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Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihasının müzakere
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»**<« 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat 2,25 

REİS : Reis Vekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI. 
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Müteakiben, Huhut ve sevahil sıhhiye müdüri
yeti umumiyesi ile Tahlisiye idaresi bütçelerinin mü
zakeresine başlanılarak (A) cetvelleri aynen ve (B) 
cetvelleri tadilen kabul edildiği gibi bu baptaki meva-
dı kanuniye dahi (B) cetvellerindeki tadilâta göre ka
bul olundu. 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 
kanun dahi müzakere edilerek dokuzuncu madde 
tashihen ve mevadı saire aynen ve kanunun heyeti 
umumiyesi dahi ekseriyetle kabul olundu. 

Badehu, Ticaret Vekili Ali Cenani Beyin, talep 
ve teklifi üzerine Limanlar Kanunu Lâyihasının mü
zakeresine iptidar edildi. Ceryan eden müzakere ne
ticesinde (5) madde tadilen ve mevadı mütebakiye 
aynen ve kanunun heyeti umumiyesi ekseriyetle ka
bul olundu. 

Mazbatalar 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık ve Kâzım Bey

le onbir refikinin; Banka muamelâtı ile iştigal ve ser
mayesinden lâakâl üç yüz bin lirasını tahsil eden Türk 
anonim şirketlerine bahşolunan muafiyat hakkında 
(2/468) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Ardahan Mebusu Talât Bey ve kırkdokuz re

fikinin; Balkan Harbinde şehit olan Doktor Nafiz 
Tâhir Beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında (2/469) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3 — Washington Sefarethanesi imamı Mehmet 
Ali Efendinin, Harbi Umumiden evvel hane kirası 
ve mescit icarı olarak senevi verilmekte olan 240 lira
nın harbi umumi esnasında tahakkuk ettirilmemiş ol
ması dolayısıyle tediye edilmeyen hane kirasınınm 
tesviyesi talebini mutazammın istidası ve İstida En
cümeni mazbatası 

REÎS — Hariciye Encümenine havale edilmiştir. 
Tezkereler 

/. — Adanı Mebusu Zamir ve Kırklareli Mebusu 
Doktor Fuat Beylerin hâmil oldukları İstiklâl madal
yası şeridinin kırmızı - yeşile tebdili ve Zonguldak 
Mebusu Ragıp Beye Kırmızı Kurdeleli istiklâl ma
dalyası itası hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi (3/420) 

Birinci müzakeresi icra edilmiş olan memurin 
muhakematı hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâ
yihasının ikinci müzakeresi icra ve aynen kabul edil
di. Bu meyanda mezkûr kanuna ikinci madde olmak 
üzere Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey tarafından 
teklif olunan madde, maddei müzeyyele halinde na
zarı itibare alınarak Encümene tevdi olundu. 

Ve müteakiben, Hudut ve sevahil sıhhiye müdü
riyeti ve Tahlisiye idaresi bütçeleri hakkındaki ka
nunlar tayini esami ile reye vaz ve ekseriyeti ârâ ile 
kabul olunduktan sonra Çarşamba günü içtima edil
mek üzere celse tatil olundu. 

REÎS — Zaptı Sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı Sabık hülâsasını aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

REÎS — Vardır, okunacaktır: 

Heyeti Umumiyeye 
Adana Mebusu Zamir ve Kırklareli Mebusu Dok

tor Fuat Beylerin, mücadelei milliye esnasında bilfiil, 
cephede ifayı hizmet ve ibrazı fedakârî eyledikleri 
anlaşılmasına mebni, istiklâl madalyası kanununun 
maddei mahsusası mucibince madalya şeritlerinin kır
mızı - yeşile tebdilini ve beşevler müsademelerinde bil
fiil ateş, hattında ifayı hizmet eylediği anlaşılan Zon
guldak Mebusu Ragıp Beyin de kırmızı şeritli istiklâl 
madalyası ile taltifini arz ve teklif eylerim efendim. 
14 .4 . 1341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim! Riyasetin kıraat olunan tez
keresini aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

2. — Memurin Muhakemat Heyetinin müddeti 20 
M ıvıs 1341 tarihînde hitam bulacağından müddeti 
t-tH-iyeye ait vazıyetin tayini hakkında heyeti mez
kûr riyasetinden mevrut tezkere (3/421) 

REİS — Var. okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
1 Mart 1340 tarihinden bugünkü 14 Nisan 

13i-1 tarihine kadar heyetimize (433) adet evrak vü-
1 rud etmiş 1339 senesinden de (114) adet devredilmiş-
j tir ki mecmuu (547) adede baliğ olmuş ve gene 

2. — EVRAKI VARİDE 
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1 Mart 1340 tarihinden bugüne kadar bunlardan (486) 
adedi bilintaç elyevm (60) küsur derdesti tetkik evrak 
mevcut bulunmuş ise de ol baptaki kanun mucibince 
altı aydan ibaret olan müddetimizin 20 Mayıs 1341 ta
rihinde hitam bulmasına ve Meclisi Âlinin tatili de 
mukarrer olmasına nazaran müddeti tatiliyeye ait va
ziyetin Heyeti Umumiyece tespiti hususuna müsaade 
buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Memurin Muhakemat Heyeti Reisi Vekili 
Konya 

Musa Kâzım 

3. — Memurin Muhakemat Encümeninin müdde
ti 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulacağından müd
deti tatiliyeye ait vaziyetin tayinine dair mezkûr En
cümen Riyasetinden mevrut tezkere (3/422) 

REİS — Var, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
1 Mart 1340 tarihinden bugünkü 14 Nisan 

1341 tarihine kadar memurin muhakemat Encüme
nine (2 172) adet evrak vürud etmiş ve 1339 senesin
de de (700) kadar devredilmiştirki mecmuu (2 872) 
ye baliğ olmuş ve gene 1 Mart 1340 tarihinden bugü
ne kadar bunlardan (2 663) adedi bilintaç elyevm 
(209) derdesti tetkik evrak mevcut bulunmuştur. En
cümen heyetinin altı aydan ibaret olan müddetinin 20 
Mayıs 1341 tarihinde hitam bulacağına ve Meclisi 
Âlinin tatili de yakın olmakla beraber mütevaliyen 
evrak gelmekte olmasına göre işlerin teahhürden 
vikayesi için şimdiden bir tedbir ittihazı muktazi ise 
icabının Heyeti Umumiyece tezekkürü esbabının istik-
mâl buyurulmasını vecaibi maslahata binaen arz ve 
rica eylerim efendim. 

Memurin Muhakemat 
Encümeni Reisi 

Niğde 
Mehmet Ata 

REİS — Efendim! Memurin Muhakemat Heyeti 
ile, Memurin Muhakemat Tetkik Encümeninin, Mecli
sin devamı müddetince hitam bulan müddetleri esna
sında usulen yeniden intihap edilerek vazifelerine de
vamları icapeder. Meclis tatil edildiği halde ki, vazi
yetlerinin şimdiden tayinini bu tezkere ile talep edi
yorlar, Heyeti Celile bu hususta beyanı mütalâa et
mek için zannederim hazırlıklı değildir, tensip buyu
rursanız müraccah ruznameye ithâl edelim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Malûmu Âlileri bu mese
le tezekkür edilmek ve bir şekil bulunmak üzere Da
hiliye Encümenine havale edildi. Dün müzakere olu
nan bir lâyihai kanuniye münasebetiyle bu şekil Hak
kı Tarık Beyin teklifi ile beraber tevhid edilmek üzere 
Dahiliye Encümenine tevdi edilmişti. Dahiliye Encü
meninden istirham ederiz, devrei tatiliye hitam bul
madan evvel Encümen bunu intaç etsin, buna bir şe
kil versin ve bu şekil heyeti umumiyede müzakere 
edilsin. 

REÎS — Efendim! Tensip buyurursanız bu tezke
releri de Dahiliye Encümenine gönderelim. (Müstace-
len sesleri) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Tesrian intaç edilmek 
şarttır. 

REİS — Resrii intacı ricasiyle bu tezkereleri de 
Dahiliye Encümenine tevdi ediyoruz. 

4. — Divanı Muhasebat Azasından Hacı Ziya Be
yin, vukuu istifasına mebni yerine diğerinin intihabı 
hakkında Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut tez
kere (3/419) 

RElS — Var, Kavanin, Muvazenei Maliye, Diva
nı Muhasebat Encümenlerine (Hergün bununla mı 
uğraşacağız sesleri) 

5. — Kütahya Mebusu Şeyh Seyfi Efendinin, vukuu 
vefatına dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Var, okunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kütahya Mebusu Şeyh Seyfi Efendinin, 9 Nisan 
1341 tarihinde Kütahya'da vefat ettiği Kütahya Vilâ
yetinin iş'arına atfen Dahiliye Vekâleti Celilesinden 
mevrut 1 1 . 4 . 1341 tarih ve 3968/1532 numaralı tez
kerede bildirilmiştir efendim. 

Başvekil 
ismet 

(Allah rahmet etsin sesleri) 

REİS — Merhuma hürmeten beş dakika müza
kereyi tehir ediyoruz. (Müzakere beş dakika tehir 
olundu) 

REİS — Müzakereye başlıyoruz. 

— 44 — 
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3. — SUALLER 

1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; İstanbul 
Ticaret Müdürüyeti Umumiyesince Trabzon ve Sam
sun'a sevkedilen dakikin mubayaasında suiistimal va
ki olup, olmadığına dair Ticaret Vekâletinden suali. 

REİS — Vekil Bey cevap verecekler mi? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! İstanbul Ticaret Müdürüyetinin. 
Samsun'a gönderilmek üzere almış oldukları unlar
da suiistimal olduğuna dair gazetenin birisinde bir 
fıkra intişar etmişti. O fıkranın intişarı üzerine müste
şarı tahkikat için İstanbul'a gönderdim. Bununla be
raber biliyorsunuzki İstanbul'da bir zahire borsası 
Vardır. Borsa'da un ve buğday fiyatları hergün tespit 
edilmektedir. Unun alındığı günde malûmdur. O 
günün piyasası da malûmdur. Ben böyle bir suiistima
le ihetimal veremiyorum. Mamafih Müsteşar tahki
kat yapmaktadır. Neteicesini Meclisi Âliye arz edece
ğim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Veki
li Muhterem Beyefendi bu meselede suiistimal olup 
olmadığını bilmiyorum, tahkikat yapacağım di
ye söylediler. Bendeniz de tahkikat neticesine intizar 
edeceğim. Yalnız Meclisi Âli Ticaret Vekâletine (500) 
bin liralık bir .tahsisat verdi, bu tahsisatla İstanbul'da 
stok halinde un bulunduracak ve fiyatların yükselme
sine meydan vermiyecekti. Halbuki bu unlar, İstan
bul'a gelmiş olan unlardan mubayaa edilmiştir. Tah
sisat itası müzakeresi esnasında dahi hariçten, Ame
rika'dan alınacaktır, denilmişti. Binaenaleyh Ticaret 
Vekili Meclisin kararına ve maksat ve gayesine mu
halif olarak İstanbul'a gelmiş olan unlardan muba
yaa etmiştir. Bu suretle dahilden mübayaat fiyatların 

tenezzülünü değü, yükselmesini mucip ohır ve ihtikâra 
da yardım edilmiş olur. Ticaret Vekilinden rieam, 
bundan sonra Meclisin kararı veçhile hariçten ve 
Amerikadan un getirtsin. Aksi takdirde fiyatların 
yükselmesini mucip olur. Sonra unlar yirmi gün mav
nalarda beklediği için 4-5 bin lirada mavna ücreti ve
rildiği söyleniyor. Bu doğru mudur? Tahkikatta bunu 
da dikkate almalıdırlar. Evvelce de. bir sual takriri 
vermiştim, on gün sonraya cevap vereceğini söylemiş
ti, bu da meclisin tatiline kalmasın, her halde cevabını 
versinler. 

2. — Mardin Mebusu Yakup Kadri Beyin, İtal
yan parlâmentosunda mebus Pedarçi tarafından, Tür
kiye'ye karşı hasmane talakki olunabilecek tarzda 
irad olunan nutka dair Hariciye Vekâletinden suali. 

REİS — Celseyi atiyeye talik ediyoruz Hariciye 
Vekili yoktur. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Meclisi Âliniz geçen sene büyük eserler vü
cuda getirilmesine karar vermişti, bunun ufak bir ne
ticesini elde ettik, o da, Sivas hattı idi. Sivas Hattının 
bugün Yahşihan'a kadar olan kısmı bitmiştir. Heyeti 
Celilenizden istirham ederim. Bu eserimizin ne veç
hile olduğunu görmek üzere Cuma günü bir hususi 
tren yapılmıştır. Bu hususi trenle Yahhşihan'a teşrif
lerini istirham ederim. (Hay hay sesleri.), (Kaç ta 
sesleri) Tren onbirde kalkacaktır. Onbuçukta gelinirse 
onbirde kalkar, akşam 7,5-8 de inşallah döneriz. (İn
şallah sesleri) 

MALİYE VEKİLf HASAN BEY (Trabzon) — 
İftar ziyafetini nerede yereceksiniz? 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1, — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506) 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 
Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihasının müzake
resi esnasında nazarı mütalâaya alman tadilnameler 
muvazenei Maliye Encümenine tevdi edilmişti. Mu
vazenei Maliye Encümeni bu tadilnamelere ait meva-
dı kanuniyeyi tanzim ederek Riyasete vermiştir. Mü
zakeresine başlıyoruz efendim. 

Onüçüncü maddenin aslı: 

(Madde: 13 — Muhacirin tarihi vürudlanndan 
itibaren iki sene müddetle müsakkafat ve arazi vergi
lerinden muaf olup, tekâlif ve rüsumu saire ile mükel
leftirler. 30 nisan 1329 tarihli iskânı muhacirin ni
zamnamesinin 28 nci maddesinin bxr maddeye muha
lif ahkâmı mülgadır.) Şeklinde idi. Encümen nazan 
mütalâaya alman tadilname üzerine maddeyi şu su
retle tedvin etmiştir: 

Madde: 13 — 30 Nisan. 1329 tarihli iskânı muha
cirin nizamnamesinin 28 nei maddesinin musefiyata 
müteallik ahkâmı mülgadır. 

45 — 
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REİS — Nazarı mütalâaya alınan takririn aynı
dır. 

Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 13 ncü 
maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde: 19 — Şarap ve rakılarla bira ve emsali 
meşrubatı külliyeden alınacak duhuliye resmi, resmi 
aslinin rub'unu tecavüz edemez. 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ vŞAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Bu maddenin şekli sabıkta kalmasını encümeni
niz rica etmektedir. Malûmu âliniz verilen tadilname-
lerde resmin nısfına iblâğ edilmesi teklif edilmiştir. 
Halbuki buna ait olan rüsum miktarının tenzili Heye
ti Celilece kabul edilmiş olan bir kanunu mahsustaki 
noktai nazar veçhile kaçakçılığın artmasına müma
naat ediyor. Buradaki resmin nısfına iblâğı, kaçakçılı
ğı, aynı mahzura davet edeceği için, encümeniniz bu
nun rubu nisbetinde tahdidini daha muvafık bulmuş
tur. 

