mi vereyim? 
Rica ederim, bunun imkânı var mıdır? (Bravo sesleri). 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Yani emlâkin tefvi
zinde takdiri kıymete taraftar olmıyacaksınız? 

REİS — Efendim! Daha söz alan ve sual sormak 
istiyenler vardır. Sekiz kişi söz söylemek, sekiz kişi 
de sual sormak istiyorlar. Kifayeti müzakere takriri-
de vardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Kifayet aley
hinde söylüyeceğim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bir sual soracağım. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Bütçeyi bitirelim mevlâna, bütçe sual ile bitmez. 
REİS — Hakkı Tarık Bey, kifayet aleyhinde bu

yurunuz! 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 

Müzakere kâfi değildir. Henüz tenevvür etmemiş nok
talar vardır. Necati Beyefendi, Âbidin Beyefendi ve 
diğer iki hatibe cevap veren Maliye Vekili Beyefen
dinin sözlerinden bir kısım tereddütlerim zail olmuş
tur. Bendeniz maddenin aslını okuduğum vakitte zih
nim bir çok noktalarda tereddütte kalmıştı. Bu söz
lerden. tereddüdümün bazı noktalan halledilmiş bu
lunuyor. Yalnız Hasan Beyefendinin son sözlerinden 
birisini burada tekrar muhtacı tavzih buluyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hangisi? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Emlâki Mil
liye bilmüzayede satıldığı takdirde bundan hiç bir 
mahzur tevellüt etmiyeceğini beyan buyurdular ve 
bu izahatlarında Ankara'daki bazı evlere işaret etti
ler. Halbuki benim Ankara'da şimdiye kadar icar 
edildiğini bildiğim evler, mübadillere ait olması lâzım 
gelen evlerdir. Binaenaleyh bunların da tamimen ve 
teşmilen bilmüzayede satılması salâhiyeti bu kürsü
de mevzubahis edilmiş oluyor. Vekil Beyden bu nok
ta hakkında izahat lütfetmelerini rica ederim. 

NECATİ BEY (İzmir) — Aşağıda maddede var
dır. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — (A) fıkra
sında «içinde veya civarında» tabirinden maksat ne 
olduğu izahattan anlaşıldı. Bendeniz maddeyi okudu
ğum vakitte şöyle bir zanna zahip olmuştum. Bir müs-
tecir vardır, içinde bulunmaktadır. Bu şekilde içinde 
oturanlar bu maddeden istifade edecekler gibi bir 
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inana çıkıyordu. Fakat izahatları bunu bertaraf etti. 
İzah ettikleri veçhile içinde veya civarında bulunan
lara takdiri kıymet suretiyle arazi tefvizinde tama-
miyle kendileriyle beraberim. (B) ve (C) fıkralarında 
itiraz olunacak nokta yoktur. Yalnız şunun nazarı dik
kate alınacağını zannediyorum. Bedeli on senede mu-
kassaten alınmak üzere bilmüzayede satılacaktır veya
hut satış takdiri kıymet suretiyle olacaktır. Halbuki 
daha az taksit ile tediyatta bulunmak istiyenlerin ter
cih olunması lâzım gelecektir ve öyle olması da men
faati hazine noktasından olacaktır gibi bir fikir varid 
olmaktadır. Şimdi en ziyade muteriz kaldığım nokta 
(V) fıkrasıdır. Gerçi takdiri kıymet kelimesinin «bil
müzayede» ye tahviline taraftar olması suretiyle bü
tün itirazların kuvvetli tarafları kendiliğinden zait 
oluyor. Fakat zannediyorum madde bu şekilde olduğu 
takdirde gene bir çok müşkilât tahaddüs edecektir. 
Bendeniz hesap ettim. Mâtahasisat maaşı hazırları
nın iki senelik miktarını tecavüz etmemek ve maaş
larından müsavi taksitlerle on sene zarfında ödemek 
kaydından, ancak memurların pek çok maaş alan bir 
kısmı istifade edecektir. Yani binbeşyüz kuruş maaş 
alanlar bu maddeden bugünkü günde asla istifade ede
cek değillerdir. Çünkü binbeşyüz kuruş maaşlı bir 
memurun iki senede eline geçen para, mâtahsisat bin 
üç yüz elli lirayı tecavüz etmiyor. Halbuki bu kadar 

bir para ile bir ev almak imkânı kabul edilemez zan
nederim. Binaenaleyh, madde o şekilde tashih olun
malıdır ki, bundan istifade edecek olanlar çok az 
maaş almakta olanlar olmalıdır. Şimdiki şekliyle bun
dan istifade edecek olanlar çok maaş alanlardır. 
Tabiîdir ki bu maddenin teklifinde esas olan fikir, 
zam ihtiyacında olan ve fakrii hali musaddak olan, mü
sellem olan memurlardır. Binaenaleyh madde bu 
surette tashih edilmelidir ki, bu istifade onlara mak-
sur ve münhasır kalsın. Bunun için maddedeki bu 
fıkranın mutlaka muhtacı tadil olduğuna kaniim. (Tay 
sesler) Daha evvel bendenizde tayyına taraftardım. 
Fakat bilmüzayede kaydını koydukları ve kanun ile 
her hangi bir emlâki milliyenin satılması salâhiyetini 
kendilerinde budukları içindir ki, şimdi tadiline taraf
tar oluyorum. Madem ki daha evvel böyle bir kanun 
vardır. Bu maddeyi tayyetsek bile evvelki kanun mu-
cibince bu salâhiyet kendilerinde bulunmaktadır. Bi
naenaleyh burada onu hatırlatmak istiyorum ki, me
murlardan bir kısmına ev verilecekse, maaşlar az 
olanlara verilmelidir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresuû) — Memurlara 
bir hakkı tercih verildikten sonra zannederim, bu ci
het de temin edilmiş olur. 

REÎS — Efendim! Takrirleri okuyacağız 
Riyasete 

Müzakere kâfidir. 23 ncü maddenin tayyını tek
lif ederiz. 

Siverek Ergani 
Halil Fahri Kâzım Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Maddenin müzakeresinin kifayetini arz ve teklif 

eylerim. 
Saruhan 

Vasıf 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan 
(V) fıkrasının tayyedilmesini badehu diğer fıkra
ların reye vaz'ını teklif eylerim efendim. 

Urfa 
Refet 

REÎS — Efendim! Bir çok takrirler vardır. Evve
lâ kifayeti müzakereyi reye koyacağım. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın.. Kâfi görmüyenler 
ellerini kaldırsın.. Kâfi görülmüştür. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Fıkralara aid olan takrirler ayrılsın ve her fık
raya aid olan takrirler ayrı ayrı reye konsun! 

REİS — Efendim! Şimdi verilen bütün takrirleri 
birer birer okursak arkadaşlar hangi takriri nasıl ka
bul edeceklerini tasarlarlar, ondan sonra fıkralar ayrı 
ayrı okunur ve o fıkraya aid olan takrirlere de bera
ber reye konursa hem daha salim bir neticeye vasıl 
oluruz, hem de daha kolay olur. Takrirleri okuyoruz 
efendim : 

Riyaseti Celileye 
«H» fıkrasının nihayetine (süknaya mahsus olan

lar onbeş sene müddetle memurlara mukassatan fü-
ruht olunur) fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

tzmir 
Mustafa Necati 

Riyaseti Celileye 
(A) fıkrasının sureti atiyede tadilini ve (V) fık

rasının tayyını teklif ederim. 
tçinde veya civarında ikiyüz dönüm miktarında 

araziye malik olmayıp, toprağa muhtaç erbabı zi
raat.. Füruht olunur. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müzayede 
olduktan sonra memurların eline bir şey geçmez. 1 
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Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin (V) fıkrası bir çok suiistimalâta 

yol açacak mahiyettedir. (H) fıkrası esasen maksadı 
temine kâfi olduğundan bu fıkranın tayyını teklif ede
rim. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin (V) fıkrasının tatbiki bin türlü 

tşevvüşat ve nahoşnuduyi müstelzim olacağından tay
yını teklif ederim. 

Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin (A) fıkrasınnı nihayetine fıkrai 

atiyenin ilâvesini teklif ederim. 

Ancak arazinin içinde bulunanlardan şimdiye ka
dar ikiyüz dönümden fazla ziraat edenler varsa ziraat 
ettikleri miktar kendilerine tefviz olunur. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin (A, B, H) fıkraları memurları 

dahi tatmin ve ihtiyaçlarını tehvin edecek mahiyette 
olduğundan mezkûr fıkraların kabulüyle yalnız suiisti
mali mucip olacağı muhakkak bulunan (V) fıkrasının 
tayyını arz ve teklif eylerim. 

Ankara 
İhsan 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin birinci fıkrasının nihayetine 

(Tarihi kıymeti haiz olan emlâki milliye bundan 
müstesnadır) fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Maddenin (H) fıkrasının nihayetine (Gerek bu 

fıkraya ve gerek bundan evvelki fıkraya binaen sa
tılan arazi ve emlâk bedelinin yüzde onu peşinen 
ahz otunur) fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

İT Nisan 1341 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin (V) fıkrasından sonra (Z) fık

rası olarak atideki ibarenin ilâvesini teklif eyleriz. 

(Hicret vt tegayyüp suretleriyle efradı dağılan 
gayrı muslini cemaatlerin şahsiyeti maneviyelerine 
ait envali metrukeden mektep, itamhane, hastaha-
ne, devairi ruhaniye gibi hayrî ve sıhhî rhüessesat 
ile bunlara merbut ve mevkuf akaratı bulundukları 
vilâyetlerin idarei hususiyelerine devredilir). 

Kocaeli Sivas 
İbrahim Rahmi 

Gaziantep Mersin 
Ahmet Remzi Niyazi 

Sivas Kozan 
Halis Turgut Ali Sadi 

Gaziantep Sivas 
Şahin Ömer Şevki 
Konya Diyarbekir 
Retik Cavit 

Giresun Çorum 
Hakkı Tarık İsmail Kemal 

Menteşe Yozgat 
Esat Ahmet Hamdi 

Erzurum Ardahan 
Rüştü Talât 

Siverek 
Kadri 

Riyasete 
(Emlâki milliye) yerine (Devlet malı) denilmesini 

teklif ederim. 
Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Meclis Riyasetine 
23 ncü maddenin (V) fıkrasının tayyedilmesini 

teklif eylerim. 
Erzurum 
Rüştü 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin başına berveçhiâtl cümlenin ila

vesini teklif eylerim: 
(Tarihi kıymeti haiz olanlar müstesna olmak 

üzere). 
İzmir 

Mustafa Necati 

Riyaseti Celileye 
(H) fıkrasına berveçhiâtî metnin ilâvesini arz ve 

teklif eyleriz. 
Ancak, idarei hususiyeler üe belediyelere zaruri 

ihtiyaç için mubayaası talep edilenler takdiri kıy-
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met suretiyle ihale olunurlar ve bedeli mukadder
leri aynı veçhile mukassatan istiyfa olunuı. 

Çorum Bolu 
Doktor Mustafa Şükrü 

Riyaseti Celüeye. 
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 

23 ncü maddesinin (V) fıkrasının tamamen tayymı 
teklif ederim efendim. 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Riyaseti Celileye 
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 23 

ncü maddesinin (D) fıkrasının iptidasındaki (Gerek 
takdir! kıymet suretiyle, gerek...) cümlesinin tayyı 
ile bilmüzayede füruht edilecek fıkaratı sabıkada ilâ 
ahiri şeklinde kabulünü teklif ederim efendim. 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Riyaseti Celileye 
Emlâki milliyeden mektep ve it'âmhaneler ile ma

betle; in ve mektep inşaasına müsait arsa ve bahçele
rin mahallî muhasebei hususiyelerine terkedilmesi-
ni teklif eylerim efendim. 

Urfa 
Refet 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin (A) fıkrasının bervechiâtî ta

dilini teklif eylerim. 
Fıkra A — O karye içinde veyahut civarındeki 

mülasık karyede toprağa mutasarrıf bulunmıyan 
erbabı ziraat mevcut olan ve ilh. 

Giresun 
Tahir 

TAHİR BEY (Giresun) — Paşa Hazretleri! Mü
saade buyurursanız takririmi izah edeceğim. 

REİS — Efendim! Sizin takririniz münferiden 
reye konacak olursa o vakit izah ederseniz. Şimdi bir 
şey yoktur. 

Riyaseti Celileye 
Muvazend Umumiye Kanununun 23 ncü maddesi

nin (V) fıkrasının tayyını teklif eylerim. 
Giresun 
Tahir 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Umumiye Kanununun 26 ncı madde

sinin (B) fıkrasından sonra berveçhiati fıkranın ilâve
sini teklif eylerim. 

Fıkra : 
Emlâki milliyeden ve mübadillerden fazla kalan 

müsakkafat ve arsalar takdiri kıymet suretiyle be
deli on senede mukassatan alınmak üzere istilâya uğ
ramış mahallerin handeri harik veya külliyen tahribe 
uğramak suretiyle mutazarrır olmuş bulunanlarına 
kazaları veya civar mülâsık kazalar dahilindeki mez
kûr emval tercihan füruht olunur. 

Giresun 
Tahir 

Riyaseti Celileye 
«H» fıkrası nihayetine (ve şimdiye kadar füruht 

edilip bedeli tahsil olunamayan emvali gayrimenkü-
le bedellerinin dahi taksite raptı caizdir) cümlesinin 
ilâvesini teklif ederim. 

Denizli 
Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Maddeden (V) fıkrasının tefrikini, bu fıkranın mü-

talâatı mesrude dairesinde tadili için Encümene iade
sini teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Efendim! Takrirler şu suretle tasnif edil
miştir: Evvelemirde bir takrir vardır. Doğrudan doğ
ruya 23 ncü maddenin tayyı hakkındadır. Sonra bir
çok takrirler (V) fıkrasının tayyı hakknıdadır. Bir ta
nesi (V) fıkrasının Encümene iadesi hakkındadır. Di
ğerleri de A, B, C fıkralarının tadili ve bazı fıkralar 
ilâvesi gibi tadilât ve maddenin heyeti umumiyesin-
de bazı kelimelerin tashihi ve bazı fıkralar ilâvesi 
hakkındadır. Evvelâ 23 ncü maddenin tayyı hakkın
daki takiriri reye koyacağım: 

(Siveret Mebusu Halil Fahri ve Ergani Mebusu 
Kâzım Vehbi beylerin; takriri tekrar okundu) 

REFÎK BEY (Konya) — Takrir ret olunursa mad
denin kabulü mânâsına çıkmasın. 