REİS — Efendim! Encümen şekli sabık üzerine 
ısrar etmektedir. Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 19 
ncu maddeyi şekli sabıkı ile aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde: 20 — Maadin ocakları bilûmum müesse-
satı sınaiyenin tesisatına ve işletilmesine ait levazım
dan ve tuz ile devlet inhisarına tabi diğer mevaddan ve 
ipek kozasından duhuliye resmi alınmaz. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Encümenin tedvin ettiği yirminci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde: 23 — Tarihi ve bedii kıymeti haiz olanlar 
müstesna olmak üzere emlâki milliyenin bedeli peşin 
veya atideki esaslar dairesinde tanzim edilecek tali-
matenameye tevfikan mukassat olarak füruhtuna Ma
liye Vekili mezundur; 

(A) İçinde veya civarında hiç arazisi olmamak 
veya uhdei tasarrııflarmdaki miktarı arazi ikiyüz 
dönümden noksan bulunmak sebebiyle toprağa muh
taç erbabı ziraat mecvut olan arazii milliye, bedeli 
on senede mukassatan alınmak ve her haneye arazi 
miktarı yedlerindeki arazi ile birlikte muhitin ica
bına göre azamî iki yüz dönümü tecavüz etmemek 
üzere takdiri kıymet suretiyle tevzi ve füruht olunur. 

(B) İçinde veya civarında toprağa muhtaç er
babı ziraat mevcut olmayan arazii milliye ile Dev

lete ait 'bağ, bahçe, fındıklık, zeytinlik gibi, gayri 
menkulât takarrür edecek bedeli azamî on senede 
mukassatan alınmak üzere bilmüzayede taliplerine 
satılabilir. 

(C) Emlâki milliyeden olan müsakkafat ve ar
salar takarrür edecek bedeli azamî sekiz senede mu
kassatan alınmak üzere bilmüzayede taliplerine fü
ruht olunabilir. 

(D) Gerek takdiri kıymet suretiyle, gerek bil
müzayede füruht edilecek fıkaratı sabıkada muharrer 
emvali gayrimenkule son taksitin tediyesi zamanına 
kadar hazine lehine birinci derecede haciz vaz'ı şar-
tıyle bidayeten kafi surette ferağ olunur. 

(H) Hulul eden taksidi miadında vermeyenler 
hakkında tahsili emval kanunu ahkâmı tatbik edi
lir. 

(V) Mübadeleye gayri tabi eşhası hükmiyeden 
metruk bilcümle emvali gayrimenkule kâffei hukuk 
ve vecaibiyle bulundukları vilâyetlerin idarei husu-
siyelerine devredilir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! (A) fıkrasında tadilât yapılmıştı. Bu hususta 
bir takrir vermiştim, Meclis kabul etmişti. Bunu 
acaba Encümen niçin kabul etmedi? 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Bu maddenin (A) fıkrası ile takip edilen 
noktai nazar, ya hiç arazisi olmayan veyahut elin
deki arazisi ziraate kâfi gelmeyen çiftçilere kâfi 
miktarda arazi vermeyi istihdaf ediyor. Abdullah 
Azmi Efendinin verdikleri takrir, öteden beri dev
lete ait araziden elde bulunan miktar her neye ba
liğ olursa olsun takdiri kıymet suretiyle kendisine 
terkini talep ediyordu. Encümenimiz bu noktai na
zarı maddenin ruhuna muvafık görmedi. Takdiri kıy
met suretiyle ancak (200) dönüme kadar olan mik
tarını almasını ve üst tarafı için de müzayede icra 
edilerek bilmüzayede alabilmesi imkânını düşündü 
ve maddeyi bu şekilde tedvin ederek kabulü âlilerine 
arz ediyoruz. (Doğru sesleri) 

ZAMİR BEY (Adana) — Bir sual soracağım. 
REİS — Ne hakkında efendim? 
ZAMİR BEY (Adana) — Bu mesele hakkında 

efendim. 
REİS — Buyurun. 
ZAMİR BEY (Adana) — Efendim! Eşhası mü-

teğayyibeden bazılarının arazisi vardır. Uzun müd
detle köylüler tarafından sürülmüş ve içlerine evler, 

— 46 — 



İ : 103 İS » 4 , 1341 t : 1 

köyler yapılmıştır. Bunlar da bu kanundan istifade 
edebilecekler midir? 

SAKİR BEY (Çatalca) —" Bu sualden anladığım 
manâ. eşhası mütegayyibeden kalan arazinin de bu 
maddeye tabi olup, olmamasıdır.' Eğer bu ise buna 
ait değildir efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Bendenizin takririmle talep ettiğim şey, 
şimdiye kadar icra ediiegelmekte olan bir usul idi. 
Yani çifteler çiftliğine iskân edilmiş olan otuziki pa
re köy halkına, şimdiye kadar cereyan eden muamele 
mucibince yapılan tefviz muamelesinin şimdiden 
sonra da icrasından ibaretti. Şimdiye kadar vaki 
olan tefviz, sürdükleri arazinin tefvizidir. 1 5 - 2 0 se
neden beri sürdüğü arazinin tabiî başkasına geçme
sini arzu etmez. Bu zaten hükümetin de tatbik et
miş olduğu bir usuldür. Yeniden bir şey icad etmek 
istemedim. Bunda ne gibi mahzur tasavvur ettiler? 
Tefviz edilmezse asıl o vakit hükümete bir çok müş-
kilât doğacaktır. Onun için bu takririn kabulünü tek
rar teklif ediyorum. 

ZAMİR BEY (Adana) — Söz isterim. 
REİS — Müsaade buyurursanız maddenin mü

zakeresi hitam bulmuş, nazarı mütalâaya alınan ta-
dilnameler encümene verilmiştir. Encümen nazarı mü
talâaya alınan tadilnameyi kabul etmemektedir, İs
rar ettiği noktada takrir sahiplerinin hakkı itibarı 
vardır, Encümen de cevap verir. Müzakere bitmiştir. 
Yeniden müzakere açmıyoruz. 

ZAMİR BEY (Adana) — Efendim! Encümen ye
ni bir şekil getirmiştir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Müsaade buyrulur mu 
Reis Bey? 

Efendim! Arz ettiğim veçhile Encümenimizin 
düşündüğü, herhangi bir kimsenin elinde fazla mik
tarda arazisi bulunur, onun yamnda da hiç arazisi 
bulunmayan bir çok ihtiyaç içinde kıvranan çiftçi
ler bulunur. Bu suretle devam edip gelmiştir diye 
elinde bulunan araziyi, takdiri kıymet suretiyle gene 
onun eline terketmek muvafıkı hakkaniyet olmaz ve 
takip ettiğimiz maksada da tevafuk etmez. Bu ora
da yeniden bir tahakkümü devam ettirmek olur. 
Onun için Encümenimiz iki yüz dönüm kadar mik
tar için takdiri kıymet esasını, ondan fazlası için de 
müzayede suretiyle alınabilmesi esasını muvafık gör
müştür. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Köy
lülere tahakkümü devam ettirmiyeceğiz buyurdular, 
halbuki hükümetten o arazii isticar suretiyle alıp 

sürüyorlardı, yoksa herhangi köylü bütün araziyi 
alıp ta sürüyor değildir. Yani hükümetin tahtı ta
sarrufunda bulunan bir çiftliğe icar vermek sure
tiyledir. Sonra orada bunları senelerden beri arala
rında taksim etmişlerdir, herkesin iktidarı neye 
taallûk ediyorsa o miktarı sürmüşlerdir, arazisiz 
kimse kalmamıştır. Binaenaleyh bu yanlış bir hare
kettir. 

REİS — Efendim! İcar ile iarenin hakkı rüçha-
nı olduğunu mu iddia ediyorsunuz? İzah buyurunuz, 
cevap versinler. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Bundan böyle tahakkümü devam ettirmek 
doğru olmaz buyurdular. Bundan köylü tahakküm 
suretiyle sürmüşlerdir manası anlaşılıyor. Halbuki 
tahakküm suretiyle değil, icar suretiyle almışlardır. 
Bunlar kendilerine tevzi ve taksim edilmelidir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Bu şeklin 
bir hakkı rüçhan teşkil etmeyeceğini düşündük. Ba
husus müzayede suretiyle ihtiyacı olan araziyi al
mak imkânı her zaman mevcuttur. Böyle bir imkân 
mevcut iken daha fazla tazyik etmek, bunu ihlâl et
mek encümenimizce muvafık görülmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Suale müsaade buyurulmayacak mı? Buna dair sual 
soracağım. 

REİS — Efendim! Takrir sahibine cevap verdi
ler. Başka müzakere yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encümenin 
yaptığı madde arazi kanunnamesine muhaliftir. (Gü
rültüler) 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Takrir En
cümene gitmiştir. Meclisin nazarı mütalâaya aldığı 
bir takriri Encümen reddetmiştir. Binaenaleyh tak
rir sahibinin de, aynı zamanda azayı kiramın da hak
kı kelâmı serbesttir. Söz söylemek hakkıdır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Ricat oldu 
Reis Bey. 

REİS — Efendim! Encümenin teklifi red mahi
yetindedir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Mesele Encümen ile sahibi takrir arasına münhasır 
bir hak değildir. Bir takrir verilmiş ve meclisin ek
seriyeti nazarı dikkate almış, Encümene gitmiştir, 
Encümenin bunu kabule mecburiyeti yoktur. Redde
dilebilir. Redden gelen muaddel maddenin müzake
resi kifayete karar verilinceye kadar devam eder. 
Öyle olmazsa ekseriyetin hakkı kalmaz. Herhangi 
nazarı dikkate alınan bir takriri Encümen red ile 
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buraya çıkar gelir. Sahibi takrirle arasında müzake
re edilir. Bunu usulü müzakere noktasından arz edi
yorum. Bu müzakereye muhtaçtır. Abdullah Azmi 
Efendinin takririyle, Encümenin noktai nazarı ara
sında bir nokta arz etmek istiyorum. Encümen, (200) 
dönüme kadar olan miktarını takdiri kıymetle zür-
ralarma terk ediyor. Mütebakisi için de bilmüzayede 
alsın demek istiyor. Zannederim bu da fazla miktarda 
arazi zerine yardım etmek ve arazinin taksim ve tev
ziini adilâne bir surette temin etmek maksadından iba
ret olacaktır. Çifteler çiftliği gibi etrafı bomboş, hat
ta Eskişehir'le Ankara arasında halî bir halde bulu
nan yerlerde birinin fazla arazi ziraat etmesi, diğe
rinin hakkını ihlâl eder gibi değildir ve böyle bir en
dişeye mahal yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maddei kanuniye çifteler çiftliğine mahsus değildir. 

MUSA KÂZİM EFENDİ (Devamla) — Arazi 
isticar suretiyle zer edilmiştir. 10-15 seneden beri zi
raat yapılmıştır. Binaenaleyh rakabesi devletindir. 
Ancak zürraın da hakkı intifaı vardır. Bu cihet zür-
raa ne gibi bir hakkı rüçhan bahşeder, çayırı söke
rek zeriyata müsait bir hale kalbetmesi, arazide İs
lahat yapması, ziraatle meşguliyeti zürraa için bir 
haktır. Arazinin, devletin mah addedilmesi esasen 
doğru değildir. Bizzat kendisi ziraat yapacak değil
dir ya! Şuna, buna temlik edecektir. Ziraat ettire
rek mukabilinde istifade edecektir. İcar suretiyle, 
ihya suretiyle, felâhat suretiyle ihya edilen arazi zür-
raaındlr. Bunlara o arazinin bilâbedel takdiri kıy
met suretiyle verilmesi icabeder. Daha doğrusu bilâ 
bedel olsa ne olacaktır? Yani ziraati temin etmek 
şartıyle Türkiye arazisi bilâbedel ekenlere verilecek 
olursa devlet her halde aşarından, servetinden isti
fade eder. 

Efendiler! Niçin müzayede ile takdiri bedelle vere
ceğiz diye uğraşıyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bilâbedel verirseniz her talibe verecek misiniz? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Onun 
içm her haİde Abdullah Azmi Efendinin takriri çok 
münasiptir. Esasen rençberlerin hakkı sebketmiştir. 
Ziraat etmiş olduğu bir mahallî elinden almak, çok 
ağır olur. Tatbikatında hükümet müşkülâta duçar 
olur. Ibkaaî kâm alâ mâkân. Alatarifcül isticar al
mış okluğu araziyi takdir edilen kıymette adeta bir 
cebri bey'i suretinde alması esasını kabul etmek çok 
doğru bir şey olur. Malumu âliniz takdiri bedelle ve

rilmek esas itibariyle bey'i cebridir. Binaenaleyh na
zarı itibara alınan takrir çok muvafıktır, kimsenin 
hakkına da tecavüz edilmez, bir şeyde kaybolmazdı. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Üç dört ev
lâdı bulunan bir zürraaın öteden beri imar ve ihya ey
lediği araziyi elinden almak doğru bir şey değildir. 
(200) dönüm üç dört evlâdı olana az gelir. Binaen
aleyh bendeniz bunu az görüyorum. Miktarının bi
raz daha artırılmasını istirham eylerim. 

REİS — Efendim! Bu sual değil tadil teklifidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Musa Kâzım Efendi izah buyurdular, bendeniz az 
söyleyeceğim : 

Malûmu âlinizdir ki, bir adamın gözü önünde on 
sene bilâ niza tasarruf edilen bir arazinin hakkı ka
rarı sabittir. Bu. Arazi Kanunnamesi icabındandır. 
Bu böyle iken öteden beri tasarruf edilen bir adamın 
elinden... (Tasarruf yok sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tasarruf yoktur,- müzariadır, bedeli icardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Elinden 
almak muvafık değildir. Abdullah Azmi Efendinin 
takriri kanuna muvafıktır. Kabulünü istirham ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onunla alâkadar değildir. 

ZAMİR BEY (Adana) — Efendim! Bu mesele 
müzakereye konulduğu esnada bendenizde gözümüzün 
önünde bulunan Çukurova Çiftliğinden bahsettim. Bu
ranın tahminen (1 500 000) dönüm arazisi vardır. 
Doksan üç muharebesinden sonra Rumeliden vesair 
yerlerden bir çok muhacir gelmiştir, çiftlik arazisi 
üzerinde yerleşmişlerdir. Şimdi köy teşkilâtlan var
dır. Zannederim köylerin adedi de (15) kadardır. 
Bunlar 40 - 50 seneden beri çalışıyorlar. Sürebildikle
ri kadar sürmüşler, mamur bir hale getirmişlerdir. 
Fakat ellerinde tapuları yoktur. Hatta şimdiye kadar 
çiftlikât idaresi namına çalışmaktadırlar. Ufak bir 
icar almak isterlerse onu da vermezler. Bunu bazı şir
ketler almak istedi, ahali vermedi. Uzun boylu mese
leler çıktı: Şimdi bu adamları tasavvur buyurunuz: 
40 - 50 seneden beri çalışmışlar, çabalamışlar, imar 
etmişlerdir. Bunların hakkı nereye gidecektir? Bu 
bapta heyeti celilenizin nazarı dikkatini celbederim. 
Eğer böyle (200) dönüm gibi bir kayıtla bunları tah
dit edecek olursanız bu adamların hakkı zayi olacak
tır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ev
vel ve âhir arz ettiğim bu madde 1326 senesinde büt
çe lâyihasına konan bir maddenin devamıdır ve o 
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günden beri Hükümet araziyi bu şekilde tevzi etmek
tedir. Şimdiye kadar herkesin imar ettiği bu işte Hü
kümet fevkalâde bir tenakusa düşecektir. Şimdiye ka
dar (32) pare köyden (10) paresi yazılmıştır. Bu su
retle kendilerinin imar etmiş oldukları arazi, bedeli 
mukadderi ile mukassatan tesviye edilmek üzere tef
viz edilmiştir. 

Şimdi bundan sonraki diğer köylerde aynı veçhile 
hareket etmişlerdir. Bunlara başka türlü muamele 
yapılmıştır. Şimdi birisi imtiyazlı, diğeri imtiyazsız 
olacaktır. Zaten Çifteler Çiftliğinin daha bir çok 
yerleri boşiur, İskâna muhtaçtır. Şimdi sürülen arazi 
için de bulunanlara başkaca yani Eski kanunun fev
kinde kendilerine bir mükâfat vermek lâzım gelirken, 
şimdi o mükâfatı da bilâ tercih kasretmek bilmem 
ne dereceye kadar doğrudur. Belki başka yerlerde 
bir mazarratı mucip olacak bir hal zuhur edebilir. 
Fakat ben gözümün önünde göardüğüm bu (32) pare 
köyde teşvikatla boş yerleri sürdürmek lâzım gelir
ken ve şimdiye kadar yapılan muamelede bu şekil
de iken, şimdiden sonra yapılacak olan bu muamele
nin bir hikmetini göremiyorum. Bu hususta Maliye 
Vekili Beyin bizi tenvir etmelerini rica ediyorum. 
Çünkü ben gayet sarih bir adaletsizlik görüyorum. 
Şimdi boş bulunan araziyi teşvik ederek sürdürmek ve 
serveti umumiyeyi bu suretle tezyid ettirmek icabeder-
ken bundan bu suretle ricat etmek doğru değildir. 
Memleketin ziraat siyasetine ehemmiyet verdiğimiz 
ve Ziraat Bütçesine ziraatı teşvik için iki milyon lira 
koyduğumuz halde bundan ricaat etmeyi bendeniz 
anlayamıyorum. Eğer aklımızın ermediği ve anlaya
madığımız bir nokta varsa, çok rica ederim, Maliye 
Vekili Bey izah etsinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bu madde evvelce müzakere edildiği zaman 
bu, (A) fıkrası ile ne istihdaf edilmek istenildiği ta-
mamiyle izah edilmişti. Abdullah Azmi Efendinin 
noktai nazarı, 1326 bütçesinin bir maddesine istina
den bazı çiftlikât içerisinde bulunan köylerin arazisini 
müzaraa suretiyle tahtı tasavvur ve ziraatlerinde bu
lunan arazinin takdiri kıymetle tefvizi meselesidir. 
Bu tefviz muamelesi o maddeye istinaden şimdiye 
kadar yapılmıştır. Mevzubahis olan çifteler çiftliğin
de de bu muamele şimdiye kadar devam etmiştir ve 
bu madde şimdiye kadar yapılmış olan tefviz muame
lâtını ihlâl edecek bir manayı tazammun etmez. Ya
pılmıştır. Onları bozacak değiliz. Bu madde kabul 
edildikten ve mevkii meriyete konduğu tarihten iti
baren Hükümetin elinde bulunan çiftliklerden içinde 

mezarî varsa veyahut civarında muhtaç erbabı ziraat 
mevcutsa bunları arazi sahibi etmek için ikiyüz dö
nüme kadar takdiri kıymetle vereceğiz. 

Maddei kanuniye bugüne kadar arazi sahibi olmı-
yanlardan bahsediyor ve 200 dönümden fazlası için 
de müzayede kapısı açıktır. Herkes talip olabilir di
yor. Kendilerinin de tasvip buyurdukları veçhile he
nüz daha tefviz muamelesi yapılmadığı halde mezarî 
sıfatiyle bu arazinin bir kısmı üzerinde bulunan halk 
bu kanun mucibince ikiyüz dönümünü takdiri kıymet 
suretiyle derhal alacak, ikiyüz dönümden fazla arazi 
varsa, yani ikiyüz dönümden fazlası için civarı da 
boş olduğuna göre kendilerinin de izah ettikleri veç
hile müzayedeyle gene onlar alacaklardır. Başka yer
den birisi gelip de buraya talip olacak değil. Gene 
kendi aralarında kalacaktır. Yalnız çifteler çiftliğinin 
vaziyetine göre kanunu düşünmek doğru değildir. 
Umum arazinin sureti bey ve füruhtu mevzubahistir. 

Başka yerde öyle arazi vardır ki: civarında 300 -
500 dönüm sahibi zürraa vardır ve bu adam (ben ara
ziyi de işliyeceğim, ekeceğim) diyor ve o adam o ara
zinin civarında bulunmak itibariyle maddenin ihtiva 
ettiği kuyuttan istifade ederek takdiri kıymetle bunu 
bana vereceksiniz derse, buna mecburiyetimiz olma
dığını işte bu maddede tasrih ediyoruz. Çünkü, sen 
muhtacı arazi erbabı zürraadan değilsin, civarındasın 
ama, 200 - 300 dönüm ve belki daha fazla arazin var. 
Sana Hükümetin takdiri kıymetle arazi vererek bir 
mükâfat yapmasına mecburiyeti yoktur. Eğer fazla 
araziye talip isen müzayede açıktır. Sende talip olur
sun. Diyoruz. Vaziyet bundan ibarettir. Bundan son
raki tefvizi ikiyüz dönüme kadar takdiri kıymetle 
yapacağız. 

Şimdiye kadar dönüm hesabı aranmaksızın ya
pılmış olan muameleyi iptal etmiyeceğimize ve bu 
maddenin onlara şümulü olmadığına göre buyurulu-
yorki: Arazi itibariyle belki yan yana bulunan köy
lerin arasında ve vaziyetinde başkalık hâsıl olacak; 
yani şimdiye kadar tefviz suretiyle takdiri kıymet su
retiyle almış olanlar bundan sonra da 200 dönüme 
kadar almış olacaklar, fazlasını müzayede ile alacak
lar. Fakat bundan evvel yapılmış olan muameledeki 
esası ilânihaye bütün kavaninimizde muhafaza etmek 
lâzım gelirse, o bizi tuhaf bir yola götürür. Mazide 
icra edilmiş öyle muamelât vardır ki: ihtiyacı za
man ve ahvalin tebeddülü suretiyle vaktiyle böyle 
yapılmış diye bunları ilâ nihaye böyle yapmak mec
buriyetinde değiliz. Bendeniz zannediyorum ki, mad
denin bu şekilde kabulü dahi erbabı ziraatten henüz 
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kendilerine tefviz muamelesi yapılmamış olan müza-
rilerin vaziyetini rahnedar edecek bir vaziyed değil
dir. Onun için Encümen bilhassa Muhtar Beyin bir 
takririni nazarı dikkate alarak yalnız 200 dönüm 
takdiri kıymetle değil, talip olan zürram elindeki 
mevcut araziyi dahi nazarı itibare alarak onu 200 
dönüme iblâğ eden miktarını takdiri kıymet etmekle, 
muamele için konan kaydı, bendeniz zannediyorum 
ki; esas itibariyle tasvip etmek lâzım gelir. Fazla arazi 
almak yolu kapalı değildir ve şimdiye kadar tefviz 
muamelesi yapılmış olanların da muamelesi bu ka
nundan dolayı tebeddül edecek değildir. 

Çukurova Çiftliğine gelince; Çukurova Çiftliği 
devlet çiftlikâtından birisidir. Bunun üzerindeki köy
lülerin vaziyedlerinde de bu suretle hareket olunacak
tır. Tasavvur buyurulsun ki: Bir milyon beşyüzbin 
dönüm arazi üzerinde on tane köy oturmuş, bunlara 
takdiri kıymetle birer miktar olmak üzere 200 dönüm 
ayırıp da verdik. Mütebakisini satacağız. Bu adam
lar bu araziden mahrum olacak neticesi bundan çı
kar mı? Bir milyon beşyüzbin dönümlük bir yerdir. 
Behemahal takdiri kıymetin müzayede fiyatından ucuz 
olacağını kabul etmemek icabeder. Yanılman nokta 
burasıdır. Bendeniz zannediyorum ki; belki bedeli mü
zayede, dönüm başına takdiri fiyattan dûn olabilir. 
Behemahal takdiri kıymetin dûn olacağı ne ile sabit
tir? Onu şerait tayin eder. Böyle 1 500 000 dönüm 
üzerinde oturmuş olan beş, on köy varsa hiç şüphe 
etmiyorum ki takdiri kıymet onların aleyhinedir. 
(Müzayedeye koyunuz, biz takdiri kıymetle kabul et
miyoruz, kaç paraya çıkarsa müzayede ile alacağız) 
diyeceklerine şüphe yoktur ve hakikaten müzayede 
kıymeti onların aleyhine çıkacaktır. Behemahal tak
diri kıymetin bedeli müzayededen dûn olması iktiza 
etmez. Bunu her çiftliğin ve her arazinin vaziyeti ve nü
fusun derecei kesafeti halledecektir ve maddede men
faati haleldar edecek hiç bir cihet yoktur. 

REŞlT AĞA (Malatya) — Evvelki gün bir tak
rir vermiştim. Bu maddenin müzakeresi kâfi görül
düğü için reye konmadı. Aziziye Çiftliği içinde kırk 
köy vardır. Ehli zürraa olanlar bu maddeden istifa
de edecekler mi etmiyecekler mi? 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Edecekler dedim. O vakit size de cevap verdim. Sul
tan Suyu, Çifteler Çiftliği, Karacaova gibi çiftlikler ki 
bunları izah ettim. Zabıtlarda münderiçtir. (Kâfi 
sesleri). 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti hakkın
da takrir var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal

dırsın... Kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın.. Müzâ
kere kâfi görülmüştür. 

Efendim! Maddeyi Encümenin tedvin etmiş ol
duğu şekilde reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Manatık ve kabiliyeti iskânlarına 
veya arazi ve emlâkin vaziyetlerine nazaran mübadil
lerin istifadeleri mümkün olmadığı tahakkuk ederek 
tevzi ve tefviz edilemiyen mübadillere ait emvali 
metrukeden dört buçuk milyon liraya kadar olan mik
tarım Dahiliye Vekâletinin muvafakatiyle Maliye Ve
kâleti 23 ncü madde mucibince füruhta mezundur. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Bir sual so
racağım. (Reye sesleri). 

REÎS — Nazarı mütalâaya alınan takrirler olma
saydı sualinizi irad ederdiniz. Musa Kâzım Efendi 
bu baptaki usulü demin izah ettiler. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Bu madde
nin (A) fıkrasına şümulü var mıdır? (Reye sesleri). 

REİS — Efendim! 24 ncü maddeyi Encümenin 
tetkik ettiği şekilde reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Muvakkat veya daimi bir memuri
yetle memaliki ecnebiyeye izam olunanların zati ve 
aile yol masrafları memurini hariciye harcırah ka
nununa ve yevmiyeleri 15 Mayıs 1335 tarihli harcı
rah kararnamesine tevfikan verilir. Bu yevmiyeler 
devairi aidesince ehemmiyeti maslahata ve icabatı 
mahalliyeye göre yedi misline kadar tezyid olunabilir. 
Memuriyeti muvakate ile izam olunanlara bu miktar
dan fazla yevmiye itası lâzım geldiği takdirde verile-
cak yevmiye miktarı icra vekilleri heyetince takdir olu
nur. Mezkûr 15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Karar
namesinin 29 ncu maddesinin ikinci ve üçüncü fık-
ralariyle kararnamei mezkûrun 10 Teşrinisani 1335 
tarihli zeylinin üçüncü maddesi ahkâmı mülgadır. 

REİS — Efendim! Mütalâa var mı? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 39. — Her ne meslekten olursa olsun 1340 
senesi nihayetine kadar takaüdü icra kılınmış olan 
bilûmum mütekaidinin muallimliğe, mütekait tabip ve 
eczacı ve baytarlardan Hükümet, idarei hususiye ve 
belediye tababet ve eczacılık ve baytarlıklarına tayin 
olunanların tekaüt maaşları kat olunmaz. Ancak bu 
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memuriyetlerden alacakları maaş ve tahsisatı fevka
lâde mecmuu kendi tertiplerinden ücret olarak verilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Aynen kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Merkez ve vilâyatta münhal daimi 
memuriyetlere, caizülistihdam memurini mazule var 
iken, hariçten yeni memur alınamaz. Son sınıf ve 
maaşlarına muadil münhal memuriyet olmadığı hal
de sınıflarına ait hukuku müktesebeleri mahfuz kal
mak şartiyle lâakâl son maaşlarının sülüsanı derece
sinde maaş ve ücretli bir memuriyeti indetteklif ne su
ret ve sebeple olursa olsun kabulden istinkâf eden 
veya matahsisat son maaşlarının sülüsanına müsavi 
veya bundan fazla bir ücret ile resmî veya hususî de-
vair ve mekâtip ve müessesatta bir vazife deruhte 
etmiş olan memurini mazulenin mazuliyet maaşları 
kat ve bunlardan müddeti hizmetleri yirmibeş seneye 
baliğ olanların rızalarına bakılmaksızın tekaütleri icra 
olunur. 

7 Ağustos 1325 tarihli Mazulini mülkiye Kanu
nunun bu maddeye muhalif ahkâmı mülgadır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Müsaade buyurulur ma efen
dim «bir memuriyeti indet teklif ne suretle ve sebeple 
oluşa olsun kabulden istinkâf eden» diye bir kayıt var ki 
bu hiç akıl ve mantıka muvafık değildir. Yani bu 
adam hasta ise, bu memuriyeti kabul edemiyecek de
recede ise, hakkı müktesebi olan mazuliyet maaşı kat 
olmuş olacak. (Rapor alır sesleri) Oraya (mazereti 
meşrua) diye bir kayıt konsun. 

REÎS — Efendim! Bu fıkraya ait tadilname yok
tur. Maddeyi encümenin tespit ettiği şekilde.. 

İHSAN BEY (Ankara) — Tadilname var efen
dim. 

REİS — Tadilname neye dair? Esasen müzakere 
kâfi görüldü. İkinci müzakeresini yapmıyoruz. 

NAİM' HAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Bendenizin takririmdeki kayıt buraya konmamış. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Konya Me
busu Naim Hazım Efendi tarafından verilen takrirde 
(meslek ve ihtisas dahilinde) diye bir kayıt ilâvesini 
teklif ediyorlardı. Encümenimiz bu kaydın ilâvesini, 
maddenin şekli umumisini nazarı dikkate alarak mu
vafık görmedi. Bu noktai nazardan takrirleri nazarı 
itibare almadık. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Encümenden 
bir sual soracağım. (Her ne sebep ve suretle) denin
ce esbabı sıhhiyeden dolayı malûl ise.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O kayıt kalkarsa madde suya düşer. 

REİS — Rica ederim. Bu fıkranın müzakeresi bit
miştir. Efendim! Maddeyi Encümenin teklifi veçhile 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Sonra tefsir 
için bir daha gelecektir. 

Madde 54. — Memleket dahilinde miktarı kifa-
yede istihsal ve imal olunan ve fennen aynı vazifeyi 
görebileceği mütehakkık olan her nevi mevadı ipti
daiye ve mamule ve madeniyeyi Hükümet ve Devlet 
ile alâkadar bilcümle müessesat ile imtiyazlı şirketler 
hariçteki fiyattan % 10 raddesinde pahalı bile olsa 
tercihan dahilden mübayaya mecburdurlar. Bu husus
taki ihtilâfatı İcra Vekilleri Heyeti halleder. 

REİS — Efendim! Bu madde, Rahmi Beyefendi
nin nazarı mütalâaya alınan takriri mucibince tedvin 
edilmiştir. Başka mütalâa yoktur. Maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul temiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 55. — Trabzon - Erzurum Demiryolu ile 
Trabzon Limanının 1347 senesi nihayetine kadar in-
şaası için elli milyon liraya kadar İcra Vekilleri He
yeti Karariyle taahhüdatta bulunmaya Nafıa Vekâleti 
mezundur. 