REİS — Efendim! Maddenin tayyı hakkındaki 
bu takriri kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. (An
laşılmadı sesleri) 

Efendim! 23 ncü maddenin tamamiyle tayyı tek
lifi nazarı dikkate alınmadı. Şimdi fıkralar hakkrnda 
takrirleri reye koyacağız. («A» fıkrasına başlayınız ses
leri) Efendim! Diğer takrirlerde yani (A) fıkrasına 
(B) fıkrasına aidolan takrirlerin bir çoğunda (V) fık
rasına ait birtakım kayıtlar vardır. Eğer (V) fıkrası 
tayyedilecek olursa diğer fıkralar hakkındaki tak-
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rirlerin de değişmesi icabedecektir. Onun için evvelâ 
(V) fıkrasının tayyma ait takrirleri reye koyaca
ğım. Bu surette tasnife de kolaylık olur. (Doğru ses
leri) 

(Kanya Mebusu Nâim Hazım Efendinin takriri 
tekrar okundu) 

(Ankara Mebusu İhsan) ve (Burdur Mebusu Hü-
yesin Baki) beylerin; takriri tekrar okundu. 

REÎS — Efendim! Ahemt Muhtar ve Tahir bey
lerin takrirleri de esas itibariyle (V) fıkrasının tayyı 
hakkındadır. Binaenaleyh (V) fıkrasının tayyını reyi
nize arz edeceğim. (V) fıkrasının tayyını kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... (V) fıkrası tayyedilmiştir efendim. Efendim! 
Şimdi diğer takrirlerden Hakkı Tarık Beyin (V) fık
rasının Encümene iadesi hakkındaki takririni reye 
koymaya hacet kalmamıştır. Sonra (V) fıkrasına mer
but ve ona atfedilen takrirler vardırki art'.k onlar 
bittabi reye konamaz. Meselâ Kocaeli Mebusu İb
rahim Bey; takririnde (V) fıkrasının nihayetine şun-
ların şunların ilâvesini teklif ederim diyor ki, (V) fık
rası tayyedildiği için bunu reye koymaya imkân yok
tur. Eğer isterlerse ayrı bir takrir verirler. Bir de Kon
ya Mebusu Refik Bey (V) fıkrasına şunları ilâve edin 
diyorlar ki bunu da reye koyamayız. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) —* Paşam! 23 ncü mad
denin son fıkrası olarak teklif ettik, onun için lütfen 
reye koyunuz. 

REİS — Olmaz efendim, ayrı bir takrir verirsi
niz. Çünkü (V) fıkrası tayyedilmiştir. Niahyetine şu
nu ilâve edin deyince, başka bir takrir vermek lâzım
dır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O takrirde be
nim de imzam vardır, izahat vereceğim. 

REİS — O halde bekleyiniz. (V) fıkrasına geldi
ğimiz zaman izah edersiniz. Efendim, maddenin heye
ti umumiyesi ile alâkadar iki takrir vardır. Şimdi on
lar okunacak. (Tarihi kıymeti haiz emlâkin istisnası 
hakkında bir kayıt ilâvesine dair İzmir Mebusu Ne
cati Beyin takriri tekrar okundu) 

(Aynı mealde Konya Mebusu Refik Beyin, takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Efendim! Maddeye bir fıkra ilâvesini tek
lif ediyorlar. Îkiside aynı mealdedir. Yalnız Necati 
Bsy maddenin başına. Refik Bey de (A) fıkrasının ni
hayetine böyb bir kaydm ilâvesini teklif ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Müzo gibi ve di^er asarı atika çibi mahiye
ti mahsusa ve kıymeti tarihiyeyi haiz olanların sa

tılması mevzubahis değildir. Hattâ bunları idarede 
bile ayrı tutmaktayız. «Millî Saraylar» unvanı altın
da bunların teşkilâtı bile başkadır ve bunların satıl
ması varidi hatır değildir. Mamafih kanuna koymak 
istiyorsanız malmemnuniye muvafakat ederim. 

CAVİT BEY (Diyarbekir) — Bir mesele sormak 
istiyorum. «Arazii milliye» tabirine ermenilerden 
kalma metruk arazi de geçen sene kabul edilen bir 
kanun mucibince - ki arazii milliye umumî bir ta
birdir - dâhil olmak lâzım gelmez mi? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır, malûmu âlileridirki, bir âğâm bir hâsı takyit 
edince âğâm da o hâstan mâdâsı kastonulur. Madem
ki, arazii emir iyenin bir kısmı kanunu mahsusla bir 
cihete tahsis edilmiştir. Artık emlâk ve arazii miriye 
tabiri bunun gayrisini ifade eder. Buyurduğunuz 13 
Mart 1340 tarihli kanun ahkâmına tabidir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Tatbiki olmayan bir ka
nundur. 

MALİYE VEKİLİ. HASAN BEY (Trabzon) — 
Ne yapalım, siz yaptınız. 

REİS — Efendim! Necati ve Refik beylerin; tak
riri aynı mealdedir. Yalnız Necati Bey maddenin 
baş tarafına ve Refik Bey ise (A) fıkrasının nihaye
tine bir fıkra ilâvesini teklif ediyorlar. Bunlar bir-
leşirlerse o suretle reye koyarım. Birleşmedikleri tak
dirde evvelâ tabiî daha umumî olduğu için Necati 
Beyin takririni reye koyacağım. Necati Bey, «Tarihi 
kıymeti haiz olanlar müstesna olmak üzere» kaydı
nın ilâvesini teklif ediyorlar. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bir kelime! 
Paşam! Tarihi ve mimari denilsin. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ve bedii.. 
REİS — Efendim! Necati Beyin takririni nazarı 

dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Almayanlar 
lütfen ellerini, kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 
Ona göre tashih ederiz, sonra maddeyi okuruz. Ar
tık aynı mealde olduğu için, Refik Beyin takririni 
reye koymaya lüzum yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — (A) fıkrası hakkın
da benim bir takririm vardır. 

REİS — Efendim! (A) fıkrası hakkında sizin tak
ririniz yok. 

HUHTAR BEY (Trabzon) — Nasıl yok Paşa Haz
retleri! Br;vm takririm (A) fıkrası hakkındadır, lüt
fen bakınız. 

TUNA1.1 HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Pa-
I şa! Benim takririmde ilk satıra delâlet eder. Bina:n-
İ aleyh lütfen reye koyunuz. 
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REİS — Muhtar Bey! Sizin takririniz (V) fıkra
sının tayyı ve (A) fıkrasının tadili hakkındadır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — (V) fıkrası hak
kında bir çıkıntı vardır. O çıkıntıyı silerseniz ta-
mamiyle (A) fıkrasına aittir. 

(Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Takririmi iki lâkırdı 
'ile izah edeceğim, müsaade buyurunuz. Çünkü tek
lif ettiğim esas hakkında kimse bir şey söylememiş
tir. Fıkrada «İçinde veyahut civarında toprağa muh
taç olan» deniliyor. Bendeniz bu maddeye suiisti
mal karışmasın diye bunu teklif ediyorum. Olabilirki 
bitişiğinde mütemevvilândan birisinin birkaç yüz 
dönüm, hatta bin dönüm arazisi olur, traktörü fi
lân da olur ve ben daha fazla arazi ziraat edebilirim 
ve takdiri kıymetle arazi alabilirim diye müracaat 
eder. Onun için bendeniz bu «Toprağa muhtaç» tabi
rinin tefsirini istiyorum ve «İçinde veya civarında 
200 dönüm miktarında araziye malik olmayıp da 
toprağa muhtaç... îlh.» kaydının ilâvesini teklif edi
yorum. Yani, ikiyüz dönüm veya daha fazla arazisi 
olup da toprağa muhtaç olmayan mütemevvilânın 
böyle takdiri kıymetle yok pahasına arazi kapma
ması için böyle bir kayıt ilâvesini düşündüm ve bu 
teklifi onun için veriyorum. 

(Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin tak
riri tekrar okundu) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Darbı meseldir. Müftü anlatışa göre verir fet
vayı derler. Mesele daha iyi anlaşılıhrsa tabiî o su
retle reye ve kabule iktidar eder. Bu madde, 1326 se
nesinde bütçe Kanununa konulup da bugüne kadar 
hükmü cereyan eden bir maddenin tavzihinden iba
rettir. 1326 senesinde Hazinei Maliyeye devrolunan 
çiftlikât üzerinde işleyen ahaliye tevzi edilmek üze
re bir maddei kanuniye yapılmıştı ki, bugüne kadar 
devredip gelmektedir. Bu madde onun tavzihinden 
ibarettir. Bunda (200) dönüm ile tahdit edilmiştir. 
Ve o kanun ahkâmı elyevm tatbik edilmektedir. 
Çifteler Çiftliği denilen yer ciheti askeriyede iken, 
Meşrutiyeti müteakip maliyeye devrolunan ve ci
heti askeriyede iken, yani 50, 60, 80 sene evvel içeri
sine (30) pare kadar köy iskân edilmiş olan bu 
çiftlik dâhiUndeki köylüler burasını ziraat ediyor
lar ve icarei zemin nâmiyle bir bedeli öşür veriyor
lardı. Ağnam Resmini verdikten sonra otlâkiye nâ
miyle bir resim veriyorlardı. Ciheti askeriyede iken 
bu şekil, çiftlik ciheti maliyeye geçinceye kadar 

devam etti. Bilâhara bu maddei kanuniyeyi yavaş ya
vaş tatbike başladılar ve çiftlik içindeki köyler aha
lisi de orasını sürmeye başladılar. Bu arazi ahaliye 
5 - 6 seneden beri köy be köy bir heyet tarafından 
bedel takdir edilerek tefviz edilmektedir ve şimdiye 
kadar kabul olunan usûl şudur: Herkes şimdiye kadar 
yer zer etmiş ise 10, 20, 30 seneden beri ne kadar 
yer sürmüş ise, o miktar kendisine bedeli mukda-
derle tefviz edilmektedir. Şurasını muterif olarak 
arz edeyimki, bazı arkadaşlarımız «Bu bedeli mukad
der ile neden veriliyor, bedeli müzayede ile veril
mek lâzım geldiği halde niçin tefviz ve tevzi olunu
yor?» diyorlar. Halbuki bu arazi bu ahaliye mecca-
nen tevzi edilmek lâzım gelir. Çünkü gerek kanun ah
kâmına ve gerek iskân ettiğimiz muhacirlere naza
ran, bunlar araziye tamamiyle kesbî istihkak etmiş
lerdir. Çünkü on sene bilâ niza ziraat olunan araziye 
nasıl tasarruf sabit olursa ve bunlarla beraber ge
len diğer muhacirine meccanen arazi tevzi edilmiş
se, bunlara da öylece tevzi edilmek lâzım gelir. Esa
sen ortada dava eden de yoktur. Bendeniz diyorum-
ki, müzayede ile değil, bedeli mukadder ile vermek 
bile bir dereceye kadar haklarına tecavüz demektir. 

MÜNİP BEY (Van) — İcar vermişlerse? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Me
seleyi o noktadan arz etmiyorum. On sene bilâ niza 
tasarruf olunan arazide hakkı tasarrufun sabit olaca
ğını arz ediyorum. Niçin sabit oluyor? Çünkü on se
ne öşür vermiştir. Zaten arazinin rakabesi beytül-
malıdır, üzerindekiler mutasarrıftır. On sene öşürünü 

verdiği bu arazinin tasarrufuna kesbi istihkak et
miş demektir. Binaenaleyh meccanen bile tevzi edil
mek lâzım gelirken, yine bedel ile tefviz olunuyor. 
Binaenaleyh bendenizin takririmin müeddası, şim
diye kadar içerisinde bulunupda (200) dönümden 
fazla, meselâ 300 - 400 dönümü on seneden yirmi se
neden beri ziraat ediyorsa, bunun 200 dönümünü ve
rip de diğerlerini müzayedeye tabi tutmak doğru ol
mayacaktır. Otuz pare köyden şimdiye kadar on 
paresi tahrir edilmiştir. Yani kendilerinin sürdükle
ri arazi, kendilerine bedeli mukadderle tefviz olun
muştur. Şimdi bunu (200) dönüm ile tahdit edecek 
bulunursak evvelki ile bunun arasında teadül kal
maz. Bendeniz demek istiyorumki; şimdiye kadar 
(200) dönümden fazla ziraat yapmış ise hepsi bede
li mukadderi ile tefviz olunur. 

(Giresun Mebusu Tahir Beyin takriri tekrar okun
du, (Red sesleri) 
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REİS — Bu takriri reyinize arz ediyorum; nazarı 
dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin tak
riri tekrar okundu 

REİS — Bu takriri reyinize arz ediyorum; nazarı 
dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Efen
dim! Muhtar Beyin takiri maddeye bir kayıt ilâvesi 
hakkındadır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Maliye Vekili Bey 
de kabul ediyor. 

(A) fıkrası hakkında Trabzon Mebusu Muhtar Be
yin takriri tekrar okundu 

REİS — Efendim! Bu takriri kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın! (Anla
şılmadı sesleri) 

Anlamadınız mı efendim? (Takrir bir defa daha 
okundu.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri! Kabul ettiğiniz takrirle tearuz teşkil ediyor. 
(O başka sesleri) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın.... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmıştır efendim. Efendim! Sabit Beyin 
takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
(A) fıkrasında «Aile» tabiri çok şâmil olduğun

dan her aile yerine her hane tabiri yazılmasını tek
lif eylerim. 

Erzincan 
Sabit 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen namına ka
bul ediyoruz. 

REİS — Encümen de bunu tasvip ediyor. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Rica ederim efendim! Arkadaşlar, takrirlerini da
ha evvel hazırlasınlar. Takrirler bittikten sonra tak
rir gelmeye başladı. (Olmaz sesleri), (Kifayeti müza
kereden sonra takrir olmaz sesleri) 

REİS — Doğrudur. Fakat alıyoruz, işte yine bir 
takrir geldi. (Alınamazsesleri) 

(B) fıkrası hakkındaki takrirlere geçiyoruz:. 
(Giresun Mebusu Tahir Beyin (B) fıkrası hakkın

daki takriri tekrar okundu) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kal

dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın.., Na- ' 
zarı dikkate alınmamıştır. 

TAHİR BEY (Giresun) — Paşa Hazretleri! Tak
ririmi izah edeceğim, söz istiyorum. (Geçti sesleri) 

REİS — Efendim! (B) fıkrası hakkında başka tak
rir oyktur. Binaenaleyh (B) fıkrasını aynen reyinize 
arz ediyorum, aynen kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(H) fıkrasına geçiyoruz. 

(Denizli Mebusu Kâzım Beyin, takriri tekrar okun
du) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunun hakkında sözüm vardır, doğru değildir. (Ne de
mek bu sesleri) 

(İzmir Mebusu Necati Beyin takriri tekrar okun
du) (Kabul sesleri) 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bir kelime 
söyleyeceğim. 

REİS — Reye konacağı sırada söylersiniz. Efen
dim! (H) fıkrası hakkında dört takrir vardır. Hepsi 
de fıkranın nihayetine bir şey ilâvesi hakkındadır. 
Yani tadil yoktur, yalnız nihayete ilâveler vardır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim! 
Bu zaten yapılıyormuş, binaenaleyh bendeniz takri
rimi geri alıyorum. 

REİS — Mustafa Bey takrirlerini geri aldılar 
efendim. Denizli Mebusu Kâzım Beyin takriri var
dır. Maliye Vekili Bey bu takrir hakkında söz söyle
yecektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Kâzım Beyefendi arkadaşımız, şimdiye ka
dar emlâk ve araziden bilmüzayede satılanlardan 
bedeli henüz tesviye olunmamış olanların da tak
site tabi olmasını istiyor. (Hayır sesleri) Bunun neti
cesi müzayede şeraiti uhdesinde kalmış olan ada
mın lehine tadildir. Bu, mukassatan satılaydı, bede
li ihale bu bedeli ihaleden çok farklı olurdu. Bina
enaleyh bendeniz bunu kabul edemem. (Biz de ka
bul etmeyiz sesleri) 

REİS — Efendim! Kâzım Beyin takriri bir daha 
okunsun. 

(Dezili Mebusu Kâzım Beyin takriri tekrar okun
du) 

Efendim! Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. (Necati Beyin takriri vardır efendim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Demin de 
izah ettiğim veçhile memurinin vaziyeti hakikaten 
fecidir, (V) fıkrasını kaldırdık. Refin esbabı muci-
besi de, kabili tevzi olmadığı ve aynı zamanda sa
tılması da mümkün bulunmadığı mütalâası idi. Şim-
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di bu maddede, emlâki milliyeden olan müsakkafat 
ve arsalar takarrür edecek bedeli, âzami on senede 
mukassatan alınmak üzere bumüzayede taliplerine 
füruht olunur deniyor. Demekki Maliye Vekâleti 
mevcut musakakfattan, mevcut arsalardan istediğini 
satacaktır. Bunlar içerisinde kabili sükna olan evler 
vardır, tşte bu gibi evler memurlara verilsin ve be
deli onbeş senede taksitle ödensin diyorum. Yani 
memurlarda müzayedeye iştirak edecek ve fakat bi
risi on senede verecek diğeri onbeş senede vere
cektir. 

(îzm'ir Mebusu Mustafa Necati Beyin takriri tek
rar okundu) 

REÎS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsnı... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri! Usulü müzayedede yüzde onbeş peşin alı
nır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Şükrü Bey arkadaşımız zan nediyorlarki, 
ihale edilince ilk taks'it gelecek sene alınacak. Hayır, 
ilk taksit peşindir, peşin... (Handeler) Yoksa, emlâki 
milliye hasılatını bu sene sıfır yazmak lâzım gelir. 
İlk taksit peşindir, gelecek seneye kalan ikinci taksit
tir. Yanlış anlaşılmasın binaenaleyh yüzde ona ben
deniz razı değilim. Sonra ben, hepsini on sene tak
sitle satacak değilim, iki taksitle satacağım var, dört 
taksitle satacağım var, her surette ilk taksiti peşin 
alacağım. Yüzde on doğru değildir. 

REİS — Şükrü Bey! Takririnizi geri alıyor mu
sunuz? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Evet geri alıyorum. 
TUNALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — Efendim! 

Peşin kelimesi farisidir. Peşinen denilemez. (Han
deler) 

REİS — Efendim! (C) fıkrası hakkında başka 
takrir yoktur. Ve bu fıkraya aidolarak verilmiş olan 
takrirlerin hiçbirisi nazarı itibara alınmamıştır. Bi
naenaleyh (C) fıkrasını bir kere daha okuyup reye 
koyacağız. 

C) Emlâk milliyeden olan müsakkafat ve arsa
lar takarrür edecek bedeli âzami sekiz senede mu
kassatan alınmak üzere bumüzayede taliplerine fü
ruht olunur. 

REÎS — Fıkrayı aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. (D) fıkrasına geçiyoruz: 

(Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin takriri tek
rar okundu) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Takriri kıymet olursa böyle olmayacak mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Yukarı
da takriri kıymeti kabul ettik, burada tekrara ne lü
zum vardır. 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı dikkate alnmamıştır. Fıkra hakkında 
başka takrir yoktur. Binaenaleyh (D) fıkrasını, tekrar 
okuyyarak reye vazedeceğim. 

D) Gerek takriri kıymet suretiyle gerek bilmü-
zayede füruht edilecek fıkaratı sabıkada muharrer 
envali gayrimenkule son taksitin tediyesi zamanına 
kadar Hazine lehine birinci derecede haciz vaz'ı saa
tiyle bidayeten kati surette ferağ olunur. 

REİS — Efendim! (D) fıkrasını aynen reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

H) Hulul eden taksidi miadında vermeyenler 
hakkında tahsili envai Kanunu ahkâmı tatbik edilir. 

REİS — Efendim! Bunun hakkında takrir yok
tur. Aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt-

' fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

(V) fıkrası tayyedilmiştir. Fakat (V) fıkrası yeri
ne konmak üzere bazı teklifler vardır: 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddeye berveçiati fıkaratın ilâvesini arz 

ve teklif eyleriz. 
Erzurum Sivas 
Rüştü Halis Turgut 
Mersin Erzurum 
Besim Münür Hüsrev 

Mersin Maraş 
Niyazi Hacı Mehmet 

Erzurum Gaziantep 
Raif Şahin 

Fıkrayı müzeyyele : 
Gayri mübadillerden metruk envali gayrimenku-

lenin hini müzayedesinde 13 Mart 1340 tarihli Ka
nun mucibince düşman, usat ve hasbellüzum Hükü
met tarafından hedm ve tahrip veya harp dolayısiyle 
ihrak edilmiş olan emlâk sahipleri mezkûr kanun
da tayin olunan talimatname dairesinde tespit edi
lecek zararlarını muhtevi vesaikle müspet matlup
larının mahsubu suretiyle müzayedeye iştirakleri ka
bul olunur. 
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(Konya Mebusu Refik Beyin takriri okundu) 
(Kocaeli Mebusu İbrahim Beyle rüfekasının; tak

riri tekrar okundu) 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim! Orta yerde bedava bize kalmış bir şey yok
tur ki, belediyelere ve idarei hususiyelere verelim, böy
le bir şey yoktur. Gerek eşhası hususiyeye aidolsun 
ve gerek meabid ve müessesatı hayriye gibi cemi
yete aidolsun, bunların hepsi neticede tasfiyei umu-
miyeye tabidir. İki devlet arasında mütekabil bir mua
mele vardır. Bedava bize kalan bir şey yoktur. Bun
ların son haddine varıncaya kadar kıymetleri muh
telit komisyon tarafından tahkik edilecek ve devle
timize zimmet yazılacaktır. Binaenaleyh böyle bir 
karar oîmaz. Bu, ayrı bir mevzudur. Takrir sahip
lerinin takrirleri bu mevzua taallûk etmez, bunun için 
bir teklifi kanunide bulunulur. Çünkü bu, emlâki 
milliyenin, envali devletin idarei hususiyelere ve be
lediyelere terkine dair bir kanun mevzuudur. Bende
niz istirham ederim, bu takriri bir lâyihai kanuniye 
şeklinde tetkik edelim. Yoksa derhal bir takrirle ka
rar verilecek bir mesele değildir. Çünkü bir parası bi
ze kalmaz. Vaziyed bundan ibarettir. Rica ederim 
bir lâyihai kanuniye halinde Encümene havale buyu-
rulsun, tetkik edilsin. 

VASIF BEY (Saruhan) — Maliye Vekili Beyefen
di kani midirler ki, bu mübadeleye tabi eşhasın en
vai ve emlâkinin takdiri kıymet muamelesi yapıla
caktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Elbet, muhakkaktır. 

VASIF BEY (Devamla) — İki seneden beri de
vam eden muamelede takriri kıymet değil, işin mu
kaddimesi bile halledilmemiştir. (Gürültüler) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Şimdiye kadar mübadele muamelesinin 
safahatı evveliyesi ile, nakil vesaire ile iştigal edil
miştir. Şimdi yeniden bu işe başlamışlardır. Takdir 
kıymeti muamelesi ne ihmal edilmiştir, nede ihmali 
ihtimali vardır. Bu lâfla olmaz. Bu, ciddî bir mev
zuu tetkiktir, bunu Encümene verelim, Encümen tet
kik ets'in, kanaat hâsıl olursa lâyiha halinde buraya 
gelir, tetkik ederiz, müzakere ederiz. Bu elimizde bir 
şeydir, uçmaz, kalkıp gitmez. (Harap olur sesleri) Bu 
hususta bir kanun yapsak daha iyi olmaz mı? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Faydası nedir? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Bunlar, Hazineye malolmuş bir şey değildir, bunu 
bilirsiniz. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Maliye Ve
kili Beyefendinin izahatı çok muvafıktır. Bendeniz 
de takriri yazdıktan sonra bu meseleyi ehemmiyetle 
düşündüm ve Maliye Vekili Beyin izahatının doğru
luğuna kanaat getirdim. Çünkü mübadillere aidolan 
herhangi bir mal, herhangi bir mülk üzerinde hiçbir 
muamele yapmaya imkân yoktur. 

Biliyorsunuzki, mübadele mukavelenamesi muci
bince yapılacak tasfiyei katiyeden sonra, ne gibi ne-
tayiç karşısında kalacağımızı şimdiden tahmin et
mek güçtür. Vekil Beyin izahatını kabul ediyorum 
ve bu takriri zamanında vermek üzere şimdilik geri alı
yorum. Tasfiyei katiye muamelesi yapılacaktır. Çok 
doğrudur. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim! Maliye 
Vekili Beyin çıkardığı mânâ ile bizim takririmizin 
arasında münasebet yok zannederim. Beyefendinin 
buyurdukları tamamiyle mübadeleye tabi olan eşha
sa ait emlâk, ak^r vesairedir. Bizimkisi mübadeleye 
gayri tabi olan aşhasa ait envaldir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hangileri? 

İBRAHİM BEY (Devamla) — Takrirde mevzu
dur. Mektep, ithamhane, hastane.. îlh. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mübadeleye gayri tabi olan adamların envali men-
kulesi 13 Mart 1340 tarihli kanun ahkâmına tabi
dir. Takririnizle o kanun ahkâmını tadil mi etmek is
tiyorsunuz? 

İBRAHİM BEY (Devamla) — Hayır, hiç onunla 
alâkadar değildir. O, doğrudan doğruya envali mil
liyenin, mücadelei milliye esnasında duçarı zarar 
ve ziyan olanlara nakde tahvil suretiyle verilmesi
dir. Bizimki ise cemaatin şahsiyeti maneviyesine 
ait ithamhane, mektep, hastane gibi âkaratın idarei 
hususiyelere devrine mütealliktir. Onunla hiç alâka
dar değildir ve mübadil ahali ile hiç alâkadar değil
dir. Bugünkü zıyyıkı malî karşısında ilk tedrisata kar
şılık olmak üzere bunların verilmesini teklif ediyo
ruz. Takririmizin kabulünü rica ederiz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bu 13 Mart 
1340 tarihli Kanuna ait bir meseledir. Bütün harik-
zedegânın hukukuna taallûk eder. Reye vazedile-
mez. Encümen noktai nazarını söylesin. 

REİS — Rica ederim efendim! Niçin işimize ka
rışıyorsunuz? Efendim! İki takrir var. Takrirlerden 
biri Rüştü Paşanındır. Diğeri de İbrahim Beyindir, 
ikisi de aynı mealdedir. Bu takrir (Müslim ve gayri 
müslim olanlara ait meabit vesaire) hakkındadır. Bu 
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takriri, nazarı dikkate alınmak üzere reyi âlinize vaze
derim. Nazarı dikkate alınırsa Encümen bunu tetkik 
eder. Kanun zemin'i ise kanun şekline getirir, kanun 
zemini değilse doğrudan doğruya getirir ve karan 
kati ancak madde ikinci defa geldikten sonra veri
lebilir. Binaenaleyh arkadaşların âlelfevr bir şey çı
kacağını ' zannetmelerini rica ederim. Nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ayağa kalk
mak suretiyle tekrar reye konmasını rica ediyorum. 

REİS — Efendim! İbrahim Beyin takririni aya
ğa kalkmak suretiyle tekrar reye koyacağım. Takri
ri tekrar okuyorum. (Tekrar okundu) Efendim! Na
zarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalksın... 

REFİK BEY (Konya) — Ermenilere aidolansa iş
tirak edeceğiz. (Tabi sesleri) 

REİS — Nazarı dikkate almayanlar lütfen ayağa 
kalksınlar... Nazarı dikkate altnmıştır. Şimdi bunu 
Encümene vereceğiz. Efendim! Rüştü Paşanın takriri
ni tekrar okuyorum. 

Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen 
el kaldırsın... Efendim, lâyiki ile sayamadık. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Paşa! Söz isterim. Yanlış muamele yapılmasın. 