Vücuda getirilecek itilâfı malî üzerine her sene 
sarfı lâzım gelen miktar o sene bütçesine vaz olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Bu mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Meclisi Âlinin kabul ettiği bir iki esas var
dır ki, bunların da madde halinde Muvazenei Umu
miye Kanununa girmesi lâzımdır. Bunlardan birisi 
Ticaret Vekâleti Bütçesinin müzakeresi esnasında ka
bul buyurduğunuz bazı fabrikaların devrini munta-
zammm bir maddedir. Bundan başka gene bu kara
rın neticesi olarak imalâtı harbiye fabrikaları ayrılı
yor. Eski askerî mühümmat fabrikaları mülhak büt
çesi ortadan kalkıyor. Bu bütçe bir mülhak bütçe ola
rak Muvazenei Maliye Encümenine tevdi edilmişti. 
Artık bu kararlardan sonra onun mülhak bütçe halin
de ipkasına imkân olmadığı için mühümmat fabrika
ları eskiden olduğu gibi imalâtı harbiye şeklinde bir 
müdüriyet olarak Müdafaai Milliyeye veriliyor ve 
Muvazenei Umumiyeye dahil oluyor. Bu fabrikaların 
masarif ve varidatı ayrıca mevadı kanuniye halinde 
mülhak bütçeye konulmuştu. Şimdi bunları Muvaze-
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nei Umumiyeye almak zaruri oluyor. Bunun için de 
üç madde vardır. Heyeti Celilenin kabulüne arz ediyo
ruz. Çünkü Muvazenei Maliye Encümeni, Askerî Fab
rikalar Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesini bir mülhak 
bütçe halinde değil, imalâtı harbiye müdüriyeti umu
miyesi şeklinde Muvazenei Umumiyeye dahil bir 
bütçe olarak Heyeti Celilenize sevkediyor. Muvazenei 
Umumiye Kanunuyle bunları tespit ettik, Heyeti Celi
lenize arz ediyoruz. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bu fabrikaların şekli 
idaresi, kadrosu vesairesi hakkında hiç malûmat ve-
rilmiyecek midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, onun bütçesi ayrıca Meclisi Âlinizden ge
çecektir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Geçtikten sonra bu 
madde reye konulsun. 

Madde 56. — Elyevm Maliye Vekâletine merbut 
Adana ve Hereke'deki mensucat ve Yılmaz'daki Çini 
fabrikalariyle, Askerî Fabrikalar Müdüriyetince ida
re edilmekte olan fabrikaların nıühümmatı harbiye 
imal edenlerinden madâsı bilûmum mevcudat ve 
aynıyatiyle Ticaret Vekâletine devredilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? I 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Bu meselede zapta geçmek 
için ufak bir noktayı arz etmeye ihtiyaç hissettim. 
Encümene de arz etmiştim. Maliye Vekili Beyefen
diye de arz etmiştim. «Zapta geçmek kâfidir» buyur
muşlardı. Burada Askeri Fabrikalarının sanayii har-
biyeden gayri olanlarının Ticaret Vekâletine diğer bir 
takım fabrikalarla beraber devri mevzubahistir. Bu
rada «mevcudatiyle, vesairesi» ile deniyor. Halbuki 
malûmu âliniz olduğu üzere elyevm mevcut olan 
Askeri fabrikalar müdüriyeti umumiyesi, sanayii 
saireden mada mensucata, kundura imalâtına, bez 
imalâtın mahsus fabrikalarla beraber (Askeri Fabri
kalar Müdüriyeti Umumiyesi) unvanı altında bir şah
siyeti maneviyeyi haiz idi. Şimdi takdim edeceğimiz 
yeni bütçe ile (imalâtı harbiye farikaları) namı altında 
yeni bir şahsiyeti maneviye olarak isbatı vücut ede
cektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şahsiyeti yokt artık. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Bu eski şahsiyeti maneviye ile yenisi 
arasında bazı hesabat, matlubat ve düyunat vesaire 
muamelâtı olabilir. Bendeniz Encümene arz ettim ki: 
Bu maddeye (Matlubat ve düyunat) kaydını koyalım. 
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Lüzum görmediler, Vekil Beyefendi buyurdular ki: 
Esasen fabrikaların mevzubahis olan hesabatı Hazine 
üzerindedir. Binaenaleyh Hazine üzerinde mevcut olan 
hesabatı nasıl nef ve ispat edilir. Diğerleri hakkında 
nasıl muamele yapılıyorsa bunun hakkında da öyle 
yapılır, dediler. Ve bu devir hakkında, bu maddenin 
tazammun ettiği mânada sizin arzunuzla münderiçtir, 
dediler. Bendenizde kendilerine dedim ki: Bu hiç ol
mazsa zapta geçmek suretiyle Meclisin ıttılaına vaz 
edilsin ki, bilâhare bundan bir müşkülât tahaddüs et
mesin. Bu maksatla bu ufak maruzatta bulunuyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Mevzubahis olan fabrikaların matiubatı, 
imalâtından Hükümete veya diğer müessesata sattığı 
şeylerin bedelidir. Düyunatı da mülhak bütçesindeki 
tahsisata mahsuben aktetmiş olduğu mukavelât ve 
teslim etmiş olduğu eşyadan mütevellit düyundur. Bun
lar geçen sene bütçesinden bakiye kalan tahsisat ile 
ödenecektir. Bunu da Hazine ödüyectktir. Şu halde 
matlubat ve düyuna bu ahkâmın haricinde bir şey 
değildir ki ayrıca bir madde olarak burada zikredil
sin. Bu, bir neticei tabiiyedir. Bütün fabrikalar devle
tin malı olduğu gibi düyun ve matlubatı da devletin 
malıdır. Düyunatmı tesviye edecek olan para da büt
çeye mevzu olan paradır. Ve onunla mukayyet ola
rak hazine tabiî bu düyunatı tediye edecektir. 

REİS — Efendim! Başka mütalâa var mı (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 57. — 1340 senesi Askeri Fabrikalar Mü
düriyeti Umumiyesi Bütçe Kanununun üçüncü madde
sinde muharrer inhisar eşyasından maada her nevi 
mevadı infilâkiye ve kapsül gibi aksamı ve el'abı na-
riye ve istimali mücaz revolverlerin füruhtu dahi tahtı 
inhisara alınmıştır. Ancak umuru nafıa ve maadinde 
müstamel mevadı infilâkiye ve aksamı mahalli tesli-
mindeki maliyet fiyaüna yüzde yirmiden fazla zam-
medilmiyerek efrada, şirketlere veya müessesata fü-
ruht edilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Burada yeni bir hüküm yoktur. Askeri 
Fabrikalar Müdüriyetinin bütçe halindeki kadrosu 
almmış ve buraya yazılmıştır. Heyeti Celilenin 1340 
mülhak bütçesi ile askeri fabrikalar müdüriyeti umu-
miyesinin tahtı inhisarında bulunup imal ve füruht 
ettiği bazı eşya vardır. Bilcümle el'abı nariye, fitil, 
fişenk ve emsalidir ki buraya ithal edilen yeni eşya 
yalnız rüvelverlerdir. 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Av tüfekleri de vardır. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

Onları koymadık efendim! Onlar serbesttir. Gene 
serbestisini muhafaza etmektedir. Buradaki fişenk, 
kapsül vesairedir. Tahtı inhisarda bulunan ve buraya 
yeniden konulan şey rüvelverlerdir. Buradaki inhisar
dan maksat para kazanmaktan ziyade çapı vesairesi 
itibariyle emniyet ve asayişe taallûk eden bir şeyin 
alım ve satımını tahtı murakabede bulundurmaktır. 
Yeni bir teklif yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Demek revelverlere in
hisar teklif ediliyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim! Badema bütün mevadı müştaile tahtı 
inhisarda olduğu gibi revolverlerde tahtı inhisarda 
bulunacaktır, maksat bundan ibarettir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Revolverlerde 
fabrikalarımızda yapılsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim! Bütün emelimiz bunları kendi fabri
kalarımızda, memleket dahilinde yapmaktır. Buna 
doğru gitmek lâzım. Gittiğimiz yolda budur. İstimali 
sınaisi olan mevadı müştaileden maksat da meselâ: 
Taşocaklarında vesairede kullanılan (matyer eksplo-
sif) yani dinamit ve emsali gibi mevadı infHakiyedir. 
Bunlar pek pahalı fiyatla satılmasın. Mahalli tesli
minde mal olduğu fiyat üzerine ancak yüzde yirmi 
derecesinde bir şey ilâve edilsin diye tahdit edilmiş
tir. Maddenin ikinci fıkrası da bundan ibarettir ki ma
den ocaklarının ve sanayiinin ihtiyacatmı, bir inhi
sar fiyatı dolayısiyle tazzık etmemek için konmuş 
bir maddedir ki eshabı istihlâkin lehine bir maddedir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Beyefendi, tiftiğe % 20 
derecesinde ilâve edildiğini duyurdular. Diğerlerini 
demek yüzde kırk, belki (50) ile satacak. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İnhisarda fiyatların bir haddi yoktur. İnhisarda dü
şünülen şey haddi azami derecede sürümü temin eden 
fiyaü bulmaktır. Bu yüzde on olabilir, yüzde elliden 
fazla olabilir. Burada koyduğumuz tahdidat sanayiin 
inkişafını temin içindir ve sanayiin ihtiyacatmı tahtı 
emniyette bulundurabilmek içindir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Yalnız miktara ait. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Evet efendim. 
REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 

sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 58. — İmalâtı harbiyede sivil amele yerine 
| istihdam edilecek sanatkâr efradı askeriyeye derecei 

ehliyetlerine göre azami yetmiş beş kuruşa kadar yev
miye verilip bundan iaşe ve ilbas bedelleri tenzil 
olunur ve işbu bedeller dahi yevmiye tertibinden tes
viye olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) kabul edenler lütfen el kaldırsm.. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 59. — İmalâtı harbiyede müstahdem ame-
I leden kaza sigortasına tabi tutulması icabedenlerin 

sigorta bedeline Muvazenei Umumiyeden muhassas 
I mebaliğden fazlası işler amelenin yevmiye ve ücura-

tından kat olunur. 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses

leri) kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsm.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 60. — Vekâletlerin otomobillerinin levazım 
ve masarifi ve şoför ücuratı şehri ikiyüz lirayı tecavüz 
etmemek üzere devairi aidesi bütçelerinin müteferrika 
tertibinden ayrıca ita olunur. 

j REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 61. — 1325 - 1340 seneleri Muvazenei 
I Umumiye Avans ve muvakkat Bütçe kanunlarının ve 

Kavanini sairenin işbu kanun ve kavanini mahsusa 
ile fesh ve tadil edilmiyen ahkâmı kemakân bakidir. 

SAKİR BEY (Çataka) — Efendim! Müsaade 
buyurulur mu? Giresun Mebusu Muhteremi Hakkı 

I Tarık Bey tarafından geçen gün otuzuncu madde 
dolayısryle verilmiş olan takririn tetkikatı için mad-

I denin encümene iadesini ve teklif edilen şeyi nazarı 
dikkate almayı Encümeniniz muvafık görmüştü. İh-

I zar edilen şekil için encümenimiz namına hususi bir 
I komisyon teşekkül etmişti. Onun tetkikatı neticesi ola-
I rak bir şekil kabul ettik, onu arz ediyoruz. Müsaade 
I buyurursanız şimdi okunan maddeden evvel bunun 
I reye vaz edilmesi daha muvafık olur. 
I Madde 61. — Muvazzaf tabiplerden 1341 senesin

de mekâtibi umumiyede hidematı sıhhiye ve tıbbiye ifa 
i edenlere hizmetlerine mukabil bütçelerinde maaş veya 
I ücret namiyle muhassas mebaliğ tediye olunur. 
I Tedrisatı İptidaiye Kanunu muvakkatinin 97 nci 
I maddesinde Darülmuallimini rüştüye şahadetnamesi-
\ ni haiz olanlara hasredilmiş olan istisna üç senelik 
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Darülmuallimin mezunlarına teşmil ve 27 Kânunuev- ı 
vel 1340 tarihli kanun ahkâmı haklarında 1 Mart 1341 I 
tarihinden itibaren tatbik olunur. I 

Mekâtibi umumiye muallimliklerinde vekil sıfa- I 
tiyle istihdam olunacak memurin ve muallimine maaşı I 
aslinin tahsisatı fevkalâdesiyle beraber nısfına kadar I 
vekâlet maaşı itası caizdir. I 

REİS — Bu madde hakkında mütalâa var mı? I 
(Hayır sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Burada (Darülmuallimin) kelimesi yazılmış. (Muallim I 
mektepleri) olacaktır. I 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Eski kanun
daki bir tabirdir, aynen kabul ettik. I 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. I 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldısın.. Kabul edilmiştir. 
Bu, 61 nci madde olacaktır. I 

Evvelce 61 nci madde olarak okunan maddeyi I 
reyinize vaz ediyorum, tekrar okunacaktır. I 

Madde 62. — 1325 - 1340 seneleri Muvazenei I 
Umumiye Avans ve Muvakkat Bütçe kanunlarının ve I 
kavanini sairenin işbu kanun ve kavanini mahsusa I 
ile fesih ve tadil edilmiyen ahkâmı kemakân bakidir. I 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim! Muvazenei 
Umumiye Kanununun tadili külliyatı kavanin oldu- I 
ğunu ve ahkâmı umumiye ile tearuz eden birçok taraf- I 
lan bulunduğunu Heyeti Celilenize arz etmiştim. Maliye } 
Vekili Muhteremi Hasan Beyefendi buna itiraz etmişler- I 
di. Şimdi yeri geldi, arz edeyim. Hem onu hatırlataca- I 
ğım, hem de gelecek sene bir daha böyle bir şey vuku 
bulmamasını rica edeceğim. «İşbu kanun ile kava
nini sairenin fesh ve tadil edilmeyen ahkâmı kemakân 
bakidir.» Demek oluyor ki, Muvazenei Umumiye Ka- I 
nununun içinde kavanini sairenin ahkâmını ilga eden I 
bir çok fıkralar vardır. Bu her halde doğru olmıyan I 
yoldur. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Aksi madde.. I 

ABİDİN BEY (Saruhan - Devamla) — Belki yan
lış anlamışındır. Madde aksidir ama, şimdi Hasan I 
Beyefendi, izah edeceklerdir. Bunu kabul etmek de- I 
mek bundan sonra tanzim edeceğiniz kavanini şu I 
formülde tanzim etmeye zaruret vardır. «İşbu kanun I 
bu sene tanzim edilecek Muvazenei Umumiye Kanu- I 
nu ahkâm! ile tadil edilemez» Gelecek sene böyle bir I 
tehlikeye mahal kalmamak için gelecek senenin Mu
vazenei Umumiye Kanununun böyle bir çok kava- I 
nini ihtiva etmemesini bilhassa rica ederim, (tnsal- I 
lah sesleri). - I 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! 1342 Muvazenei Umumiye Kanununu ih
zar etmek vazifesi bendenize terettüp ederse Abidin 
Beyefendi arkadaşıma vâd ederim ki Muvazenei 
Umumiye Kanunu böyle 60 maddelik bir lâyihai ka
nuniye olmıyacaktır. Mevzubahis olan madde klişe bir 
maddedir. Bizde bütçe başladığı zamandan beri, yani 
1325 senesinden itibaren yapılan her bütçenin Muva
zenei Umumiyesinde böyle bir madde münderiçtir. 
Sebebi? Çünkü her senenin Muvazenei Umumiye Ka
nununda, ahkâmı o seneye münhasır olmayan veya
hut ahkâmı umumi ve daimi olan fıkarat mevcuttur. 
Demek ki bu sene nazarî bir noktai nazarla şayibe-
dar görülen, nakisedar görülen Muvazenei Umumiye 
Kanunu Lâyihası, maalesef bizim hayatı maliyemizde 
istisna teşkil etmemektedir. Bu maddenin mevcudi
yeti gösteriyor ki 1325 senesinden beri aynı ahkâm, 
aynı mahiyetteki şeyler Muvazenei Umumiye Kanu
nunda tevali ededurmuştur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Doğru mu
dur? Batıl makisünaleyh olamaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bu, tetkik edildiği zaman Fransızca bir kelime söyle-
mekliğime müsaade buyrulursa buna (Jonksiyon) Büt-
çeter derler. Tasfiyeli usul olmak üzere kabul edilmiş
tir. Fakat malesef bunu tenkit eden hükümetlerde 
yapmaktadırlar. Bize münhasır değildir. Hem tenkid 
ederler, hem yaparlar. Meselâ Fransa Kanunu 300 
madde tutar. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — İngiltere'de 
buyurduğunuz var mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İngiltere'nin sistemi büsbütün başkadır. İngiltere'de 
bütçeyi tetkik eden ve Heyeti Umumiyeye sevkeden 
bir Muvazenei Maliye Encümeni dahi yoktur. İnşal
lah o şekillere gelebilirsek - ki onların kendilerine 
mahsus bir sistemdir - o vakit mesele büsbütün deği
şir. Binaenaleyh bu madde zaruri bir maddedir. Çün
kü hundan evvelki senelerin Muvazenei Umumiye 
kanunlarına veya avans kanunlarına konulmuş olan 
ahkâmın tadil ve fesh edilmeyen kısmını ipka etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu suretle Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası 
bitmiş oluyor. Ancak derhâtır buyrulurki, Muvazenei 
Umumiye Kanununun birinci masraf maddesi henüz 
açıktır. Bu da malûmu âliniz; bir türlü miktarı te-
beyyün etmiyen Maliye Vekâleti Bütçesinin 56/C 
faslı vardır. Yani Darülfünuna verilecek olan para me
selesidir. Zannediyorum ki Darülfünunun Bütçesi 
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Muvazenei Maliye Encümenindedir. Encümeni Âli
niz bunu müzakere edip yarın Heyeti. Umumiyeye 
sevk edecek olursa bu suretle Maliye Bütçesinin ye
kûnu da malûm olacaktır 

Sonra bir de imalâtı harbiye bütçesi var ki; Mu
vazenei Umumiyeye ithal ediyoruz. O da hazırlanmış
tır. Bu iki bütçenin muhteviyatı anlaşıldıktan sonra 
Muvazenei Umumiye Kanununun masraf faslını He
yeti umumiyenizin nazarı tasvibine arz ederek Heyeti 
Umumiyesinin tayini esami ile reye konulması müm
kün olacaktır. Encümenden rica ediyorum, hiç ol
mazsa yarın öğleden sonra bu iki bütçenin müzakere
sini temin buyursunlar. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Encümen Da
rülfünun bütçesinin müzakeresini bitirmiştir, bura
dadır. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim! 22 Kânunuevvel 1341 tarih ve 548 numaralı 
Kanun ile Ereğli - Karadere şimendiferi için iki mil
yon lira temin edilmişti. Bu maddedeki sarahata bi
naen bu hattın temin edilmiş olan atisi tarafınızdan 
tekrar edilecek midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Anlamadım efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yani, bu 
iki milyon lirayı hiç olmazsa altıyüzbin lira mik
tarında tediye edebilecek misiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bendeniz şu hizmete bu kadar veyahut 
bu hizmete ne kadar tediye edeceğimi burada arza 
lüzum görmüyorum. 

Heyeti Celile bir bütçe intaç etmiştir. O büt
çeyi icra edeceğim. Mesele bundan ibarettir ve He
yeti Celilenin tespit ettiği esas dairesinde ifa edece
ğim. Şunu da arz edeyim ki; şu veya bu zaruret do-
layısiyle Hükümet ve Hükümete izafeten Maliye Ve
kâleti Meclisi Âlinin kabul ettiği, tasvip ettiği şey
leri tağyir etmek, tehir etmek salâhiyetini kendinde 
göremez. Kendi takdirinizi kendi lüzumumuza kani 
olduğumuz şeyleri değil, Meclisi Âlinin kabul buyur
duğu bütçe ile lüzumuna kani olduğu ve icrasına kani 
olduğu şeyleri yapmaya çalışacak ve bunu yapaca
ğız. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Sual soracağım. 
REİS — Neye dair? 
MİTHAT BEY (Aydın) — Şimdi söylenen söz

lere ait. 
REİS —• Efendim! .Şimdi söylenen sözler madde

ye ait olmıyarak söylenilmiştir. Zatı âlinizde mad

deye ait olmıyarak mı söyliyeceksiniz? (Reye ses
leri). 

Efendim! 62 nci maddeyi aynen kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. Diğer iki maddeyi bu kanunun birinci 
maddesinin müzakeresinin hitamına talik ediyoruz. 
Şimdi diğer kanun lâyihalarının müzakeresine geçi
yoruz. 

Efendim! Ruznamemizin mürettep ve müstacel 
kısmında: 

2. — Efradı ailesinin bir kısmını bilâhara celbe
den memurine, muahharan celbettikleri efradı aileleri 
için harcırah itası iktiza edip etmediğinin tefsiri 
hakkında Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut 
(3/320) numaralı tezkere ve İzmir Mebusu Ahmet 
Münür Beyin, takririyle Kavanini Maliye Encümeni
nin mazbatası: (1) 

REİS — Vardır, malûmu âliniz bu tefsir beş fık
rayı ihtiva ediyordu. Üç fıkrası evvelce kabul edil
miş, diğer iki fıkrası da Encümene iade edilmişti Şim
di Encümenden gelmiştir. Fıkralar hep müstakildir. 
Heyeti Umumiyesi hakkında söz istiyen yoktur. Fık
ralara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fıkra: 4. — Bidayeten tayin olunan bir memur 
ailesini mahalli memuriyetine - nakletmeksizin aynı 
mahalde başka bir memuriyete tahvil edilmiş olsa da
hi ailesini nezdine celbettiği vakit ailenin bulunduğu 
mahalden itibaren son memuriyet maaşı üzerinden 
aile harcırahını almaya kesbi istihkak eder. 

REİS — Dördüncü fıkrayı aynen kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Fıkra: 5. — Tayin olunduğu mahalle ailesini gö-
türmeyip de zatına ait harcırahı alarak mahalli me
muriyetine yalnız giden ve bir müddet sonra başka 
bir yere tahvili memuriyet edenler evvelki memuriyeti 
için harcırahı almış ise o memuriyet mahallinden ev
velki memuriyeti için, aile harcırahı alınamamış ise 
ailesinin bulunduğu mahalden son memuriyet mahal
line kadar aile harcırahına istihkak kesbeder. 

REİS — Mütalâa yoktur. Fıkrayı aynen kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Yalnız erendim!. Burada dördüncü ve beşinci fık
ralar bir ve iki diye tashih edilecektir. Evvelce ka-

(!) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 
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bul edilen fıkarat kesbi kanuniyet etmiş olduğu, de- I 
vairi aidesine de tebliğ edilmiş olduğu için bir ve iki I 
diye fıkraları tashih ediyoruz. 

3. — Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut 
bulunan emlâkin, emval ve emlâki düşman, usat ve 
hasbellüzum Hükümet tarafından tahrip edilmiş 
olanlar nisbet dahilinde tevziine mütedair 13 Mart 
1340 tarihli Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin 
tadili hakkında (1/555) numaralı Kanun Lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları: 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsusu Müdüriyeti 
Adet : 6/4244 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut bulu

nan mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk emlâ
kin, emval ve emlâki düşman, usat ve hasbellüzum 
hükümet tarafından tahrip edilenlere nispet dahilin
de tevziine mütedair 13 Mart 1340 tarih ve 441 nu
maralı kanunun birinci ve ikinci madelerinin tadili 
hakkında Maliye Vekâleti Celilesince tanzim olunup, 
tcra Vekilleri Heyetinin 2 . 12 . 1340 tarihli içtima- | 
ında Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanu
niye ile esbabı mucibe sureti leffen takdim kılınmış
tır. Muktezasının ifasına müsaadei riyaset penahi- j 
lerini istirham eylerim efendim. I 

Başvekil ] 
Ah* Fethi ! 

Esbabı Mucibe 
Mübadeleye gayri tabi eşhasa aid olup, hükü- \ 

met yedinde bulunan emlâk ve arsaların düşman, ! 
usat ve hasbellüzum hükümet tarafından emlâki \ 
hedm ve tahrip ve ihrak edilmiş olanlara zayiatla
rının derecesi nisbetinde tevzi ve temliki 13 Mart 
1340 tarih ve 441 numaralı kanun cümlei ahkâmın
dan olup, şu kadarki bu kabil emlâk müsakkafatın 
yirmibeş, otuz milyon liraya baliğ olabilen kıymet
leri henüz miktarı sahibi tespit edilememiş olsa bile 
herhalde iki milyar liradan aşağı olmıyan tahribat 
zarar ve ziyan miktarına tekabül etmekte çok uzak 
olduğu cihetle bu emlâkin berveçi kanun müstehak-
larına tevzi ve temlikine esas itibariyle maddeten im
kân görülememekle beraber zarar ve ziyan nisbetine 
göre tefavvuzu tasavvur ve tatbik edilse bile mevcut 
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emlâk ve arsalar ekserisinin memzucen bir kaç kişi
ye tefvizine zaruret ve bu suretle de birçok emlâkin 
tasarrufunda şüyu ihdasına mecburiyet hâsıl olaca
ğı ve bundan başka meselâ Erzurum ve Konya'daki 
emlâki duçarı hasar ve ziya olanların aynı mahal
lerde mübadeleye gayri tabi eşhastan kâfi miktarda 
metrukât bulunamaması sebebiyle tahrip edilen mülk
lerinin İstanbul veya İzmir'deki emvali metruke ile 
tazmini zımnında müracaatın tevali edeceği ve ma-
haza berveçhi maruz talebin mevcuda nisbeti pek 
fazla olmasından naşi işbu taleplerinin tervici de ka
bil olamıyacağı teemmül olunarak gerek bu gibi 
müşkülâta mahal bırakılmamış olmak ve gerek em
ri tevzide daha fazla temini ittirat ve müsavat edile
rek bu suretle mutazarrırlara istiyfa edecekleri meb
lâğla istedikleri mahallerde emlâk ve arsa tedariki 
imkânı da bahşedilmiş bulunmak üzere mübadeleye 
gayri tabi eşhastan metruk olup, henüz bir tarafa 
terk ve tahsis edilmemiş olan bilûmum emlâkin ma
hallen ve tamamen bilmüzakede füruhtu ile hâsıl ola
cak mebaliğin zarar ve ziyan nisbetinde tevzii ten
sip edilmiş ve binaenaleyh salifülarz kanunun birin
ci maddesi ona göre tadil edilmiştir. Mübadeleye 
gayri tabi mütekayyıp eşhasın envali gayri menkulesi 
15 Şubat 1339 tarihli kanunun altıncı maddesi dela
letiyle, birinci maddesi mucibince kıymetlerinden ba-
dettasviye mütebaki kalacak miktarın eşhası merkû-
me namlarına emaneten irad kaydolunmak şartiyle 
hükümete intikâl etmiş ve bu itibarla hazine eşhası 
merkumeye emvali mezkûrenin 1331 senesindeki kıy
meti mukayyedeleri nisbetinde medyun bulunmuş ve 
halbuki maruz kanunun birinci maddesi mucibince 
emvali metrukei mezkûre esmanı bitamamen Harbi 
umumi ile istiklâl harbinde mutazarrır olanlara tev
zi edileceğinden zammı mezkûrun eshabına başkaca 
hazine tarafından tesviyesi iktiza eylemiş olduğundan 
emvali mezkûre kıymetlerinin eşhası mütegayyibeye 
hazine tarafından tesviyesini teminen kanunu mezkû
run ikinci maddesi tanzim edilmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 6 . 1 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni 
Karar/19 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut bulu
nan ve mübadeleye gayri.tabi eşhastan metruk em
lâkin, emval ve emlâki düşman, usat ve hasbellüzum 
hükümet tarafından tahrip edilenlere nisbet dahilin-

— 56 — 
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de tevziine mütedair 13 Mart 1340 tarih ve 441 nu
maralı kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tadili 
hakkında Maliye Vekâletince tanzim ve Heyeti Ve-
kilece tasvip olunarak Meclisi Âliye arz olunmak 
üzere Başvekâletten Riyaseti Celileye takdim ve En
cümenimize tevdi buyrulan lâyihai kanuniye ve es
babı mucibesi mütalâa olundu. 

Tadilâtı mezkûre encümenimizce de muvafık gö
rülerek birinci madde aynen ve yalnız satılan emlâk 
bedelinin eshabına tevzi edilinceye kadar eshabı is
tihkak namına faiz mukabilinde Ziraat Bankasın
da tenmiyesi muvafık görülerek ona göre de ikinci 
maddeye (ve satılan emlâk ve arsaları bedeli eshabı 
istihkaka tevzi edilinceye kadar faiz mukabilinde 
Ziraat Bankasına tevdi olunur) fıkrasının ilâvesiyle 
tadilen kabul ve Heyeti Umumiyeye arzına karar ve
rilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezit 
Şefik 
Aza 

Karahisarı Sahip 
îzzet Ulvi 

Türkiye 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 

Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 45 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Van 

Münip 

19 . 1 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut bulunan 
emlâkin, emval ve emlâki düşman, üsat ve hasbel 
lüzum hükümet tarafından tahrip edilmiş olanlara 
nisbet dahilinde tevziine mütedair 13 Mart 1340 ta
rih ve 441 numaralı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin tadili hakkındaki lâyihai kanuniye Maliye 
Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin huzuru ile müza
kere ve tetkik olundu. Kavanini Maliye Encümeni
nin icra eylediği tadilât encümenimizce muvafık ve 
musip görülmüş olmakla liecelittasdik Heyeti Celile
ye arzına karar verilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çorum 
Ferit Recai Hini imzada bulunmamıştır 

Kâtip Aza 
Konya İsparta 
Fuat Mükerrem 
Aza Aza 

M araş Gaziantep 
Mithat Ahmet Remzi 

Aza Aza 
Niğde Giresun 
Galip Musa Kâzım 

Türkiye Cumhuriyeti 
Maliye Vekâleti 

Emlâki Emiriye Müdüriyeti 
Adet : 1174 

Hükümetin Teklifi 
Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut bulunan 

emlâkin, emval ve emlâki düşman, üsat ve hasbellü-
zum. hükümet tarafından tahrip edilmiş olanlara nis
bet dâhilinde tevzii hakkındaki 13 Mart 1340 tarih 
ve 441 numaralı Kanunu muaddel lâyihai Kanuniye. 

Madde 1. — Hükümet yedinde sahipsiz olarak 
mevcut bulunan emval ve emlâkin düşman, üsat ve 
hasbellüzum hükümet tarafından emlâki tahrip edil
miş olanlara nispet dahilinde tevzii hakkındaki 
13 Mart 1340 tarih ve 441 numaralı Kanunun birin
ci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur: 

(Mübadeleye gayri tabi eşhasa ait olup, elyevm 
hükümet yedinde bulunan metruk emlâk ile arsalar 
hükümetçe alelûsul füruht edilerek esmanı düşman, 
üsat ve hasbellüzum hükümet tarafından hedm ve 
tahrip veya harb dolayısıyle ihrak edilmiş olan em
lâk sahiplerine - muhtaç olanlar tercih edilmek şar-
tiyle - zayiatlarının derecesi nisbetinde tevzi olu
nur. 

Madde 2. — Kanunu mezkûrun ikinci maddesi 
berveçhiâti tadil edilmiştir. 