DOKTOR FİKRET BEY (Konya) — Bir daha 
okunsun, takriri anlamadık. 

REİS — Efendim! Bir arkadaşımız noksan oldu
ğu için iyice sayamadık. Tekrar reyinize arz edece
ğim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Paşa söz verin. 

REİS — Buyurun Hasan Bey! 
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim! Heyeti Celileden 'istirham ederim. Teklifle
ri bir parça tetkik edelim de ondan sonra icabını ic
ra buyurunuz. Teklifin mahiyeti şudur. Diyorki, «13 
Mart 1340 tarihli Kanun mucibince gerek harbi umu
mî içinde ve gerek istirdat dolayısiyle ve suveri saire 
ile düşmanın hedm ettiği veya Hükümetin hedm etti
ği şu veya bu bina ashabına, bu suretle birçok zarar
ları olanlara şu sınıf emlâk tevzii ve'temlik o'unur» 
(Hayır sesleri) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hayır efendim! Böyle 
değil. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Kanunun ibaresini aynen okuyorum. Hayır demekle 
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I vaziyet değişir mi? Kanunun ibaresini aynen okudum. 
Tevzi ve temlik olunur, diyor. Şu halde zarar sahip
lerinin hakkı, muayyen olan arazi ve mülk üzerin-

I dedir. Değil mi efendim? Meclisi Âlinin çıkarttığı ka
nundur. Bittabi kabul ediyoruz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Niçin şimdiye ka
dar tatbik edilmedi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Niçin mi Paşa Hazretleri? Zatiâliniz daha iyi bilmeniz 
lâzım gelir. Bu kadar müteferrik zarar ve ziyanın tes
pit ve tahdidi acaba zannediyormusunuz ki, daha bir 
sene sarfı mesai edilse meydana gelir? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Niçin? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

Niçin mi? İşte bunları aramak için daha iki sene geç
se yazılması bitmez. Yapılan kanunların kabiliyeti 
tatbikiyesini aramazsak böyle müşkülâta uğrarız. Şu 
halde bu adamların hakkıdır içlerinde benim de, si
zin de birçok arkadaşların da hakları vardır, hepi
miz bunun içindeyiz. Malûm olan bir sınıfın hakkı 
müştereki var. Şimdi bu adamalrın tespit edilen za
rarlarını karşılık tutarak müzayedeye iştiraklerini 
temin edecek misiz. Emlâki milliye ve arazi satıyo-

I rüz. Hepsi devletin malıdır. O dediğimizi ve üzerin
de hakları olanlarınkini satmıyoruz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Satıyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müsaade ediniz. Onların devletten alacaklarını sa
tacağız deniyor. O halde efendiler, o kısım envalin
de satılmasına müsaade ediniz ve onların hakkı olan 
emlâki de beraber satalım ve o sınıf envale iştirak 

I etsinler beraber satalım. Bu takririn mânâsı budur. 
İstirham ederim. Takriri verirken neyi kastedtiğinizi, 
ne istediğinizi bilelim. Bu adamların zararı tespit 
edilsin, şu sınıf mal varmış, bu sınıf mal varmış be
nim nemelâzım. Devletin bilcümle envali bu adam
ların malı olsun, işte takririn meali budur. Bunu ka
bul ediyorsunuz. Meclisi Âliden ziyade şu veya bu 
tarafı, esbap tahtında, 'iltizam etmeye sebep yoktur. 
Siz ne kadar emvali devletin, hukuku devletin hi
mayesiyle alâkadar iseniz, Maliye Vekili de aynı de
recede alâkadardır. Sizden fazla hakkı yoktur. Tak
ririn ifade ettiği şey bu ise diyeceğim yoktur. Elverir-
ki ifade ettiği mânâyı bilelim. Takrir bunu ifade 
ediyor. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Bir sual so
racağım. Harp dolayısiyle mutazarrır olan zevatın bil-

[ cümle zararlarının bedellerinin tazmini mi lâzım 
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gelir? Yoksa muayyen maldan isabet eden miktar 
mı? 

MALİYE VEKÎLİ HASAN BEY' (Devamla) — 
Tabi efendim, çünkü hakları kanunla böyle olunca 
zararın yekûnu ne olursa olsun mecmu zarara gra-
meten tevzi edeceğiz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Bu takrir kabul edildiği takdirde evvelki kanunla 
tamamen bir taaruz teşkil ediyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
13 Mart 1340 tarihli Kanuna tamamen bu takrir 
muarızdır. Bir kanunu tamamen iptal edip, yerine 
yeniden ahkâm koymak istiyoruz, caiz midir bu? 

NİYAZI BEY (Mersin) — Efendim! Takrir Ha
san Beyin dedikleri gibi değildir. 

MALİYE VEKtLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Öyledir. 

(Rüştü Paşanın takriri tekrar okundu) 

REtS — Takriri reye vazediyorum. Nazarı dikka
te alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Reşit Ağanın bir takriri vardır: 

Riyaseti Celileye 
Malatya'da bulunan Sultan Suyu Çiftliğinin ara

zisini şimdiye kadar ziraat eden köylülere kıymet tak
diri ile ihtiyaçları nispetinde verilmesini teklif eyle
rim efendim. 

Malatya Mebusu 
Reşit 

MALtYE VEKtLl HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu takriri (A) fıkrasının içinde dâhildir efendim, re
ye konamaz. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — (A) fıkrası o 
maksadı zaten temin ediyor paşam! 

REİS — Efendim! Bir takrir daha var okunacak
tır : 

(Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Bugünde bir 
takrir hastalığı var. 

TUNALI HlLMl BEY (Zonguldak) — İzah ede
ceğim efendim. Arkadaşlar! Nafıa bütçesinde yeni 
bir tabir kabul ettinizki en doğru ibir tabirdir. Tu-
ruku umumiye tabiri yerine (Devlet yolu) dediniz, 
millet yolu diyemeyiz. Millet, hükümet, devlet keli
mesi içindedir. Fransızca (Eta bizde devlet denilir. 
Bundan dolayıdırki devlet malına evvel emirde em-
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lâki milliye diyemeyiz, (Emvali milliye) demeliyiz. 
Dem'in Hasan Beyefendi intikâl buyurdular. Emvalde 
mülk fakat mülk kelimesinde mal, emval kelimesi 
dahil değildir. Geçen gün bir tabir daha kabul etti
niz (Hattat Mektebi) denildi. Hatta arkadaşlardan 
Ruşen Bey (Hattatlar mektebi) diye teklif etti. Ha
yır dedik, türkçemizin şivesi müfret üzerinedir. Bi
naenaleyh ıhattat unvanını kabul ettik. Onun için 
burada da (Emlâki milliye) tabiri gayet mahdut bir 
manadadır ve yanlıştır. Saniyen, arapça ve acemce 
ibareler olduğu için söylemiyorum, katiyen devlet 
makamında burada millet kelimesini kullanamayız. 
Binaenaleyh (Devlet malı dairesi) (Devlet malı mü
zayede dairesi) bu cihetle tabir kullanırsak benim 
zavallı köylümde anlar. Kabulünü rica ederim ar
kadaşlar. 

REİS—Encümen ne buyuruyor? 
SAKİR BEY (Çatalca) — İştirak etmiyoruz efen

dim < 
REİS — Hilmi Beyin takririni nazarı dikkate alan

lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zavallı 
Türk oğlu Türkler! 

REİS — 23 ncü maddeyi nazarı dikkate alınan 
taktirle beraber encümene havale ediyoruz. — 

Madde 24. — Manatıkı iskâna nazaran mübadil
lerin istifadesi mümkün olmamak veya kabili kıs
met ve tefrik bulunmamak dolayısıyle tevzi ve tef
viz edilemeyen mübadillere ait envali metrukeden 
dörtbuçuk milyon liraya kadar olan miktarını Ma
liye Vekâleti 26 ncı madde mucibince füruhta me
zundur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bendeniz 
usul hakkında söyleyeceğim. Yalnız bu madde hak
kında Encümen bizi tenvir etsin. Etraflıca izah bu
yursunlar. 

REİS — Encümen izahat vermeye lüzum görü
yor mu? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Mademki arzu edi
yorlar vereMm. Efendim! Bu madde esasen mazba
tada arz ettiğimiz veçhile Münir Bey ve rüfekası 
tarafından teklif edilen teklifi kanunî esasına muva
fık olarak tanzim edilmiştir. Evvelce envali metruke 
satışı hasılatı meyanından bir kısım Rumlardan met
ruk mübadillere aid envali metrukede dahil idi. Fa
kat bilâhare bunun tefrik edilerek ancak miktarına 
masruf bir şekilde bir maddede tespit edilmesini 
müreccah gördük. Arz ettiğimiz madde bu esbabı 
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mucibe ile tanzim edilmiştir. Maddede (Mantıki is
kâna nazaran mübadillerin iskânı mümkün olmamak 
veya kabili taksim bulunmamak dolayısıyle tevzi ve 
tefviz edilemeyen mübadillere aid envali rnetrukeden 
dörtbuçuk milyon liraya kadar olan miktarını Ma
liye Vekâleti furuhta mezundur) diyoruz. (Manatıkı 
iskâna nazaran mübadillerin iskânı mümkün olma
yan) kaydıyle düşündüğümüz mana, mıntıkalarda ya
pılan iskân tertibine nazaran iskân edilen mübadil
ler miktarı oradaki metruk envalden az veya fazla 
olmasındandır. Bu gibilere de kısmen istifade edile-
meyerek kalmış muhtelif neviden, mübadillere aid 
envali metruke vardır. Bunlardan istifadeyi tercih 
ediyoruz. (Kabili tefrik ve kısmet olmayanlar) kaydı 
da faraza (bir dolaplı bahçenin tefrikine, taksimine 
imkân yoktur. Bu gilbi ahvalde onların tercihan satıl
masına dair bir nöktai nazar olmak üzere ifade edi
yoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Dolaplı bahçe mi? 
SAKİR BEY (Devamla) — Evet! Bir misâl ol

sun diye arz ettim. (Dolaba koydunuz sesleri.) 

Maliye Vekâletinin doğrudan doğruya Rum em
vali metrûkesinin satışının nihayetsiz bir surette de
vam etmesini terviç etmediğinizden ve 'bunu şimdiye 
kadar memleketimize mübadeleten nakledilmiş olan 
adamların gerek nakliye ve gerek iaşe ve ibatesi hu
susunda taviz namıyle sarfedilmiş olan mebaliğin is
tirdadı yerinde düşündüğümüzden, Maliye Vekâle
tinden almış olduğumuz malûmata göre miktarı dört
buçuk milyon liraya baliğ olan bu taviz hesabatı 
nispetinde mal satışına mezuniyet vermeyi düşündük. 
Tespit ettiğimiz maddenin esbabı mucibesi bundan 
ibarettir. 

REFİK BEY (Konya) — Taviz kimlere verilmiş? 

SAKİR BEY (Devamla) — Efendim! Zaten büt
çede tasrih edilmiştir. Tavizen verilecek olan rneka-
dir vardır. Meselâ muhacirlere çift hayvanatı veril
mişti. 

REFİK BEY (Konya) — Hangi usul dairesinde 
verilmiştir? Verilenler hüviyet varakalarına işaret su
retiyle muayyen midir? Yani Aliye, Hüseyin'e, şuna 
ıbuna verildiğine dair malumat var mıdır? 

SAKİR BEY (Devamla) — Bunun usulü hakkın
da vekili aidinden sual sorulsa daha musip olur efen
dim. Almış olduğumuz malumat ibu paranın dörtbu
çuk milyondan ibaret olduğu yolundadır. 

REFİK BEY (Konya) — Tabi encümen kimlere 
ait olduğuna dair izahat almıştır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Bendenizin sözüm, bir sual silsilesinden ibaret ola
caktır. Maddede «Menatıkı iskâna nazaran mübadil
lerin istifadesi mümkün olmamak» kaydı vardır. Bu 
bir mesele ihdas edecek mahiyettedir. Biz mübadil
lere ait envali metrûkeyi tevzi ve taksim hakkını ne
reden çıkarıyoruz? Bunu öğrenmek istiyorum. (Ka
bili kısmet ve tefrik bulunmamak dolayısıyle tevzi 
ve tefviz edilemeyen) fıkrası vardır. Bir takım apart
manlar olabilir .Bir kaç mübadil müştereken alırlar, 
tasarruf edebilirler. Acaba bu kabil teşebbüsler ya
pılmış, tedbirler alınmışta ondan sonra mı kabili 
tefrik ve kısmet olmadığı neticesine varılmış? Sonra 
kabili tefrik olmadığından dolayı bu şekilde satılma
sı tensip edilen t>u envalin bedelleri kime ait olacak
tır? Dörtbuçuk milyon liraya kadar olan miktarı 
satılacaktır ve parasını hazine alacaktır. Binnetice 
bunun (hasılatı gene mübadiller hesabına mı kaydedile
cektir? Sonra bu satışa mübadil olanların iştirakiyle 
mübadil olmayanların iştiraki aynı şerait dahilinde 
mi olacaktır? Meselâ arz ettiğim gibi kabili tefrik 
olmadığından dolayı satılığa çıkarılmış olan böyle 
bir apartmanın satışına üç beş tane mübadil tasar
ruf için iştirak edecek olursa, onlar hakkı tercihi 
haiz olacaklar mı, olmayacaklar mı? Bu, nazarı dik
kate alınmış mı? Bunlar hakkında izahat isterim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Maliye Ve
kili Bey izah etsinler. 

REİS — Söz verecektim, daha sualler var. 
ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Arkadaşlar! Evvel

ki maddede bendenizin maruzatımı esbabı mucibe 
olarak Hasan Beyefendi tekrar ettiler ve Refik Bey 
arkadaşımızın takriri üzerine (Bu gibi ahkâmı umu-
miyeye, muahedelere şunlara 'bunlara taarruz elden 
şeyleri bir fıkra şeklinde çıkarmak doğru değildir) 
dediler, burada heyecanlandılar, asaibileştiler. Refik 
Bey arkadaşım da takriri geri aldı. Binaenaleyh yeni 
madde emlâki milliye satış ve müzayede mahalli ol
duğu gibi, şimdiki maddede, mübadillere ait envali 
metrûkenin bir kısmının satışını tazammun eden bir 
maddedir. Yani tabiri diğerle Lozan ahitnamesi mu
cibince kendilerine ait olan dörtbuçuk milyonluk bir 
şeyden, kendilerinin rıza ve muvafakati olmadan bir 
istikrazı cebri yapmaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır istikraz değil, alacağımı alıyorum. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Maliye Vekili Muh-
remei Bey biraz evvel Meclisi Âliye hitaplarında 
dedilerki, neticede bir tasfiyei katiye yapılacaktır. 

VASIF BEY (Saruhan) — Olmaz. 
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ABİDİN BEY (Devamla) — Hakikaten taaccüp 
ettiğim, tasfiyei katiye için bu iş için seneler geçece
ğine bendenizde kaniim. Bunun süratle tesviye edile
ceğine bendenizde inanmamaktayım. 

Şimdi orada mübadillerin terkettikleri emval ve 
arazinin tasfiyei katiyesi neticesinde bizim namımıza 
tasfiyei katiyeyi icabettirecek külliyetli bir erkamı 
ihtiva edecektir. Vaziyeti maliyesi elîm bir vaziyette 
•bulunan Yunanistanın bu vaziyeti hasebiyle, bu pa
ranın kabili tahsil olup olmadığının anlaşılamaması 
hasebiyle mübadillerin vaziyeti pek meşkûk olacak
tır. Reva mıdır ki, onların dörtbuçuk milyonluk en
valini de biz satalım. İmar işlerinin Dahiliye Vekâ
letine merbut olduğu zamanlarda, mübadillerden hü
kümetçe tayin edilmiş olan manatıkı iskâniyelerine 
gitmeyenler vardır. Burada ise aynı zamanda mübadele 
olup, veyahut başka suretle memleketten çıkarılmış 
olan adamları nda arazileri de vardır. Bu araziyi ne 
yapacağız? Eğer bu arazinin tamamen satışım iste
miş olsalardı. Bunu bütçe kanunu içinde getirmeye 
lüzum yoktu. Burada takyiden iki nevi arazinin sa
tılmasını istiyorlar. Yani manatıkı iskâniye içerisin
de iskânlarına imkân olamayan, iskân olup da köyü 
terkedenlerden boş kalan araziyi satmak değil, ma
natıkı iskâna nazaran' mübadillerin istifadesi müm
kün olamamak ve kabili tefrik ve kısmet olamamak 
diye iki kayıt ile mukayyet olmak üzere arazi satışını 
istiyorlar. Hasan (Beyefendinin esbabı mucibesini be
nim esbabı mucibem olarak söylüyorum. Mübadille
rin hukukuna ait olan şeyleri bir fıkra halinde çıkar
manın tehlikeli olduğunu söylemişlerdi. Binaenaleyh 
o maddeyi tayyediniz demişti. O tehlikenin vücuduna 
kendileri de kanidirler. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Bundan ev
velki maddenin müzakeresi sırasında Maliye Vekili 
Hasan Beyefendinin mübadillere ait olan envai üze
rindeki noktai nazarlarım anlamamış olsaydım, ken
dilerini tatmin edecek mahiyette ve belki heyeti Ce-
lilenizi tasdî suretinde uzun uzadıya maruzat da bu
lunacaktım. Fakat Maliye Vekili Hasan Beyefendi, 
burada kafi ve resmi bir surette ve çok doğru olarak 
ifade buyurmuşlardırki : Lozan muahedesine tevfi
kan mübadele mukavelenamesinin ahkâmı dahilinde 
tasfiye nihaiye ve katiye yapılmadıktan sonra, müba
dillere ait olan envai üzerinde 'hiç bir muamele ya
pılamaz. Yapıldığı takdirde netayici meşkûk ve belki 
çok muzır olacak, eşkâl ile karşılaşırız diye beyanat
ta bulunmuşlardır. Bu sözden sonra bu maddenin 
bu kanun arasında hiç yeri kalmamıştır. 
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Arkadaşlar! Muvazenei Umumiye Kanununu gö
rüşürken, bir çok arkadaşlarımızın haklı olarak işa
ret ettikleri veçhile, Muvazenei Umumiye Kanununa 
öyle maddeler, öyle hükümler girmiştirki, bunu an
lamakta ve bu kanun halitasını bir araya getirip de 
yan yana yaklaştırmakta müşkülât çektiğimizi dört 
günden beri kemali ehemmiyetle yürüyen müzakerat 
ispat etmiştir. Efendiler! Bu maddeyi kabul etmekle, 
tabirimi af buyurunuz, umumi muvazenesizliği ifadei 
hukukiye ile çok müşkül vaziyete gireceğiz. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Hiç öyle 
değil! (Sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) — Efendiler! İstirham ede
rim müsaade buyurun! 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Hiç öy
le değil, Muvazene Encümeni pek alâ anlamıştır. Siz 
anlayamamışınız. 

REFİK BEY (Konya) — Bir defa anladığımı is
pat edeceğim. Doktor Fikret Beyin mesleği dahilinde, 
anladığı mesele üzerinde anlamadığım bir şey söy
lerlerse anlarım. Fakat müntesibini hukuktan olan 
bir arkadaşınız kanun kelimelerini, kanun ifadeleri
ni her halde bir doktor bey arkadaşımız kadar anlar. 
İstical buyurmasmlar. 

VASIF BEY (Saruhan) — Haydi imtihan olu
nuz bakalım. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Hiç öyle 
değil, anlasanız böyle söylemezdiniz. 

REFİK BEY (Konya) — İmtihan değildir, din
lerler, kendileri de anlayıp anlamadığımı tasdik eder
ler. (Menatıkı iskâna nazaran mübadillerin istifadesi 
mümkün olmamak veya kabili kısmet ve tefrik bu
lunmamak dolayısiyle tevzi ve tefviz edilemeyen mü
badillere ait envali metruke) deniliyor. Muhterem bir 
arkadaşımız burada bu kelimeyi, bu ibareyi izah eder
ken, bir dolaptan bahsettiler. Bendeniz bu dolap me
selesini anlayamadım ve hali hayır addetmiyorum. 
Efendiler! Meclisi Âliden çıkan kanunlar, hukuku 
tasarrufiyeyi temine matuf olmak şartıyle her tür
lü şaibeden, kelimelerin elestikiyetinden istifade su
retiyle her türlü ivicaclardan muarra olarak çıkması 
icapeder. Hepimiz zaman zaman muamelât hakkın
da şikâyet ederiz. Şu ve bu meseleler şurada burada 
intaç edilmemiştir deriz. Meşgul olanlar, bu işi yakın
dan tanıyanlar, bilenler vakıftırki, bu kanunda bazı 
ivicaclı ve elestikî olan ibareler vardır. İşte böyle 
ibareler kanuna girdiği için, onun tatbikiyle meşgul 
olan zümre müşkülâta uğramakta ve bu suretle ihka-
kı hak vazifesi süratle, suhuletle temin edilememek-
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tedir. Bendeniz bu noktai nazardan bu maddenin 
heyeti umumiyesi itibariyle devlet ve hükümet hesa
bına, millet hesabına ve betahsis yüzbinieree vatan
daşımız hesabına çok muzir bir madde olması kanaa
tinde almakla beraber, bu itibarla bu maddenin bu
rada yeri olmadığına kanaat etmekle, beraber, tah
min etmiyorumki, bu maddenin burada kabulüne 
imkân olsun. Şayet bu madde burada bu şekilde çı
karsa bin türlü ivicacı, elestikiyeti ihtiva etmek iti
bariyle hepinizi müteezzi edecek, hepinizi müteessir 
edecektir. Heyeti umumiyesi hakkında bu mütalâatı 
arz ettikten sonra diğer arkadaşlarımız da sormuşlar
dı, şimdi bu hususda arz edeyim. Muvazene! Maliye 
Encümeni mazbata muharriri Şaikir Beyefendi, Mü
badiller, ibate, nakil, iskân, iaşe edilmekle beraber 
onları müstahsil vaziyete getirmek için hükümetçe 
bazı masarif ihtiyar edilmiş olduğunu söylediler ve 
bu masrafa tekabül edecek olan emlâki satarak mu-

.kabini alacağız dediler. Bir defa bu malın satılacağını 
kabul edelim. Fakat tasfiyei katiye için mübadele mu
kavelesine tevfikan birer birer tetkikat yapmak ve ni
hai kararı vermek üzere heyetler gelecektir. Meselâ 
bir ev, bir tarla satıldı ve nakabili kısmet olan do-
laplı 'bir bahçede satıldı. Fakat efendiler müzayede
nin şekli malûmu âlinizdir. Şimdi faraza 50 bin lira 
eden bir bağın müzayedesi neticesi beşbin liraya sa
tıldı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trazon) — 
Niçin efendim! Hiç ellibin liralık bir şey beşbin li
raya satılır mı? 

REFİK BEY (Devamla) — Olabilir ya efendim. 
Talip çıkar veyahut çıkmaz. Bittabiî çıkmayınca 
beşbin lira... 

ZAMİR BEY (Adana) — Ya, büsbütün mah
sus olacak... 

REFİK BEY (Devamla) — Şimdi efendiler! Tas
fiyei katiye neticesinde gelen heyet, mahallinde yap
tığı tetkikata müsteniden satılan mezkûr yere «50 bin» 
lira kıymet takdir ediyor, tespit ediyor. Şimdi arada
ki bu «45 bin» liralık fark mübadillerin hesaibına mı 
kaydolunacaktır? ve hükümet bu parayı kime vere
cektir? Sonra efendiler! Biz her vakit ve her yerde 
muhik olarak iddia ettik, edeceğiz ve gene de iddia 
ediyoruz ki, Yunanistan'dan gelen mübadil vatandaş 
ve dindaşlarımızın orada bıraktıkları envai ve emlâ
kin kıymeti, buradan gidenlerinkinden dört beş mi
sil fazladır. Faraza onlar orada «200 milyonluk» en
vai bırakmışlarsa, buradan gidenlerde «50 milyon
luk» yani rubu derecede bir şey bırakmîşlardır. Bu

nu iddia, ettik ve Lozan muahedesinden beri de iddia 
ediyoruz. Yani Lozan muahedesinin imzasından ev
vel de iddia ettik ve halen de bu iddiadayız ve iddia
da edeceğiz. Hiç şüphesizdirki, vatandaşlarımızın ora
da bıraktıkları envai ve emlâk çok fazladır. Şimdi 
bunu hükümet tekeffül etmiştir. Yani Türkiye Cum
huriyeti kendi imzasıyle, oradan getireceği vatandaş
lara karşı bu hususu tekeffül etmiştir ve bu tekeffül 
ile hükümet diyorki : Orada bırakmış, olduğunuz en
vai ve emlâke mukabil, anayurdunuza geldiğiniz za
man size envai ve emlâk tevzi edeceğim ve senin hu
kukunu ferden feılda tevzi edeceğim. 

Evet! Ben de iliyorum onların bıraktıkları en
vai ve emlâk kâfi değildir. Fakat üst tarafı Lozan 
mukavelenamesinin 17 nci ve 18 nci maddelerinde 
tasrih edildiği üzere bunlar tespit, edilecek ve bu esas 
üzerinden hukuklar ferden ferda tevzi edilecektir. İş
te arkadaşlar! Böyle bir mecburiyete tahammül eden 
ve Türkiye Cumhuriyetinin şeref ve haysiyeti namına 
o imzayı veren ve Meclisi Aliniz namına hareket 
eden ve Meclisi Âlinizden ahzı kuvvet eden bir he
yet, bir hükümet yarın bu mübadillere, mal kalma
dığı zaman acaba ne cevap verecektir? Şimdi bu bir. 

İkincisi : Belki mukabil taraftan çok tehlikeli bir 
sual karşısında kalmak imkânı vardır. Meselâ ma
demki siz şimdiden alıp satıyorsunuz, o halde fazla 
olarak ne iddia ediyorsunuz gibi. 

İşte'arkadaşlar! Bu ifatdei kanuniyeyi kabul et
tiğiniz takdirde bir çıkmaz içindeyiz ve bu ifadei 
kanuniye çok tehlikelidir. Nazarı dikkati âlilerini 
celbederim. Maliye Vekili Hasan Beyefendi, sürati 
intikaliye iştihar etmiş bir arkadaşımızdır. Eminimki 
bundan evvelki maddede göstermiş olduğu noktai na
zarı burada da gösterecek ve bunu kabul edecektir. 

VASIF BEY (Saruhan) — Refik Bey! Pek... 

REFİK BEY (Devamla) — Efendim! Rica ederim, 
bu hepimizin iştirak edeceği bir noktai nazardır. İstir
ham ederim. İtidalinizi muhafaza buyurunuz. 

Sonra efendim! Bir noktai nazar daha; mübadil
lere avans vermiş, tavizen vermiş, her nasıl vemıişse 
bir para vermiş. Pekâlâ, buna diyecek yok. Elbette 
hükümetin verdiği bu para havada kalacak değil ya. 
Şüphesiz bunu bende kabul ediyorum. Yalnız hükü
metin bu muamelâtının mazbut olması ve kime ver
di ise kayden ve resmen tespit edilmiş olması lâzım
dır ve böyle icapeder. Ali'ye vermiş, Ahmet'e vermiş, 
Hasan'a vermiş, fakat Ahmet'in, Veli'nin, Mehmet'in 
hakkı yani diğer mübadillerin heyeti mecmuasına taal
lûk eden bir hakkı diğerlerine ne suretle verebilir ve 
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ne suretle istihsal eder? işte bu da çok doğru bir nok-
tai nazar değildir. 

Sonra arkadaşlar! Bendeniz kemali şükranla gö-
rüyorumki, Muvazene Kanununda, bilhassa devlet 
ve hükümet manzumesinin sürat ve suhuletle muay
yen istikâmeti üzerinde yürümesini icapettiren nok
ta! nazar üzerinde çok kıskanç bulunuyorlar. Bunu 
kemali şükranla burada kaydetmek mecburiyetinde
yim. 