(Bu suretle esmanı tevzi edilecek olan emvali 
gayrimenkıılenin 1331 senesi bidayetindeki kıymeti 
mukayedeleri bilâhare Maliye Bütçesinden istihsâl 
olunacak tahsisattan eshabı hesabı carisine kayıt ve 
ithâl olunur.) 

Madde 3. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekâ
leti memurdur. 

2 . 12 . 1340 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Hasta 
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Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Mazhar 

7 . 1 . 1341 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Çenani 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 

Recep 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Karar : 19 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 

Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut bulunan 
emlâkin emval ve emlâki düşman, üsat ve hasbellü
zum hükümet tarafından tahrip edilmiş olanlara nis-
bet dâhilinde tevzii hakkındaki 13 Mart 1340 tarih 
ve 441 numaralı Kanunu muaddel lâyihai kanuniye. 

Madde 1. — Hükümet yedinde sahipsiz olarak 
mevcut bulunan emval ve emlâkin düşman, üsat ve 
hasbellüzum hükümet tarafından emlâki tahrip edil
miş olanlara nisbet dahilindeki tevzii hakkındaki 
13 Mart 1340 tarih ve 441 numaralı Kanunun birinci 
maddesi berveçhiâti tadil edilmiştir. 

(Mübadeleye gayri tabi eşhasa ait olup, elyevm 
hükümet yedinde bulunan metruk emlâk ile arsalar 
hükümetçe alelûsul fürııht edilerek esmanı düşman, 
üsat ve hasbellüzum hükümet tarafından hadm ve 
tahrip veya harp döiayısıyle ihrak edilmiş olan em
lâk sahiplerine - muhtaç olanlar tercih edilmek şar-
tiyle - zayiatlarının derecesi nisbetinde tevzi olu
nur. 

Madde 2. — Kanunu mezkûrun ikinci maddesi 
berveçhiâti tadil edilmiştir. 

(Bu suretle esmanı tevzi edilecek olan emvali 
gayrimenkulenin 1331 senesi bidayetindeki kıymeti 
mukayedeleri bilâhare Maliye Bütçesinden istihsâl 
olunacak tahsisattan eshabı hesabı carisine kayıt ve 
ithâl olunur.) 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekâ
leti memurdur, 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezıt 
Şefik 
Kâtip 

Karahisarısahip 
izzet Ulvi 

Aza 
Elâziz 

Mazbata Muharr 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Van 
Münüp 

Mustafa 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Yanık 
yerlerin imarı hakkında Saruhan Mebusu Muhteremi 
Mustafa Feyzi Efendi ile rüfekasmın; bir teklifi var. 
Bu kanun o teklifi kanunî ile alâkadardır. Encümen 
o teklifin müzakeresini ikmal etmiştir, mazbatasını 
tanzim etmek üzeredir. Müsaade buyurulursa bunu 
bugün tehir edelim. Onunla müzakere edilsin. 

REİS — Efendim! Maliye Vekâleti Encümenin 
tehir teklifine muvafakat ediyor mu? Lâyiha Hükü
metindir. Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Mu
harriri Bey tehirini... 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Hayır efendim, 
bendeniz Muvazenei Maliye Encümeni namına ma
ruzatta bulunmadım, bendeniz imar bankası teşkili 
hakkındaki teklifi tetkik etmek üzere bir encümeni 
mahsus teşkili Heyeti Celilece takarrür etti. Bunun 
üzerine. Encümen de teşekkül ederek tetkikat yaptı, 
tetkikatını neticelendirmek üzeredir. Binaenaleyh bu 
mazbataların onunla alâkası olduğunu izah ederek te
hir teklifinde bulundum. Zaten o teklife tercih kararı 
verilmiştir. Müreccah ruznameye girecektir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! O teklifi kanuninin tazammun ettiği mana 
şu idi. 13 Mart 1340 tarihli kanun ile harbi umumi 
içerisinde ve hükümeti milliye devrinde şu veya bu 
sebeple mutazarrır olanların zararlarına mukabil ken
dilerine tefviz ve temliki istihdaf edilen envali met-
rukenin fiilen zararların tespiti ile herkese hissesi nis
petinde garameten tevziine ve temlikine imkân olma
dığından dolayı menafi bunlara raci olmak üzere bu 
emvali metrukeyi alıp bir müessesei maliye halinde 
idare etmek için bir banka teşkilidir. Maliye Vekâle
ti, evvelce bu lâyihai kanuniyeyi arz ettiğim esbap
tan yani emvali metrukeyi kabili tefrik ve tevzi gör
mediğinden dolayı bunların bedeli mâvaz'unlehine 
sarf edilmek üzere harabiden vikaye için bu emvali 
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metrukenin nakde tahvil edilmesini istihdaf eden bir 
tadil getirmiştir. Burada mevzubahis olan bu tadiîna-
medir. Evvelce teklif edilen lâyihai kanuniye ise, ma
lûm olan erbabı hasar ve zarara ait envali metrukeyi 
tesviye ederek bunlardan müstehaklarının bihakkın 
istifadesini temin edecek bir müessese meydana getiril
mesidir. Aralarındaki irtibat bu noktai nazardandır. 

REİS— Efendim! Tehirini arzu ediyor musunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vallahi bilmemki efendim. (Tehir edilsin sesleri.) 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Bu tehir 
edilsin. Kimsede kanun yoktur. 

REİS — Efendim! Mükerrem Bey tehir teklifin
de bulundular. Evvelce tercih kararı verilmiş. Tehiri
ni kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. O halde Heyeti 
Umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim! Geçen sene 
Heyeti Celile 13 Mart 1340 tarihli kanunu kabul etti 
ve bu kanunla düşman veya usat tarafından veya
hut hasbellüzum hükümet tarafından tahrip ve ihrak 
edilmiş olan emlâke mukabil mübadeleye gayrı tabi 
eşhasa ait emlâk ve arsaların tevzi ve temlikini ka
bul ettik. Yalnız bir madde ile, kanunun suveri tatbi-
kiyesini, gösterir bir talimatname tanzimi için hükü
mete salâhiyet verildi. Biz ümit ediyorduk ki bu ka
nun biran evvel tatbik edilecek ve muhtelif istilâlar' 
ve harpler dolayısıyle yurtsuz ve yersiz kalan biçareler 
biran evvel barındırılacaktır. 

Halbuki hükümet talimatnameyi aylarca sonra 
yaptı ve sonra bu kanunu kabili tatbik görmeyerek 
onu muaddel olarak meclisi âlinize yeni bir lâyiha 
arz ediyor. Halbuki bu kanunun hini müzakeresinde 
İmar Vekili ve Maliye Vekili mevcuttur. Onlarda bu 
kanunun kabili tatbik olduğuna karar vermişler ve 
Heyeti Celile huzurunda kanunu kabul etmişlerdir. 
Buna rağmen talimatnameyi tehir ederek, sonra üste
lik bu kanunu kabili tatbik görmeyerek yeni bir lâ
yihai Meclise arz etmelerini bir türlü kavrayamıyo
rum. Geçen de Maliye Vekili Hasan Bey kürsüden 
bir takrir münasebetiyle «13 Mart 1340 tarihli ka
nuna tabi bulunan bu gibi emvali metruke satılmaya
caktır ve tevzi ve temlik olunur» demişlerdi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yani Muvazenedeki maddeye dahil değil. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — «Tevzi olunur» fıkra
sını kerraren Meclisi Âlide zikir ve irad etmişti.' Buna 
rağmen böyle bir teklifi kabule gitmek, hem o kanu-
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nun vaz'ından maksud olan, matlup olan acil ihtiyaç
ların fevtine sebep olur ve hem de hükümetin huzuru 
ile yapılan kanunlar kabili tatbik değildir diye gele
cek sene yapılacak kanunlar için, Meclise yeni bir 
lâyiha arz etmekte bir suimisâl hâsıl olur. Meselâ ar
kadaşlar! Maliye Vekili Beye Muvazenei Maliye En
cümeninde sormuştuk : Bu kanunu niçin tatbik et
miyorsunuz? Demiştik. Demişlerdiki : Kanunun mef
humu ve kabiliyeti tatbikiyesi bunun satılmasını âmir
dir. Halbuki kanunun sonunda sarahaten (tevzi ve tem
lik olunur) fıkrası vardır. Temlik olunmak demek, sa
tılarak bedelinin verilmesi demek değildir. Binaena
leyh meselenin icabında daha fazla izahına taliken 
şimdiden arz edeyimki, 1 Mart 140 tarihli kanun hem 
muhiktir, hem hükümetin huzuru ile yapılmış ve hü
kümet tarafından kabul edilmiştir, hem de kabili tat
biktir. Bu kanunu tadil şeklinde başka İkinci bir ka
nun çıkarmaklığımıza lüzum yoktur. Binaenaleyh 
kanunun heyeti umumiyesinin reddini teklif ediyo
rum. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Arkadaşlar! Mü
badele vesair suretle hariçten gelen vatandaşlara 
mesken verdik, tohumluk verdik, arazi verdik, ts-
tirahatleri için her ne lazımsa yaptık. Bu memleke* 
tin öz evlâdı olan ve gerek Şark'ta, gerek Garp'ta is
tilâ dolayısiyle evini kaybetmiş, evlâdını kaybetmiş, 
bu memleket uğrunda her türlü fedakârlıkta bulun
muş olan birçok vatandaşlar el'an kendi yuvalarına 
döndemişlerdir. Bu vatandaşlara, diyebilirim ki 
hiçbir muavenet yapılmamıştır. Arkadaşlar! Bu tek
lif edilen tadille birçok binalar satılacaktır. Belki 
şehirlerde apartman, otel gibi birçok meband satıla
bilir. Fakat bu tadil teklifi kalbul edilecek olursa 
muhaceretten gelmiş, kendi evini yanmış bulmuş, 
mstruk evlere yerleşmiş aileler vardır. Bu ailler dı
şarıya mı çıkarılacaktır? Yalnız han, dükkân gibi 
şeyler satılabilir. Geçen sene bir kanunla evleri 
yıkılmış, yanmış olanlara birer bina verilmesini he
yeti celileniz kabul etmişti. Eğer bunu tadil ciheti
ne gidecek olursanız, vatanın öz evlâtları kamilen 
dışarda kalacaktır. Bunları satmak, esmamın tev
zi etmek cihetine gidilecek olursa, aile başına veya 
hane başına yüz kuruş, ikiyüz kuruş isabet edecek. 
Bu suretle istilâzedegân, harikzedegân mutazarrır 
olacaklardır. Binaenaleyh bu teklifin reddi ile evvel
ce kabul edilen kanunun tatbikini rica ederim. Red 
kabul edilmezse, hiç değilse bazı arkadaşlar bir ban
ka teşkilini teklif etmişlerdi, bu teklif tetkik edil
sin. Belki bu suretle bunların ihtiyaçları bir derece-
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ye kadar temin edilebilir. Bu da kabul buyrulma-
dığı takdirde bir kerede mesele îmar Encümeninde 
tetkik edilsin. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Kângırı) — 
Mersin Mebusu Muhteremi Niyazi Beyefendi 'ka
nun hakkındaki mütalâatını Heyeti Celileye arz eder
ken Hükümetin, bu kanunun kabiliyeti tatbikiyesi 
olmadığını söylediğini ve Mecliste kabul edilen bu 
kanunun hükümet tarafından tatbik edilmediğini 
söylediler, zamanı acizanemde olmak itibariyle 
arzı izahata kendimi mecbur gördüm. Kanunu tet
kik buyuracak oluiarsa orada görürlerki (zararları 
derecesinde tevzi ve temlik olunur) diyor. (Za
rarları derecesinde) ne demektir efendiler? Zararları 
derecesinde demek, harp zamanında, gerek Şark'ta, 
gerek Garp'ta zarar görmüş olan adamların zarar
ları cem edilecek ve o zararları nisbetinde tevzi ve 
temlik edilecek demektir. Efendiler! Zararımız bir 
milyardan fazladır. 'Buna mukabil elimizde bulunan 
emlâkin kıymeti dört milyon liradır. Buyursun Ni
yazi Bey, bunu tevzi etsin! Zararları derecesinde tev
ziine bir imkân olsaydı, bunu Hükümet yapardı. 
Bunun için, Maliye Vekâleti iskân Vekâleti çok 
uğraştı. Fakat, bir adama bir ev, ufak bir ev ver
mek için, o adamın dörtyüzbin lira zararı olması 
lâzımgelirki, ufacıık bir kulübe alabilsin. Bu parayı 
ve bu emlâki bunlara sarf edebilmek imkânım bul
mak için ancak satarak pahasını buna tahsis et
mekten başka çare görülemedi. Bu haneler gene 
doğrudan doğruya tahsis edileceğine, esmanı bu ci
hete tahsis edilir, bankaya yatırılır. Emlâk Banka
sı mı yaparsınız, İmar Bankası mı yaparsınız, ne is
terseniz o para ile Hükümetin alâkası olmıyacak şe
kilde bir banka tesis olunur ve bu para orada mu
hafaza edilir ve Hükümet buna (karışmaz. 

Niyazi Beyefendi bir kabiliyeti tatbikiye buyu
ruyorlar ve tatbik edilirdi diyorlar. Manisa'da, Ay-
dın'da hiç kimse bir ev alamıyacak. Şark'ta birkaç 
ev kalmış. Orada bulunan 'bir kimse bir ev alacak. 
Efendiler! Bu nasıl olur? Nasıl tevzi edilebilir? Za
rarı hesap edelim, biz zararı tespit erik. Bir mil
yarı geçiyor. Diyelimki bir milyar olsun, bu gibi 
emlâk kıymetinin heyeti mecmuası ise dört milyon
dur. Bir milyarı, dört milyona nispet dahilinde, 
nasıl tevzi etmek imkânı vardır? Eğer bu kanundan 
ve bu emlâkten istifade matlup ise, her halde bu
nun yalnız parasından istifade edilebilir ve bu para 
hükümetin eline geçmemek üzere Ziraat Bankasına 
veya Heyeti Celilenin tensip edeceği bir bankaya ya-

[ tırılır. Yarın imar Bankası yapılacak, onun serma
yesi olur ve bu suretle zarar görmüş olan adamların 
hepsine aksiyon verilir ve o emlâkte harabiden kur
tulmuş olur. Heyeti Celilenizden her arkadaşımız 
memleketi ayrı ayrı dolaşmışlardır, görmüşlerdir ve 
daima şikâyet etmişlerdir, Emvali metruke harap 
olmaktadır, bir çaresini bulunuz dediniz. Çare na
sıl bulunur? Bunları satmaktan başka çaresi yoktur. 
Masraf yapıyoruz, onların mamuriyetini idame ede
miyoruz. Tabiî harap olacak. Servette kaybolacak. 
Binaenaleyh bendeniz Niyazi Beyefendinin fikrinin 
aksinin kabulünü rica ediyorum ve eğer bu satılırsa, 
Hükümetin varidatına geçmesin ve îmar Bankasına 
bir sermaye olsun. (Doğru sesleri) 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Ekseriyet yok. (Var 
sesleri) 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Muhterem Abdülha-
lik Beyefendinin mütalâatını dinledim. Kendileri bu 
kanunun müzakeresinde gerek Muvazenei Maliye 
Encümeninde ve gerekse Heyeti Celileniz huzurun
da bizzat isbatı vücut etmişlerdir ve o zaman mes'ûl 
bir Maliye Vekili idi, bunun kabiliyeti tatbikiyesi 

I olduğunu tamamen kabul ederek teklif etmişlerdi, 
i bunu tekabbül etmişlerdi, esasen "buyurdukları mah

zur varid değildi. Çünkü kabul edilen kanunda, tıp
kı eski İmar Kanununun maddesine müşabih bir 
madde mevcuttu. Yani ona şebih bir fıkra vardı. 
«Muhtaç olanlar tercih edilmek şartiyle» zararın 
miktarı tespit edilecek ve muhtaç olanlar tercih edi
lecekti ve bu surette verilecekti. Şimdi meselenin 
ikmal safhası vardır. Birisi tespiti zarar, diğeri ter
tibi ihtiyaçtır. Kanunun gayesi, bir adamın (aksi-
yoner) olarak bir müddet beklemesi değildir. Ka
nunun gayesi, muhtelif istilâlar dolayısiyle hanı ma
nı sönmüş, evi barkı yanmış olan adamlara barınacak 
bir ev ve bir yurt teminidir. Kanun bu maksatla 
vaz edilmiştir ve bu maksatla muhafazasını istiyo
ruz. 

Kanunun tehiri bu maksadın teminini istilzam 
edecektir. Zira bu emlâk satılacaktır. Emlâki mil-
liyenin satış muamelesinin ne kadar mühim olduğu
nu,- sabık ve lâhik Maliye Vekili Beylerle beraber 
umuru maliye ile de meşgul olmuş olan her fert ve 
ahm satım muamelesinin arz ve talep kaidesine tabi 
bulunduğunu gören her fert kanidir. Hükümet bir 
defa emlâki milliye satışına çıktı mı, hele bunu da 

i büyük bir mikyasta pazara çıkardı mı? Kıymetin ne 
kadar düşeceği malûmdur. Şu halde fiyat düşme-

I inek için, hükümet bunu tehire mecbur olmalıdır 
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ve bunun satışı esasen uzun zamana mütevakkıftır. 
Çünkü evvelen satılacak, satıldıktan sonra bedel
leri bankaya teslim edilecek, tevzi edilecek, edil-
miyecek bilmem ne, herkez aksiyoner olacak gibi 
bir şeyler, bir şeyler... Efendiler! Mevzuu maksat, 
yalnız vaki olan zararın tazmini değildirki, aym za
manda bundan başka kanunun mevzuu, gayesi imar 
ve İskân Kanunu gibi, bu kanunun da gayesi ev
siz, yurtsuz olanların yağmurdan, soğuktan, sıcak
tan barınmalarını temin etmekten ibarettir. Bu yap
tığınız kanunla şimdiki teklif edilen şekilde bu lâyi
hayı kabul edecek olursak arkadaşların bu mak
sat fevt olacaktır, nazarı dikkatinizi celbederim. 

KAVANİNİ MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ ŞE
FİK BEY (Bayezıt) — Efendim! Niyazi Beyefendi
nin fikir ve mütalâaları, eğerki zarardide olan eş
hasın adedine göre metruk eyler olsaydı, pek mu
vafık idi. Lâkin bir kere düşünelim ki zarardide 
olanlar 'beştin, mevcut emlâk beşyüzdür. Bu beşyüz 
evi beşyüz adam işgal etmişler, dörthin beşyüz kişi 
açıktadır. Şimdi bu beşyüz kişiyi evlerin içinden at
mak olamaz. Sonra diğer cihetten, açıkta kalanla
rın da zarar ve ziyanları vardır. Onlar da müşkü
lât içerisindedirler. Binaenaleyh encümen bunu uzun 
uzadıya düşündü. Hakikaten evvelki kanunla arz 
ettiğim şekil telâfi edilebilseydi ve zarara tekabül 
etseydi muvafıktı. Fakat onun kabiliyeti tatbikiye-
si görülemediği için muvafık bulmadık. Şimdi Hü
kümetin teklif ettiğini en sehil ve daha kabili icra gör
müş olduğumuz içindir ki; bu şekilde Heyeti Celile-
nize arza karar verdik. Binaenaleyh maddenin bu 
şekilde kabul buyurulması selâmeti maslahat noktai 
nazarından lâzımdır. (Müzakere kâfidir sesleri) 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
ÂBÎDİN BEY (Saruhan) — Müzakerenin kifa

yeti aleyhinde söylüyeceğim efendim. 
REİS — Buyurunuz! 

ÂBİDÎN BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar! Felâketzedegân ve harikzedegâna tahsis edilmiş 
olan emlâki metrukeye dair 13 Mart 1340 tarihli Ka
nunun kabiliyeti taübi'kiyesi olmadığından dolayı şim
diye kadar hiçbir semere verecek ve müfit olacak 
bir şekilde temlik ve tevzi muamelesi yapılmamış ve
yahut garameten onlara ait bir bedel verilmemiştir. 
Fakat bu envali menkulenin 'bulunmuş olduğu saha
da yaşıyan bir arkadaşınız olmak sıfatiyle arzı malû
mat etmekliğime müsaade buyurunuz. Binaenaleyh 
müzakerenin kifayeti aleyhinde arz edeceğim. Ora
larda metruk evler vardır ve bu evler bazılarına ve

rilmiştir. Fakat bunun içerisinde icar ile oturanlar 
da vardır. Bu evler muhtacı tamirdir. Bu evlerde 
meccanen de oturanlar vardır. Binaenaleyh tamir 
edilmemektedir. Burada bağlar da vardır. Bu bağ
lar kiraya verilmiştir. Fakat bunların içerisinde is
ticar etmiş olanlar azamî mahsul alacak diye gerek 
imar hususunda ve gerekse hususatı sairesinde kendi 
malı gibi bunlara bakmamaktadırlr ve bu yüzden 
serveti milliye de zayi olmaktadır. Bunu gören ve 
bu ahvale vakıf olan arkadaşınız, memlekette bir 
Emlâk Bankası tesis etmek ve «muhtaç olanlara tev
zi edilecektir» kaydiyle haksızlıklara ve birçok suiis
timallere yahut dedikodulara mahal vermemek için; 
Emlâk Bankası mahiyetinde bör İmar Bankası teş
kilini teklif etmişlerdir. 

Heyeti Celilenizin teşkil etmiş olduğu bir Encü
meni mahsusda bu tetkik edilmiştir. Bu İmar Ban
kasının memleket için müfit olacağı da düşünülmüş ve 
aynı zamanda harikzedegân ve felâketzedegân, kendi 
hisselerine isabet eden miktarı anonim şirketi ma
hiyetinde olmak üzere alacaklar ve bunun, tatbikat 
sahasında, iktisadiyat sahasında, banka sahasında, 
memleketimize daha çok müfit olacağı anlaşılmıştır. 
Binaenaleyh meselenin müzakeresi kâfi değildir. 
Müzakereye devam edilecek olursa kanun daha esas
lı ve daha iyi ibir şekilde çıkar. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takririni 
okuyacağım. 

Riyaseti Cedileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müzakere 

kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görerek mad

delere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyuyorum, kabul etmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

13 Mart 1340 tarih ve 441 numaralı (Hükümet yedin
de sahipsiz olarak mevcut bulunan emlâkin, emval 
ve emlâki düşman, usat ve hasbeüüzum Hükümet ta* 
rafından tahrip edilmiş olanlara nispet dahilinde tev
ziine mütedair) Kanunun birinci ve ikinci maddelerini 

muaddel Kanun. 

Madde 1. — Hükümet yedinde sahipsiz olarak 
mevcut bulunan emval ve emlâkin düşman, usat ve 
hasbellüzum Hükümet tarafından emlâki tahrip edil
miş olanlara nispet dahilinde tevzii hakkındaki 13 
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Mart 1340 tarih ve 441 numaralı Kanunun birinci 
maddesi feerveçiati tadil olunmuştur: 

.Mübadeleye gayrı tabi eşhasa ait olup Hükümet 
yedinde bulunan metruk emlâk ile arsalar Hükü
metçe alelusul füruht edilerek esmanı düşman, us-
sat ve hasbellüzum Hükümet tarafından hedim ve 
tahrip veya harp dolayısiyle ihrak edilmiş olan em
lâk sahiplerine - muhtaç olanlar tercih edilmek şar
tiyle - zayiatlarının derecesi nispetinde tevzi olu
nur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyu
yorum; kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Aksini reye koyuyorum. Ka'bul etmiyenler ellerini 
kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim! Bir tak
ririm var. 

REİS — Heyeti Umumiye hakkında verdiniz mi? 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Hayır efendim! 

Maddenin mefhumunu tadil edecek mahiyette değil
dir. Bir ibarenin tayyı hakkındadır. 

REİS — «Muhtaç olanlar tercih edilmek şartiyle» 
ibaresinin tayyı teklif olunuyor. Takriri okuyoruz. 

Makamı Riyasete 
Mübadeleye tabi 'olmayan eşhasa ait metruk em

lâk satılıp esmanı, duçarı zarar ve ziyan olanlara 
muayyen bir nispete göre dağıtılacağına göre muhtaç 
olanların tercihi biilûzum olsa gerektir. Binaenaleyh 
maddedeki (muhtaç olanlar tercih edilmek şartiyle) 
İbaresinin tayyını teklif ediyorum.. 

Kocaeli 
İbrahim 

(Madde kabul edilmiştir sesleri) 

REİS — İkinci maddeyi okuyoruz: 
MADDE 2. — Kanunu mezkûrun ikinci maddesi 

berveçhi ati tadil edilmiştir: 
Bu suretle esmanı tevzi edilecek olan emvali gay

rım enkulenin 1331 senesi bidayetindeki kıymeti mu-
kayy edeleri bilâhare Maliye bütçesıinden istihsâl olu-
ınacak tahsisattan ashabı hesalbı carisine kayıt ve 
ithal ve satılan emlâk ve arsaların bedeli, eshabı is
tihkaka tevzi edilinceye kadar, faiz mukabilinde 
Ziraat Bankasına tevdi olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) ikinci 
maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.. Dördüncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

- 4. — İstanbul ciheti havagazı şirketine ait evrakın 
celp ve tetkiki hakkında Gümüşane Mebusu Zeki 
Beyin (4/236) numaralı takriri ve Nafıa Encümeni 
mazbatası. (1) 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
(Nafıa Encümeni mazbatası okundu). 
REİS — Nafıa Encümeni mazbatası hakkında mü

talâa var mı? (Hayır sesleri). 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim! Yedikule Gazhanesi namı altın
da Heyeti Celilenize gelen bu mesele hakkında müm
kün mertebe (Hayrülkeîâm mâ Kaile ve delle) düstu
runa ittiba etmek ve Meclisi Âlinizin kıymetli za
manlarını israf etmemek için kısa söyleyeceğim. An
cak Nafıa Encümeni ve onun muhterem Reisi mes
lektaşım Muhtar Beyefendi Encümende Hükümet 
namına gönderilen memurların ifadelerini buraya 
dercetmiş olsalar di, bendenizin söyleyeceğim daha 
kısa olurdu. Bundan dolayı teessüf etmek bana düş
mez. Fakat onların söyledikleri sözlere ait hiçbir ke
lime yazılmadığı için belki biraz daha uzun olur. 
Fakat arz ettiğim gibi kısa söyleyeceğim. Eğer arka
daşlar daha isterlerse, yani maruzatım noksan olursa 
o vakit tafsilâtını arz edeceğim ve bundan da eminim-
ki, velevki gönderilen memurların ve bilhassa ben
deniz bir arkadaşları olmak dolayısiyle encümene ça
ğırarak mütalâamı almış olsalardı, daha iyi olurdu. 
Fakat (Elhakku ya'lû veaîâ aleyh) bu bir haktır. 
Doğrudur. Hiç bir suretle batıl olamaz. Heyeti Celi-
lenin malûmu olduğu üzere bu İstanbul Yedikule Ha
vagazı işinin buraya gelmesinin sebebi, İstanbul'da 
çıkan mahut gazeteler grubunun her mukaddesata ve 
her türlü bizim muazzezatımıza hücum ettikleri bir 
devir vardı. Istiyorlardıki Meclis devrilsin ve hepsi 
lekelensin. İşte o zaman İstiklâl namında çıkan ga-
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zete üç dört ay evvel bir makale yazmıştı. Muhterem 
Gümüşane Mebusu Zeki Bey, bunu serriste ittihaz ede
rek meselenin dosyasının kamilen buraya gelmesini iste
diler. Mesele gayet basittir. Bir sual ile, bir sual tak
riri ile cevap alınabilirdi. Fakat her nedense onu arzu 
etmediler. Meselenin buraya gelmesini istediler. Maz
bata üç, dört ay tetkik neticesi tanzim edilmiştir. 
Fakat mazbatada nazarı dikkati celbedecek bir şey 
vardır. Belki manzuru âliniz olmuştur. Bu işlerde mü
tehassıs olan mühendis Edirne Mebusu Rıfkı Bey 
mazbatayı imzalamamıştır. Çünkü muarızdî. Fakat ne 
hususta muarız olduklarını bilmiyorum, görüşmedim. 
Şimdi mevzubahis olan mesele iki makama aittir. 
Binaenaleyh bazı rakamlarda karacümle yanlışlığı 
yapıldığı gibi mazbatada ve yazılan mütalâada da 
karacümle yanlışlığı yapılmıştır. Onların ikisi de 
meczedilecek Nafıa Vekiline veyahut Nafıa Vekâle
tine tahmil edilmiştir. Bunların biri doğrudan doğruya 
vekil arkadaşımızın vermiş olduğu bir karardır. Diğe
ri de emanetle bir şirketin yapmış olduğu bir muame
ledir. Binaenaleyh meseleyi böyle terkip suretinde ge
tirdikleri için bendeniz tahlil ediyorum. 

Evvelâ Nafıada cereyan eden muameleyi gayet 
açık ve doğru olarak arz edeceğim. Sonra emanetle 
olan muamelesini, icapederse, üzerime alırım. Gayet 
doğru ve tamam bir muameledir. Meselenin esası şu
dur: Meşrutiyetin ilk devrinde memlekette imârat yap
mak hevesi uyandı. Bu imâratın bir tanesi de İstan
bul'da bildiğiniz gibi havagazı yerine elektrikle ten
virat yapılması istenilmiş. O zaman Hükümet bir mü
sabaka açmış, o müsabakada üç esası şart koymuş. 
O zaman bendenizin ilmim daha buna muttali değildi. 
Meselenin esaslarından biri şu idi. Yapılacak tesisat 
modern olacaktı. 

İkincisi: Eriçok miktarda elektrik kuvveti elde 
edilecekti. 

Üçüncüsü de: İstanbul ciheti Havagazı Şirketine 
verilmiş olan elektrik imtiyazından dolayı İstanbul 
tarafı Havagazı Şirketiyle uzlaşacak ve oraya da elek-
tirik verecektir, kaydı konmuş. Yani gelecek elektrik 
sirkati Beyoğlu'na elektrik verdiği gibi İstanbul ta
rafına da verecektir. Vakıa bu şartlar benim ilmimin 
vasıl olmadığı bir zamandı. Fakat en büyük Türk 
kütlesi İstanbul tarafında idi. Orasını elektiriksiz bı
rakmak doğru değildi. Müsabaka neticesinde şimdi 
bildiğimiz elektirik şirketi imtyazı almış ve beriki 
şirketle uzlaşmış öbür tarafa da elektiriği vermiştir. 
Uzlaşmasa da tabiîdirki o adamların imtiyazı vardır. 
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I O imtiyazı satınalmaktır. Bir araziyi hasıl istimlâk 
ederse onu da öyle istimlâk etmeye mecburdur ve 
hükümetin koyduğu şart, istimlâkatta daimi surette 
koyduğu şart, eğer şirket ahali ile uzlaşamazsa, hükü
met istimlâk kanunu mucibince o meseleyi halleder 
diye üzerine bir yük alıyor. Bu yükü de almamış. 
Şirkete sen nasıl yaparsan yap demişler. Hakikaten 
imtiyaz meselesi, arazi meselesi gibi meseleler bir ka
nunla halledilemezdi. Bunu bu suretle bırakmış ve 
o zamanda bü havagazmın on sene daha imtiyaz 
müddeti varmış. Araya Harbi Umumi girince bir va
ziyet tahaddüs etmiştir. O da şudur: 

I Malûmu âliniz İstanbul'a kömür verilemedi. Onun 
için sureti mahsusada bir idare teşkil ettiler. O idare 
her şirketin- idaresine göre, ihtiyacına göre kömür 
tevzi ederdi. Gerek Beyoğlu cihetindeki ve gerek İs
tanbul cihetindeki havagazı şirketine dediki, sana 
kömür vermeyeceğiz, petrol ile olur dedi. Bundan 
dolayı muattal kaldı. 