Bu madde burada böyle kabul edildiği takdirde 
- umumi ve hususi zararları bertaraf - hepimizi mütees
sir edecek, teşevvüsata meydan verecek ihtimal kuv
vetlidir. Binaenaleyh bendeniz bu maddenin tayyına 
hükümetin, milletin, Türkiye Cumhuriyetinin şeref 
ve vekarı noktai nazarından şiddetle lâzım olduğu 
kanaatindeyim ve lâzımdır arkadaşlar. Onun için mad
denin tayyedilmesini rica ederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Böyle kelimelere ne lüzum var? 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaş
lar! Konya Mebusu Mumteremi Refik Beyefendi ga
yet heyecanlı bir ifade ile hükümetin şerefine, mille
tin haysiyetine ve şerefi umumisine müteallik bir me
sele varmış gibi ve buna müdahale ediliyormuş gibi 
bir vaziyet iktisap ettiler. Kürsüde bir dolap bas-
si geçtiği için bunu bir fali hayır talâkki etmiyorum 
gibi bir kıyas ile efkârı umumiyede ve huzuru mec
liste meseleyi teşvik etmek yoluna gittiler. Bendeniz 
mübadele vekili iken, kanunu tatbik eden bir ada
mım ve bazı hususatı da icra eden bir adamın, bu iti-
barladırki, Türkiye Hükümetinin şimdiye kadar ifa 
ve icra ettiği hususat, tamamiyle kanunî ve doğrudan 
doğruya hükümetin esas prensiplerine mutabıktır. 
Bunun katiyen ihlâl edilmiş vaziyeti yoktur. Eğer 
efendiler! Türkiye Cumhuriyeti Yunan hükümetinin 
yaptığı gibi, mübadillere ait olan emvalde suiistimal 
etmiş olsaydı, bugün Türkiye vatanı üzerinde müba
dillere ait mal kalmazdı. Acaba Yunan hükümetinin 
yaptıklarını Refik Beyefendi biliyor mu? Türkiye 
Hükümetinin haksızlığı mevzubahis imiş te, Yunan 
Hükümetinin harekâtı âdilâne imiş gibi bir ifade de 
bulundular. 

, REFİK BEY (Konya),— Böyle bir ifadede bu
lunmadım. Siz de bilirsiniz ki Refik böyle 'bir ifadede 
'bulunmaz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bu mesele 
şundan ibarettir : Memleketin bir tarafında bir be
lediye dairesi, birçok binaların 'harap olduğunu gör
müş. Bu emlâk mütemadiyen yıkılmakta ve gelen ge

çenlerin zararını müeddi olacak bir şekil almaktadır, 
bunun üzerine hükümete müracaat etmiştir. Biz de 
demişizdirki; Bunlara takdiri kıymet edin. Yıkın ve 
bedellerini takdiri kıymet edildikten sonra tespit edin, 
muhtelit mübadele heyeti geldiği zaman hesap göre
ceğiz ve hesap vereceğiz. Sonra bazı muhtacı tamir 
evler vardır. Bunun adedide onbeşbinden fazdadır. Bu 
evler öylece kalsaydı yıkılıp gidecekti. Çünkü enva
li milliyedir. Bunları ne yaptık? Tuttuk bunların bir 
kısmına para sarfederek tamir ettik, yani bu gibi mua
melât büyük devlet işleri arasında o tarzda yapılırki; 
her iki taraf bunları tespit eder, hesabı kafi muame
leleri görülürken bunların da hesabı görülür. Ondan 
sarfınazar, bu maddenin muvazenei umumiye kanu
nuna konmasındaki sebep, hükümet cebinden dörtbu-
çuk milyon lira sarfetmiş, bu parayı Anadolu köylü
sünden almış, gelenlere çift parası vermiş, - nakil pa
rası değil - Tohum parası vermiş. Şimdi hükümet : 
Efendi! Bu parayı ver diyor. Hükümetin istediği bu
dur. Buna mukabil hükümet ne yapıyor? Ne satıyor? 
Öyle Refik Beyefendinin hayeihanelerinde tasavvur 
ettikleri büyük şeyler değil. Meselâ arz edeyim : İz
mir'de bağlar vardır, üzüm çıkar. Bu bağlara gelen 
muhacırlar tarafından kullanılamıyor. Altmış bin dö
nüm çekirdeksiz üzüm bağlarıdır. İşte bu 'bağları kul
lanacak muhacir yoktur. Şimdi bu bağlar kalmıştır. 
Ne yapıyorlar? Vali hükümete müracaat ediyor : Bu 
bağları muhacirler almıyor, çünkü muhacirler üzüm 
bağını bilmiyorlar. İzmir vilâyetinde böyle namütena
hi bağlar vardır. Bu bağlar on senede vücuda gelebi
lir. Bunlar muhacirlarin aldıklarından mada kalan
dır. Hükümet bunları ne yapsın? Bir iki sene yüz üs
tü kalmış; bağlar harap oluyor. Halbuki arz ettiğim 
gibi bu bağlar on senede ve namütenahi milyonlarla 
vücuda geliyor. Binaenaleyh hükümet bunları alaca
ğına mukabil satacak ve parayı alacak. 

İkincisi büyük fabrikalar var. Namütenahi servet 
sarfı ile bir milyon lira, sekiz milyon lira sarfıyle ya
pılmış. Buna mukabil gelip alacak bir muhacir yok. 
Hükümet bunu da ne yapsın? Harap olsun kalsın mı? 
Tabi bu fabrikaları satacak. Türkiye Hükümeti de-
miyorki, ben muhacirlere ait olacak envalin hepsini 
alıp satacağım da muhacirlere bir şey vermeyeceğim 
ve bu parayı alıp, cebime koyacağım, muhacirlere ka
lan kalsın. 

Hayır efendiler! Fakat hükümetin verdiği dörtbu-
çük milyon lirada kalsın mı? Eğer bugünkü dskân va
ziyeti görülecek olursa ve mevcut mallara bakılacak 
olursa, hükümetin bu teklifi kadar ahvali hakıkiyeye 
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mutabık bir teklif yoktur. Eğer efendiler! Refik Be
yefendinin noktai nazarına gidecek olursak şu neti
ceye varırız. Refik Beyefendi diyorki; mübadillere ait 
mallara dokunulmaz. 

REFİK BEY (Konya) — Maliye Vekili Beyefen
di de söyledi. 

MUSTAFA NECATÎ BEY (İzmir) — Şu halde 
Ankara'da satılan bütün evler gayri kanunî midir? 
Öyle bırakaydınız harap olup, yakılacaktı. 

Efendiler! Belediyelere birçok yerler verdik. Yol 
açtılar, bunlar gayri kanunî midir? Hayır efendim! 
Yunan hükümeti de böyle yapıyor, bizde de böyle. 
tasfiyei umumiyede bunların hepsi görülüp bakıla
cak, ona göre tedbir alınacak. Çünkü bu hükümetin 
alacağına mukabil yaptığı bir tedbirdir. Şayet Heye
ti Âliyeniz; bu dörtbuçuk milyon lirayı istemiyoruz, 
bütün bu bağlar, zeytinlikler harap olsun fabrikaları 
bunlara bağışlayalım derseniz, mesele yoktur. Fakat 
bu mesele doğrudan doğruya hükümetin alacağına 
ait bir meseleden ibarettir ve Muvazenei Umumiye 
Kanununa girecek bir meseledir. Yoksa Refik Beye
fendinin dedikleri gibi, bir Muvazenei Umumiye Ka
nunu yapmış ve içine her şeyi sokmuşsunuz, .vaziyeti 
yoktur. Doğrudan doğruya bu tedbiri hükümet bu 
sene almış ve buraya vaz etmiştir. Onun için Muvaze
nei Umumiye Kanununa girmeyecek bir şekil değil
dir. Yoksa bu meselede büyük bir vaziyet varmış ve 
şerefi millî ile alâkadar bir vaziyet varmış gibi telâk
ki edilmesin. Mesele, hükümetin alacağına mukabil 
bunları satmaktan »ibarettir ve Yunanistan hükümeti 
böyle yapıyor. Bunun hiç muhtelit mübadele ile alâ
kası yoktur. Memleketin menfaatine mutabıktır. İçti
mai vaziyet noktai nazarından da mutabıktır, yani 
Anadolu köylüsünün celbinden çıkan parayı hükümetin 
almasıdır ve bu doğrudur. Bu itibarla bunda itiraz 
edecek bir şey yoktur ve şunu da ilâveten arz edeyim-
ki işin içinde hiç bir dolap da yoktur. Mesele bun
dan ibarettir efendim. 

REİS — Efendim! Kiyafeti müzakere takriri var: 
Riyaseti Celileye 

Müzakerenin kifayetinin reye vaz'ını teklif ede
rim. 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Reis Paşa! Söz 
istemiştim, sual soracağım. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Müsaade buyrulursa maddeye ufak bir fıkranın 

ilâvesini teklif edeceğiz. Cereyan eden müzakerenin 
ilham ettiği bir eksikliktir. Menatıkı iskâna nazaran 
mübadillerin istifadesi mümkün olmamak kaydı, bu 
itirazatı müeddi oldu. Bir misâl olmak üzere arz ede-
yimki, faraza Ankara mıhtıkai iskân değildir. Anka-
ra'daki mübadillere ait emvali metrûkeyi satmak mec
buriyetindeyiz. Bu misâl zannederimki bu kaydın is
tihdaf ettiği maksadı izaha kâfidir. Bunu temin için 
ikinci satırın «miktarını» kelimesinden sonra «Da
hiliye Vekâletinin muvafakatiyle» cümlesinin ilâvesi
ni teklif ediyoruz. İskân Siyasetine nazaran bu kay
dın ilâvesinde fayda düşündük. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Filhakika 
bir kısım bağların hara'biden kurtarılması lâzımdır. 
Fakat gene bu maddenin dairei şümulü dahilinde di
ğer bir kısım emlâk vardır. Meselâ : Alaşehir'de, 
Uşak'da Rumlar islâmlara ait evleri, mahallâtı ka
milen yakmışlardır ve bunu yapanlar, bu emlâkin 
eski sahipleri yerli Rumlardır ve onlar gidince oraya 
evleri yanan, meskenleri yananlar geçmişlerdir. Bu
günde orada oturuyorlar. Şimdi hükümet bunları ko
lundan tutup kapı dışarı mı atacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Talip olur, alır efendim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Lütfen bu hususta 
izahat verin. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Mebusu muhte
remin sordukları sual ile, izhar ettikleri endişeyi zan-
nediyorumki; ilâvesini teklif ettiğimiz fıkra daha iyi 
temin edecektir. Bu gibi hususatı takip ve tahkik et
mek, devletin siyaseti dahiliyesi ve iskân siyasetiyle 
alâkadardır. Dahiliye Vekâleti bunu takip ederek, 
bu maddenin nerede tatbik edileceğini ve nerede tat
bik edilmeyeceğini takdir eder ve ona göre... 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! İfade buyu-
rulamaz mı? 

SAKİR BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz! 
Eğer bazı müşkülât hadis olmak muhtemel ise, bitta
bi öyle müşkül bir vaziyet ihdas etmezler. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Meskenle
ri yananların elyevm ikamet etmekte oldukları hane
ler satılamayacaktır, diye ifade buyurulamaz mı? 

SAKİR BEY (Devamla) — Efendim! Bunu ifade 
etmeye hacet görmüyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Muhakkak lâzımdır 
efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Ma
liye Vekili Beyefendi suallerimize cevap vermediler. 
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REÎS — Rasih Efendi! Bir sual mi soracaksınız? 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen

dim! Maddenin sonunda Maliye Vekâleti 26 ncı mad
de mucibince füruhta mezundur diyor. 26 ncı madde 
mucibince bilmüzayede mi, takdiri kıymet suretiyle 
mi? Bunun hangisini yapacak? 

SAKİR BEY (Devamla) — Efendim! Şekil, kabul 
buyrulmuş olan fıkarat ahkâmına göre satıştır, bu 
tarzdadır. Encümenimizin noktai nazarı emvali gayri-
menkuleyi defaten, peşin para ile satmaya kalkışmak, 
memlekette emvali metruke alım satımında umumî 
bir buhrana sebebiyet verebilir. Bundan içtinap bizim 
için iktisadî bir lüzumdur. Encümenimiz bu noktayı 
nazarı dikkate alarak, mümkün olduğu kadar taksit 
cihetini intizam etti. (Taksitle füruhta mezundur.) 
Cümlesi de. Maliye Vekâletinize bu gibi bir buhran
dan içtinab için lâzım gelen salâhiyeti vermeyi te
min eder. (Bilmüzayede mi sesleri.) Eğer satılacak 
olan arazi ise ve münhasıran onlara ait olarak satıla
cak olursa, kabul buyurduğunuz takdiri kıymet şekli 
vardır. Onun haricindekilerin hepsi müzayede suretiy
ledir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim! Kifayet 
aleyhinde söyleyeceğim. Çünkü madde bir defa vazıh 
değildir. 

Saniyen : Maliye Vekâletinin mezun olduğu sa
tış, 26 ncı madde mucibince bir iki şekildedir. Gerçi 
Şakir Bey biraderimiz bunlar hakkında bazı izahat 
verdi. 

Maliye Vekâletine maddede salâhiyet veriliyor. 
Yalnız bu şekilde nasıl yürüyebilir? Sonra bir kısım 
daha vardır ki, Maliye Vekili Beyefendiden şimdi şi
fahen sormuştum. Maddede arz ettiğim gibi madde 
müphem olduğu için onu imâ edecek hiçbir şey yok
tur. istifade edilememek, taviz ve tevzi edilememek 
gibi sebep ve bahaneler dolayısıyle bir kısım emvali 
metrukenin satılmasına mezuniyet ve salâhiyet iste
yen şu maddede bir zaruret vardır ki onu Maliye Ve
kâleti düşündü mü veyahut Dahiliye Vekâletinin na
zarı dikkatini celbetti mi? Bendeniz bu ciheti sual et
mek istiyordum. Maddenin ifade etmek istediği mâ
na tavazzuh etmedi. Onun için kifayetin aleyhinde söz 
istedim. O da şudur : Emvali metruke meyanında bu
lunan bir kısım arazi ve çiftlikler içinde, yerli Türk 
ahalimiz vardır, Türk köylülerimiz vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Takdiri kıymetle tevzi... 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Bu arazinin içinde 
oturan köylülerden bazıları Vardır ki, mücadelei mil

liye esnasında, Harbi Umumide köyün cesametine 
göre yüzde ellisine yakın şehit ve telâfat vermiştir. 
Şimdi bu köylerin bulundukları arazi emvali metru-
keden olduğu için, bunlar tehcir edilmek vaziyetinde 
ve bu arazi mübadillere kalmak vaziyetindedir. Yal
nız emvali metrukeden bazılarından, mübadillerin ba
zılarının istifade edememesi, müphemiyetle bir kısım 
emvali satmak salâhiyetini isteyen bu madde ile şu arz 
eltiğim vaziyeti görerek, onların da vaziyetini ıslah 
etmek zarureti vardır ve maddenin bu müphemiyeti 
ile Maliye Vekâleti bir çok müşkülât karşısında kala
caktır. Gelecek sene Meclisi Âliniz bu maddenin müp-
hemiyetinden dolayı bir çok itirazata, münakaşata 
sahno olacaktır. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini reyi
nize arz ediyorum. (Maliye Vekilini dinleyelim ses
leri.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bu madde dolayısıyle söz söyleyen rüfeka-
yı muhteremenin biraz da şiddetli infialli sözleri me
seleyi karıştırdı. Bendeniz evvelâ arz edeyim ki bu 
madde ile alâkadar olan rüfekayı muhteremeden ve 
buna ehemmiyeti mahsusa atfedenlerin bir takriri üze
rine, doğrudan doğruya icabı teemmül edilmek üze
re tespit edilmiş bir maddedir. Muvazenei Maliye En
cümeniniz bu maddeyi tespit ederken, tetkik etmiş, 
o zamanki Maliye Vekilini çağırmış, bilâhara ben
denizi de çağırdılar. Bir çok meşkten ve icabatı ka-
nuniyesini, mübadele mukavelenamesini vesairesini 
okuyarak böyle bir madde tanzimi suretiyle kendisi
ne havale edilmiş olan müteaddit imzalı takririn ica-
batını temin cihetini istihdaf etmiştir. 

VASIF BEY (Saruhan) — Hükümet muvafakat 
etmiştir. Değil mi efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Şüphesiz hükümet muvafakat etmiştir. Bendenizi af 
buyursunlar! Refik Beyefendi arkadaşımın dediği 
tarzda bir hükümet meselesi, hükümetin haysiyet ve 
şerefini alâkadar edecek bir şey ortada görmüyorum. 
Böyle bir şey yoktur ve kabul edilen kanunlarla ya
pılan muamelât ile hiç kimsenin hakkına taarruz etti
ğimiz yoktur. Böyle bir şey hâtıru hayalimden bile 
geçmez. Ne Cumhuriyet Hükümetinin, ne de Cum
huriyet Büyük Millet Meclisinin hâtıru hayalinden 
geçer. Vaziyet şundan ibarettir. Lozan Muahedesi
ne merbut olarak bir mübadele mukavelesi imza et
tik. Bu mukavele icabınca iki memleketten yekdiğeri
ne bilmübadele gelecek olan efradın, çıktıkları mem-
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zeytinlik, portakallık vesaire gibi bağ ve bahçe halin
de bir çok emvali metruke devletin yediemanetinde 
kalmıştır, tzmir gibi istirdat zamanında düşman ta
rafından tamamen tahrip edilmiş, süknası vesairesi yı
kılmış olan yerlerde, geriye ne kalmış ise hasbelzaru-
re oranın sekenei asliyesi bu hanelerde kalmıştır ve 
bu hanelere ilticaya mecbur kalmıştır. Şimdi vaziyeti 
fiiliye şundan ibarettir : Bir çök yerlerde emlâk ve 
müsakkafattan istifade edilmemiş, bağ, bahçe ise ba
kımsızlık yüzünden harap olmuş, ve meyve vermez 
bir halde kalmıştır. Bunları emaneten idare idare et
mek, bilmüzayede icara vermek vesaire gibi tedbir
lerle şimdiye kadar bunların muhafazasına çalışıldı. 
Fakat şimdiye kadar edilen istifade hemen lâşey me
sabesindedir. Bu şekilde bağ ve bahçelere, bilhassa bir 
sene müddetle icar suretiyle içinde duran adamın lâyı-
kı ile bakmadığı, işletmediği ve lâzım gelen masrafı 
ihtiyar etmediği fiiliyatla görülmüş ve anlaşılmıştır. 
Gelen adamlar da bunlara talip değildir. İstemişlerde 
vermemişiz değildir, vermişizdir. Fakat bırakıp git
mişlerdir. Onları içine koymuşuzdur, fakat imar de
ğil, tahrip etmişler ve çıkmışlardır. Mazurdurlar, o 

• sanatı bilmiyorlar. Zeytincilik nedir, bağcılık nedir? 
Bilmek lâzımdır. Bilmeyen halk gelip buna tesahup 
ederse tabi idare edemez. Şu halde bir taraftan bunla
rın vaziyeti elimesini mümkün mertebe tadil için 
Meclisi Âlinin bu hususta gösterdiği alâka ve hassa
siyet şayanı, teşekkürdür. 

lekette terkettikleri emval yekdiğerine yekûn itibariy
le karşılık addedilerek, mübadele edilecek ve ara yer
de bittabi tasfiyei umumiyeden sonra bir tefazül ha
sıl olacaktır. Bu tefazül - bizim kanaatimize göre - yüz
de yüz bizim lehimizdedir. Bu tefazül iki hükümet 
arasında devletin borcu halinde tesviye edilecektir ve 
müstehaklarına devlet eshamı olarak verilecek ve 
borçlu olan devlet, (oblikasyon) çıkaran devlet te
minatı lâzime gösterecek, o adamlarda geldikleri 
memlekette istifade edemedikleri emlâkten, bakiyei 
istihkaklarını takdiri kıymet komisyonlarının her biri
ne ait olmak üzere ellerine verdikleri takdiri kıymet 
mazbataları mucibince, esham ve tahvilât şeklinde 
alacaklardır. Mübadele edilen eşhasın her iki mem
leketteki sanatı ve vaziyeti içtimaiyeleri itibariyle mal
lan arasında esasen teadül ve nispet olmadığı içindir 
ki, mübadele mukavelenamesinde de bu cihet nazarı 
itibare alınmış, bir memleketten diğer memlekete ge
len efrat orada bıraktığı malın cinsine ve mümkün 
mertebe mesleğine, sanatına ve bıraktığı malın cins ve 
nev'ine tekabül edecek olan, bir şey verildikten sonra, 
mütebakisi nakit şeklinde temin edilecektir, deniyor. 
Hakikaten fiiliyatta bu tamamen bariz olarak görül
müştür ve hakikaten oradan gelen halkın ekseriyeti 
azimesi çiftçi ve ziraatle meşgul halktır. Burayı terke-
dip oraya gidenlerin ekseriyeti azimesi tüccar, esnaf, 
fabrikatör, emlâk sahibi ve sairedir. Netice itibariyle 
her iki memleket ahalisinin çıktıkları memlekette bı
raktığı emvalin envai arasında ayniyet ve cinsiyet 
itibariyle hemen hemen müşabehet yoktur. Bundan 
dolayıdır ki gelen mübadilin mesleklerine göre mem
leketimizde yerleştirmek ve bıraktıkları emval cinsin
den onlara emval bulup vermek hakikaten müşkül 
olmuştur. Sonra meslek ve sanatları itibariyle, mem
leketimizden giden eşhasa ait bulunan emval, gelen 
muhacirleri - mübadil demiyelim - her yerde yerleştir
mek imkânını vermemiştir ve mübadilleri de tamamen 
yerleştirmek imkânı da hasıl olamamıştır. 

Diyorsunuz ki, bir çok yerlere mübadiller gönde
rildiği halde oradaki envai ile, arazi ile idare edeme
mişler ve o sanatı bilmediklerinden, o işi anlamadık
larından dolayı bunların başka mahallere yeniden na
killerine mecburiyet hasıl olmuştur. Bidayeten mıntıkai 
iskân denilen yerlere gönderilen halkta bilâhara yeni
den masraf edilerek, kendi talep ve arzulariyle oradan 
kaldırılmıştır. Hatta bir kısımları kendi kendilerine 
çıkıp başka yerlere gitmişlerdir. Şu vaziyetten dolayı 
tehasüp edecek ve bilmübadele gelip oturacak adam 
bulamadığımızdan dolayı, bir çok yerlerde arazi ve 
emlâk halinde, fabrika, atelye ve imalâthane halinde 

Bizden giden halka Yunanlıların gösterdiği mua
mele ile, bizim kendi dindaşlarımıza yaptığımız mua
meleyi mukayese edecek olursak, dünyaya açıkalınla 
söyleyebiliriz ki, biz bütün hassasiyeti göstermiş ve 
elimizden geldiği kadar vazifemizi yapmışızdır. (Bra
vo sesleri.) Bendeniz gidenlerden şahsen bir çok mek
tuplar almışımdır. Ah! Türkiye'ye bir kere gitsek di
ye içleri yanmaktadır. Binaenaleyh gelen dindaş ve 
vatandaşlarımıza karşı hiçbir veçhile muavenette ku
sur ettiğimiz zan halinde bile söylenemez. 

Bu sebepledir ki imar ve İskân Vekâletinin salâ
hiyet kanunlariyle vesaire ile yaptığınız şeylerden ma
da, bu adamların bir an evvel müstahsil bir hale geç
mesi için Muvazenei Umumiyeden milyonlarca para 
verdiniz. Bir an evvel bunlara yardım edelim, bir an 
evvel müstahsil bir hale getirelim diye verildiği ve dev
letin bunların zimmetinde alacağı olarak kaldığı be
yan olunan dörtbuçuk milyon lira ki, bu sene daha ar
tacaktır. Bu senede İmar ve İskân Müdiriyeti Umu-
miyesi bütçesine altı milyon lira koydunuz. Kalan pa
ranın mühim bir kısmı da buna inzimam edecektir. 
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Binaenaleyh bunların zimmetinde alacak olarak sar-
fettiğimiz paranın hepsi bundan ibaret değildir ve ih
timal ki gelecek sene daha bir miktar vereceğiz. Şu 
suretle miktarını tahdit ederek bunların yedistifade-
sine verilmeyen, verilip te almadıkları bağ, bahçe, em
lâk, mebani, fabrika vesaireyi hiç olmazsa devletin 
muhafaza etmesi suretiyle, tedeyyün suretiyle verdiği 
bir miktarı, hatta ona tekabül etmeyecek bir miktar 
derecesinde satış yaparak, hem o serveti milliyeye da
hil olan envai servetin, mümkün mertebe istifade ede
cek olanların eline bir an evvel geçmesini temin et
mek, hem de alınacak olan yeni para ile İmar ve İs-
kân Bütçesine koyduğunuz altı milyon liranın da kar
şılığını bulmak ve onları da temin etmek suretiyle 
muamele yapmayı samimi olarak arz ediyorum. Tet
kik ettiğimiz kanunların hiçbirine münafi görmedik. 
Teklif edilen şey bu kanundan ibarettir. Bendeniz 
zannediyorum ki, bu madde mübadillerin de lehine
dir. Çünkü ellerinden bir şeyi alıp da satmak mevzu
bahis değildir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bilmüzayede 
mi. satılacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bilmüzayede meselesine gelince bir şey var. Bu 23 
ncü madde mucibince diyor. 23 ncü maddenin fıka-
ratı muhtelifesini derhatır buyurunuz. Arazi olup da 
içinde oturanlar varsa yalnız onlara (200) dönüme ka
dar takdiri kıymet meselesi mevzubahistir. Müteba
kisi tamamen bilmüzayededir. (Çok güzel sesleri.) Bu 
23 ncü madde mucibinceyi de bunun için koymuşuz-
dur. Mübadillere ait olup da satılmak istenen arazi, 
içinde oturan sekenei asliyeye ikişer yüz dönüme ka
dar takdiri kıymetle verilecektir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Hasan Bey! Ben
deniz yalnız satmak meselesi mevzubahis olduğu za
mana hasrediyorum. Bugün bu adamlar müşkül va
ziyettedir. Hükümet kendilerini nakletmek istiyor. 
Arazisini muhacirlere veriyor. Köy halindedir, bun
lar ne olacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurursanız sualin bu kısmı; bunların ye
rine muhacir koymak, bunlara da nereye giderseniz 
gidiniz demek meselesi, Maliye Vekâletinin bildiği 
bir mesele değildir. Bununla doğrudan doğruya meş
gul olan Dahiliye Vekâletidir. Bendeniz bu meseleyi 
bilmem. Fakat hiç zannetmem ki, arazi üzerindeki 
sekenei asliyeyi, muhacir yerleştireyim diyerek çıkar
mak, muhacir yerleştirmek için bir kısım halkı mu
hacir yapmak ve onu Dahiliye Vekâleti iltizam etsin. 

Zannederim, bunun ikisinin arası bulunur. Onlar da 
yerleşir, bunlar da yerleşir. Herhalde takdiri kıymetle 
satmak şekli 23 ncü maddenin (A) fıkrasındaki arazi
nin içinde bulunan adamlara 200 dönüm suretiyle mu
kayyet olur. Mütebakisi bilmüzayede olur. (Kâfi §e§' 
leri.) Bedeller kime aittir diyorlar. Neticei hesapta bu
nun daha başka kısımları da vardır. Bir de mübadil
ler böyle borçsuz olarak yalnız kalkmış gitmiş değil
lerdir. Bunların zimmetinde ahali asliyeninde alacağı 
vardır. Mahkemelerden alınmış hükümler vardır ve
saire vardır. Tasfiyei umumiye zamanında bu adam
ların da hakkını on parasına kadar tediye etmek bor
cumuzdur ve edeceğiz. Gerek mal halinde, gerek na
kit halinde herhangi bir şekilde... (Kâfi sesleri), (Reye 
sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) — Hasan Beyefendi! Bi
raz evvel çok kafi ve kuvvetli olarak, mübadillere ait 
emval üzerinde tasfiyei katiyeden evvel bir muamele 
yapmak katiyen olamaz buyurmuşlardı. Şimdi zanne
derim ki tamamiyle menfi mahiyette izahatta bulun
dular. Bunu telif buyursunlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Deminki meselenin ne olduğunu derhatır 
buyururlarsa, o mesele ile şimdiki mesele arasında
ki fark kendi kendine bahirdir. Mevzubahis olan şey; 
mübadillere ait olan emlâktir. Bu emlâkin bir kısmı
nı çıkarıp belediyelere vermek meselesi ile deminki 
mesele arasındaki fark kendi kendine zahirdir zanne
derim. 

İHSAN BEY (Ankara) — Mübadillere ait emval 
şimdiye kadar satılıyor mu, satılmıyor mu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Menatıkı iskâniye olmayan mahallerde sa
tıldığı vakidir. Nitekim Ankara'da olduğu gibi. 

İHSAN BEY (Ankara) — Satmaya .salâhiyetiniz 
varsa neden yeniden salâhiyet istiyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Evvelâ bu satışı 26 ncı madde mucibince 
yapacağım. Şimdi 23 ncü madde oldu. 23 ncü mad
de mucibince yapacağım muamelâtta burada kanun 
şeklinde tespit edilmiştir. Eski 26 ncı madde - ki 23 
ncü madde olarak kabul buyurdunuz - mübadiller
den kalan bazı emvali metrukeye dahi teşmilini te
min eden bir maddeden ibarettir. Ara yerdeki fark 
23 ncü maddenin esbabı mucibesidir. 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakereyi kâfi görmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 
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Riyaseti Celileye 
Rum emval ve emlâki umumen mübadillere ait

tir. Hükümet bazı mahalleri iskân mıntıkası addetme
yerek bu madde ile rum arazi ve emlâkini satmakta
dır. Diğer taraftan mübadillere verilen % 20 ancak 
bazı kuyut altında % 50'ye iblâğ edilmiştir. Bunun da 
sebebi Müslüman mübadillerin Rum mübadillerden 
fazla olması ve umumuna kifayet edecek derecede 
Rum emvalinin olmamasıdır. Halbuki diğer tarafta 
fazladır diye satılmaktadır ki, bu doğru değildir. Hü
kümet bu emvale sahip değildir, vasidir. Mübadille
rin haklarını ihkak edinceye kadar satmak hakkı 
yoktur. 24 ncü maddenin tayyını teklif ederim. 

Malatya 
M. Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Mübadillerden kalan emvali metrukenin heyeti 

umumiyesi mübadeleten gelen Türklerin Yunanistan' 
da bıraktıkları mallara mukabil terkedilmiş olmakla 
bunların her ne suret ve sebeple olursa olsun tasfi-
yei katiyeden evvel satılması hukuken caiz olamaz. 
Binaenaleyh 27/24 ncü maddenin tayyedilmesini tek
lif ederim. 

Diyarbekir 
Zülfü 

Riyaseti Celileye 
24 ncü maddenin - şifahen arz ettiğim esbaba bi

naen - tayyını teklif ederim. 
Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
24 ncü maddenin nihayetindek'i (26) ncı madde 

mucibince yerine (23) ncü maddenin «B, C,H» fık
raları mucibince füruhta mezundur) şeklinde tadilini 
teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
Mübadillere ait mektepler ile meabidin hakkı is

timalleri maarife verilmiştir. Fakat hakkı tasarrufu ve
rilmemiş olduğundan muhasebei husüsiyeler, bu bi
naların gerek tevsi, gerek tamiri için para sarf edeme
mektedirler. Bu yüzden salifülarz binalar harabeye 
yüz tutmaktadır. Buna mahal kalmamak üzere (24) 
ncü maddenin nihayetine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
teklif eylerim efendim* 

Urfa 
Refet 

Madde 24. — .... Mübadillere ait mektepler ile 
meabit ve mektep inşaasına müsait arsa ve bütçeler 
mahallî muhasebei hususiyelerine batapo tefkedilir. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin şekli atide tadilen kabulünü teklif ede

rim. 
«Mübadillere ait olup, menatık ve kabiliyeti iskân

larına nazaran mübadillerin istifadesi mümkün olma
ması veya mübadillerin kendi aralarında kabili kıs
met ve tefrik görmemeleri dolayısıyle tevzi ve tefviz 
edilemeyen ve haliyle bırakılmalarında zarar müte-
hakkik olan emvali metrukeden dört buçuk milyon 
liraya kadar olan miktarını Maliye Vekâleti 23 ncü 
madde mucibince bilmüzayede füruhta ve bedellerini 
tasviyei nihayeye intizaren irad kayda mezundur. Ka
bili kısmet ve tefrik olmadığından dolayı satılan em
valin müzayedesine mübadiller ellerindeki mazbata
ların kanunen kabul edilen miktarlariyle iştirak edebi
lirler.» 

Giresun 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Takririmi izah edeceğim. (Takririniz muvazzahtır 
sesleri.) 

REİS — Efendim! Evvelâ tay teklifi vardır. (Ret 
sesleri.) Tayyı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Tay-
yı kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
memiştir. En fazla tadili mutazammın olan takrir 
Hakkı Tarık Beyindir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müsaade bu
yurursanız takririmi izah edeceğim. Encümenden ge
len teklif ile teklifimin arasındaki farka celbi dikkat 
edeceğim. Encümenin teklifini, esas itibariyle bende
niz de kabul ediyorum. Fakat bendeniz bazı kuyut ilâ
ve ediyorum ki, bu kuyut hemen umumiyetle burada 
söz söyleyen zevat tarafından dermeyan edilmiştir. 
Maliye Vekili Bey tarafından söylenmiştir, Mazba
ta Muharriri Bey tarafından söylenmiştir. Bunların da 
maddeye geçmesi lâzım geleceğine kaniim. (Zapta geç
mesi kâfi sesleri.) Bunun için diyorum ki, «Mübadil
lere ait olup, menatık ve kabiliyeti iskânlarına naza
ran mübadillerin istifadesi mümkün olmaması» çünkü 
Hasan Beyefendi buyurdular ki bir çok yerlerde kal
mış emvali metruke vardır, mübadillerin ondan istifa
delerine imkân yoktur, onları satmak lâzım geliyor. 
Binaenaleyh ben maddeye bu fıkrayı ilâve ediyorum. 
Sonra maddede kabili kısmet ve tefrik olmamak den
miştir. Mutlak olarak bu, böyle yazılmıştır. Bendeniz 
bunu muvafık bulmuyorum. Çünkü iki mübadil bir-
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leşerek bir yerde kabili kısmet ve tefrik olmayan bir | 
malî metrukü alabilirler ve alabilmelidirler, madde 
buna müsait olmalıdır. Binaenaleyh ben maddeyi bu I 
suretle tadil ediyorum. (Veya mübadillerin kendi ara
larında kabili kısmet ve tefrik görmemeleri dolayısıy-
le) sonra bir fıkra ilâve ediyorum ki, bunu Maliye 
Vekili Beyefendi de burada sarahaten söylediler. Bu 
da maddenin içine bir fıkra halinde girmelidir. «Tev
zi ve tefviz edilemeyen ve haliyle bırakılmalarında 
zarar mütehakkık olan emvali metruke» satılabilmeli-
dir ki, onların haliyle bırakılmalarında zarar müte-
hak'kik olan bir malı satmak için esbabı mucibe yok
tur. Halbuki madde mutlaktır. Mutlak olduğu içindir 
ki herhangi bir surette ve herhangi bir zamanda belki 
suiistimal edilecek surette tatbik edilebilir. Meclisi Âli
niz buna müsait bir fıkrayı kabul etmemelidir. Bina
enaleyh bu fıkrayı ilâve ediyor ve diyorum ki, «ha
liyle bırakılmalarında zarar mütehakkik olan emvali 
metruke..» Sonra 23 ncü maddeye atfen fürühtunu 
kabul ediyorum, fakat bilmüzayede diye bir kayıt ilâ
ve ediyorum. Çünkü 23 ncü madde içinde takdiri kıy
met fıkrası vardır. (Araziye aittir sesleri.) Müsaade 
buyurunuz efendim, araziye ait olsa bile Hasan Bey
efendi burada söz söylerken demişlerdi ki Aziziye 
Çiftliği vardır. Bu çiftliğin içinde uzun senelerden beri 
yerleşmiş olan kimseler vardır. Halbuki dün elimize 
geçmiş olan emvali metruke için böyle bir sebebi müc- I 
bir yoktur, böyle kuvvetli bir sebep yoktur. Herhan- I 
gi bir suretle devren isticar etmek suretiyle böyle bir I 
emvali metrûkeye vaziyet etmiş olanlar vardır. Onla- I 
rın diğerlerine nazaran hakkı istifadelerini kuvvetle 
varit görmemek lâzımdır. Esbabı tercihiyeleri yoktur. 
Niçin kendilerine böyle bir sebebi tercih bulalım? 
Herhangi bir surette böyle bir malî metruke vaziyet I 
etmiş olanların da böyle bir takdiri kıymet suretiyle | 
orada kalmış olmalarını kabul etmek doğru değildir. I 
Mutlak surette müzayedeyi kabul edelim, doğru olan I 
tarik budur. Nitekim Naim Hazım Beyin teklifi de I 
aynı suretle bu noktaya matuftur. Bu noktayı istisna I 
ederek ilâve etmişlerdir. Sonra bir fıkra ilâve ediyo
rum o da şudur : Kabili kısmet ve tefrik olmadığın
dan dolayı satılan emvalin müzayedesine mübadiller 
ellerindeki mazbataların kanunen kabul edilen mik-
tarlariyle iştirak.edebilirler. Efendiler! Kabul buyurur- I 
sunuz ki, bu kabil emvali metruke mübadillere aittir. 
Meselâ istanbul'da, İzmir'de mübadillere ait olmak I 
üzere kabul ettiğiniz bir malı metruk vardır. Biz onun 
üzerine demişizdir ki, hayır kabili kısmet ve tefrik de- I 
ğildir. Bu hüküm üzerine derhal bu satışa çıkacaktır. 
Fakat mübadiller vardır ki, onun üzerine hakkı taal- | 

lûk etmiştir. Onlara demişsiniz ki memleketinde bu 
kadar mal bıraktın. Bunun yüzde yirmisini şimdi size 
burada verebiliriz. Ellerinde böyle evrakı müsb'ite 
bulunduğu ve eğer kabili kısmet olsaydı bittefrik al
mak salâhiyetini nefsinde haiz olduğu halde kabili 
kısmet olmadığı bahanesiyle onlar bu maldan istifade 
edemeyecek bir vaziyete geliyor ki, elbette Meclisi 
Âliniz bunun hakkaniyet dairesinde olmadığını ka
bul ve teslim buyurur. Binaenaleyh böyle olanlara bir 
salâhiyet vermeliyiz. Madem ki ellerinde mazbatala
rı vardır, memleketlerinde birtakım mal bırakmışlar
dır ve biz de onların şu kadar nispetinde burada hak
kı istifadelerini kabul etmişizdir ve kanun yapmışız
dır. Onu nakit mukabilinde kabul etmeliyiz ve iştirak 
ederek onu karşılık olarak göstermelerini bu maddeye 
bir kayıt olarak ilâve etmeliyiz. 

Sonra efendiler! Tasfiyei nihaiyeye intizaren be
deli fürühtunu irat kaydı diye bir fıkra koyuyorum. 
(Kâfi. sesleri), (Gürültüler.) 

Bir cümle efendim! Rica ederim efendim! Maliye 
Vekili Bey buyurdular ki; bu emvalin bedelleri mü
badillere ait olmak üzere kalacaktır. Bendenizin tek
lifim, Maliye Vekili Beyefendinin buyurduklarını bir 
madde haline koymaktan ibarettir ve bir küçük vazi
fe yapıyorum. Sebebi de şudur : Mademki Lozan 
Ahitnamesinde bunların alelıtlak mübadillere ait ol
duğunu kabul etmişizdir, bu şekilde emvali milliye ara
sına girmiş veyahut hazinei maliyeye doğrudan doğ
ruya maledilmiş gibi... Maddenin tadili lâzım gelece
ği kanaatindeyim ve arz ettiğim şekilde maddenin 
tadilini rica ederim. 

REİS — Efendim! Hakkı Tarık Beyin takririni 
reyinize arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate, alınmamıştır. 

Riyaseti Celileye 
26 ncı maddenin (Hükümetçe tayin edilen mıntı-

kai iskân haricinde mübadillere ait emvali metruke-
den dörtbuçuk milyon liraya kadar miktarını Maliye 
Vekâleti 26 ncı madde mucibince füruhta mezundur.) 
Suretinde tadilen kabulünü teklif ederim. 

Konya 
Refik 

REİS — Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

(Konya Mebusu Hazım Efendinin takriri tekrar 
okundu.) 

— 245 -



İ : 99 11 . 4 . 1341 C : 1 

REİS — Encümen ne diyor? 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 

SAKİR BEY (Çatalca) — iştirak etmiyoruz efendim. 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Naza
rı dikkate alınmamıştır. 

(Urfa Mebusu Refet Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmıştır. Takriri Encümene vereceğiz. 
(Ayrı madde sesleri.) Efendim! Maddenin nihayeti
ne bir fıkra olarak ilâvesi teklif ediliyor. Encümen bu
nu tetkik edecek belki kabul eder, belki kabul etmez. 
(Maddeyi reye koyun sesleri.) 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Dahiliye 
Vekâletinin muvafakat ve delaletiyle. 

REİS — Dahiliye Vekâletinin de muvafakatiyle 
bu fıkranın bu maddeye ilâvesi hakkındaki takrir, 
nazarı dikkate alınmış olduğuna nazaran ve ayrı mad
de şeklinde teklif edilmediğinden dolayı madde ile 
takriri de Encümene vermek mecburiyetindeyiz. 

REFET BEY (Urfa) — Ayrı madde olarak ilâve
sini kabul ediyorum. 

REİS — Efendim! Bu, değişmez bir usuldür. Tak
rir o madde ile beraber Encümene gider. Encümene 
tevdi ediyoruz. Yarın öğleden sonra birbuçukta içti
ma etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 6,14 
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