Şimdi asıl meseleye gelince; kömür gelmeye baş
layınca hükümet şirketi işe haşlatmış, elektrik şirketi 
ile beriki havagazı şirketi- iddia ediyorlar, diyorlarki, 
bu imtiyazın müddeti vardır, bunu size devredelim. 

I Fakat birtakım zarar ve ziyanımız vardır. Bu zarar 
ve ziyanı verin. O zaman vâki olan muamele noksan 
kalıyor, intaç edilmiyor. Yalnız şirket birtakım za-

I rar ve ziyan talep ettiği için hükümet vermem, diyor. 
I Diğer metalibatım da reddediyor. Fakat nazarı dik

katinizi celbederim, aşağıda da bu mesele tekrar ge-
I lecektir. Yurt meselesinde de ikinci jbir mesele vardı. 

O zaman şayet şirkete zarar ve ziyan tazmin edijir 
I veyahut şirketin bundan dolayı parası sermayesine 
I girerse, şehremânetinin o zaman hasılatı saf iyeden bir 
I hissesi vardır. Bu hasılatı safiye, sermaye yükselince 
j ne olocaktır? Çünkü bu hasılatı saf iyeden şehrema

neti hisse alacak. Tabiî hasılatı safiye azalır. Bunu 
I vereyelim diye de bir tereddüt hâsıl olmuş ki, şimdiki 
I vaziyette bu yoktur. Yani şimdi hâsılatı gayri safiye 
I üzerine çevrilmiştir. Sermayesi ne olursa olsun, şirke

tin masrafı ne olursa olsun, hasılatı gayri safiye üze-
I rinden alınır. Bu mesele geçen sene, arz edeceğim şe-
I kilde gelmiştir. Emanet, elektirik, şirketi ile ve Yed i-
I kule Havagazı Şirketi ile üzlaşıyor, diyorku: Bu hat 
I benimdir, daha yedi sene imtiyazım kalmıştır. Yedi-
I kule gazhanesinde daha yedi sene imtiyazım var. 

Fakat bunu size devrediyorum. Mukavele mucibince 
I bunu size hüsnü halde teslim edeceğim. Hüsnü; halde 
I tesellüra etmek istersen yapayım. Eğer istemezseniz 
I şimdi birtakım yeni tesisat, fennin usulleri, ihtiraaü 
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vardır. Bu ihtiraata göre yapmak isterseniz ben buna 
mecbur değilim. Şehremaneti de hayır ben yeni tesi
sat yapacağım diyor ve başka bir şirketle uzlaşıyor. 
Yeni ihtiraatı fenniyeye göre bir tesisat yapılıyor ve 
bunun hüsnü hale ifrağı için kaç îira lazımsa o ka
dar para bana ver, diğerine karışma. İşinden şirket 
tebrie ediliyor ve işte doğrudur. Çünkü eski tesisat 
ile yeni tesisat arasında fark vardır. Yalnız gaz hu
susunda değil, bundan kırk sene evvelki yapılan ma
kinelerle tarakkiyatı fenniyeye göre yapılan bugünkü 
makineler arasında külli tarakkiyat vardır. Sonra 
ahalinin menfaatinedir. Ne kadar ucuz gaz sarf olu
nursa ahalinin menfaatinedir. Bunu düşünmeye mec
burum. Bu menfaate binaen eski tesisatını istemem, 
yeni tesisat yaptıracağım. Yalnız senin şeyini keşfe
delim, bunun mukavele mucibince bedeli kaça mal 
olursa o bedeli bana ver. Emanetin bu tezkeresi 
geldi. Bendenizin yaptığım muamele de budur. Elek-
tirik şirketinin İstanbul, Yedikule Havagazı Şirketin
den almış olduğu hisseler için bedel vardır. Bunlar 
artık hiç bir temettü vermez. O hisseler için diyorki, 
bunu sermayeme koyacağım. Malûmat olarak size 
bildiriyorum. Yalnız burada bir şey var. Diyorki, 
ben harp senelerinde bunlara faiz de verdim. Bu faiz
le beraber şu kadar bin lira ediyor. Bunun ben ser
mayeme ithal edeceğim. Şimdi esasen bir kere şirket 
şurada Muhtar Beyefendinin Nafıa Vekâletinde mü
şavir veya sermühendis namiyle bulunduğu sırada 
bazı itilâflar yapılmıştır. Bu itilâflar mucibince şir
ketin sermayesinin 12 milyon Franktan 34 milyon 
Franka iblâğı kabul edilmiştir. Azru buyurursanız 
itilâfnamenin dokuzuncu maddesi şudur: 

«Madde 9. — Elektirik şirketi meclisi umumisi
nin tasdikine iktiran eylemek şartiyle ademi kifaye 
hesabı usulünün ilgasını esham sahiplerine telâfi et
mek ve icra edilecek tesisatı tevsiiye ve munzam-
maya karşılık olmak üzere sermayeyi asliyesini on iki 
milyon Franktan otuz dört milyon Franka iblâğ 
edebilecektir. Şirket nizamnamei dahilisinin altıncı 
maddesi mucibince bu sermayeyi yüzde elli tezyid 
etmek salâhiyetini haizdir.» 

Binaenaleyh şirket bize hiç sormadan bile bunu 
yapabilir. Onun için mesele yoktur. Bu mesele geldi, 
tabi Nafia Vekâletinin birtakım teşkilâtı vardır. Bu 
teşkilât vazaifin taksimi suretiyle yapılmıştır. Tabiî 
ait olduğu daireye verdik. Dairenin bir heyeti fenni-
yesi var. Heyeti Fenniye tetkik etti, dairesi tetkik et
ti, bunu Meclisi Nafıaya verdi. Meclisi Nafıa uzun 
uzadıya tetkik etti ve verdiği kararın hülâsasını mü

saadenizle okuyayım, yahut hülâsasını arz edeyim. 
Eir kere imza edenler: Müsteşar Ali Rıza Demiryol-
İar Müdürü Umumisi Ziya, Turku Muabir Müdürü 
Umumisi Asaf, Hukuk Müşaviri Vehbi, Muhasebe 
Müdürü Raşit, Kalem Mahsus Müdürü Server ki, 
bunlar Heyeti urnunîiyesidir. Bunlardan hariç kalmış 
yoktur. 

Şimdi bunların hülâsatan dedikleri «İmtiyazlı ten
virat, Havagazı Şirketinin yedi imtiyazında bulunan 
İstanbul mahallâtına teşmil edilmek üzere, ithal edil
miş olan mebaliğin İstanbul Elektirik Şirketi tesisa
tı iptidaiye sermayesi meyanına ithal olunarak bu 
sermaye misillû ifta olunması esası müttefikan kabul 
edilmiştir.» 

Şimdi bu heyetin vermiş olduğu rapora karşı ben
denizin yapacağım muamele, zannedersem Heyeti 
Celilenizinde kabul edeceği bir şeydir. Hepsi mem
leketin her bir tarafından gezmiş, tozmuş her tarafı ta
nımış ilim ve irfan adamlarıdır. 

REFİK BEY (Konya) — Öyledir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — içlerinde hukukşinası Ja va.*, kaı?m ehli 
de var, erbabı 'ilim ve fen de vardır. Bu suretle kabul 
ettim ve şirkete tebliğ ettim. Tebliğimde tasdik ettim 
manasını ifade etmez. Çünkü Meclisi nafianm dediği 
gibi mesele basittir. Şirket sermayesine istediği kadar 
zammeder hissedaran düşünsün. Biz onun nikübetin-
den katiyen mesul değiliz. Arz ettiğim gibi şehrema
neti hasılatı gayri safiye üzerinden hisse aldıkça 
bunu düşünmeye mecbur değiliz. Şimdi Nafia En
cümeni hûlâsai mtüalâatında mazbatasının birinci 
maddesiyle birtakım rakamlardan bahsediyor. Bun
da ufacık karacümle hataları vardır. Bunu tekrar 
edeceğim. Çünkü biri doğrudan doğruya emanet ile 
istanbul Havagazı Şirketinin müessesatında vaki olan 
zarardırki, onu tespit etmişler. Emanetin heyeti fen-
niyesi ile diğer bir heyeti fenniyeki, bu heyeti fenni-
yeler hakkında bu mesele olduktan sonra şahsiyetle
rinin kimler olduğunu sordum. Bu şahsiyetler bu hu
susta sahibi ihtisas ve bu gibi muamelâta da vakıf 
ve fiyat hususunda en ziyade sahibi salâhiyet adam-
larmış. 

Sonra üçüncü maddesi ile diyorlarki, İstanbul 
Havagazı Şirketi ile emanetin yaptığı itilâf katiyen 
doğru değildir, hakkı yoktur. Ya, bu meclisi umumii 
belediyeye gelmeli idi, şöyle olmalı idi, böyle olmalı 
idi. Bir taamül yoktur. Şehremanetinin bir encümeni 
var, o encümende tetkik ettirir, karar verir, tatbik 
eder. Binaenaleyh onun yaptığı muamele doğrudur, 
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değildir. Bu, bendenize ait değil. Fakat doğrudur. I 
Dördüncü maddesinde buyuruyorlarki, mülga nafıa 
nezareti devair rüesası ile Nafıa Vekâleti erkânının 
raporları arasında calibi dikkat ihtilâf atı mühimme 
mevcut olduğu meşrut olmuş ve encümenimiz her | 
iki raporu bittetkik, nafıa nezareti rüesayı deva iri ta- I 
rafından serdedilen mütalâatı nefsülemre ve şehrin 
menfaatine muvafık bulmuştur. 

Meseleye girmeden müsaadenizle ufacık bir teşbih 
hattrıma geldi. Demin arz ettiğim gibi rakam yanlışlı
ğı vardır. Fakat bir de teşbih yanlışlığı var. Mülga 
nafıa nezareti erkânı ile buradaki rüesa arasında 
ihtilâf varmış ve onların dediği de doğru imiş. Rica 
ederim arkadaşlar! Her türlü şeyi ben kabul rdece-
ğim. Eğer hücum benim namıma olmuş obaydı. Fa
kat vaktiyle Londra'ya iki heyet gitmiş, biri İstanbul' 
dan, biri de buradan. İstanbul'dan gidenler Sevr 
Muahedesini imzaya da gitmişlerdi. Buradaki arka
daşların kıymetli, metin, her biri milî mücadebye iş
tirak etmiş adamlardır. Billur gibi pâk ve temiz adam- | 
lardır. Rica ederim, kendisine sorarım. O Nafıa Ne- | 
zaretinde dediği temiz adamlar, millî kuvvelerimiz 
İstanbul'a girdikten sonra bir tanesi buraya j;elip de 
hizmet etmek istedi mi? Adetâ bu şeye küstü^r, hep
si tekaütlüklerini istediler. Bu teşbih kıyasıma ağarık- j 
tır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O zaman ikimizi | 
de davet ettilerdi de, gelmedik. Bunu söyleme't çok 
çirkin bir mesele olur. Sizi resmen iki defi* davet 
ettiler de İstanbul'da daha iyi hizmet ederirp üye 
gelmediniz. (Alkışlar, handeler) 

REİS — Rica ederim, şahsiyat mevzubahb r»!ma- j 
sın. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır efeyim. 
Gaipte olanın aleyhinde lâkırdı söylenmez. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Fakat o rüesayı memurinin bir taneli di-
yorki, şirketin hakkı vardrr. İmtiyaz müddetin'1 tem
dit ettik. Rica ederim, vakit nakit değil midir, aynı 
şeye çıkmaz mı? 

Sonra, netice olan muamele gayet sarih ve basit- ı 
tir. O da emanetin hasılatı gayri safiyeden hisse si
masıdır. Yani şirketin yapmış olduğu masraflar ve 
daha ne gibi şeyler varsa, bu gibi hasılatı gayri safi
yeden hisse alıyorki, bu bizim şirketlere kabul ettir
diğimiz ender ve güzel bir şeydir. Bendenizin yaptı- j 
ğım budur. Ve asıl Nafıa Vekâleti ile Elektirik Şir
keti arasında vaki olan muamele de bundan ibaretth. 
Şirket sermayeme koyuyorum dedi. Bizde de malû- i 

mat kabüindendir, diye tetkik edildi ve evet bu tesi
satı iptidaiye meyanına girer denildi. Hiç birisi bu
nun aksini söylemedi. 

Sonra diyorlarki: Emanetin yapmış oldulu bir 
taahhüdü malî vardır. İkinci şirketle muamele yaptı
ğımdan emanet taahhüdü malî yapıyor diyorlar. Ta
ahhüdü malî yoktur. Bunu kendileri bildiği gibi zan
nedersem bendeniz de bilirim. Binaenaleyh, taahhü
dü malî yoktur. 

Asıl canımın yandığı bir tek şey daha vardır. Di
yorlarki: Türk ve maabir Müdürü Umumisi Reşit 
Beyi ben bu mesele için azletmişim. Bu hususta res
mî bir kayıt bulurlarsa bugün derhâl istifa ederim ve 
Reşit Beyin ne için azledildiğini söylemek istemez
dim. Fakat bu isnat gibi şaibeden beri olmak için bu 
meseleyi de huzuru âlinizde arz etmek mecburiyetin
deyim. Bendeniz geçen sene on ay kadar vekâlette 
bulundum. Şimdi de bir ay olduğuna göre ceman on-
bir ay ederki, bu müddet zarfında ancak iki memur 
azlettim? Bu suretle anlaşılıyorki memur azledici bîr 
kimse değilim. Kayıtlara bakılınca görülürkü başka 
azlettiğim vaki değildir. Belki istifa edenlere tesadüf 
edilir. Fakat bunlardan bazıları sırf başka yerlerde 
daha fazla maaş bulduklarından ve bazıları da bura
nın havasıyle imtizaç edemediğinden dolayı istifa et
tiler. Binaenaleyh azledilenlerden Reşit Beyi ben de 
severim ve hatta onu ben yetiştirdim demeye utanı
rım. Zira, onu çalıştığı yerden alarak Nafıanın en 
ruhlu yerlerine koydum ve yetiştirdim. Fakat, 'insan
ların bazı noktalarda kusurları olur. Meselâ, bazıla
rımız yüksek ilim ve fen adamı oluruz. Fakat idare 
adamı olamayız. Bu adamın da bir kusuru vardı. 
Bunun günün birinde bütün muamelâtını tetkik bu
yurursanız görürsünüzki, bir çoık şeyleri takip ede
memiştir. Çünkü fen adamı idi, idare adamı değildi. 
- Hattâ bilerek demiyeyim - bilmiyerek bir muamele 
yapmıştır. Bu suretle kendisinin idare adamı olamı-
yacağma en son kanaati ben de hasıl etmiştir. O da, 
Meriç boyunda bir hudut tashihi dolayısıyladır. Me
riç, hudutta bazı yerleri yediği için bazı köyleri 
öbür tarafta bırakmak ihtimali vardı. Bu gibi şeyleri 
men etmek için evrakı keşfiye gelmiş. Evrakı keşfiye-
ye bakmış ve fakat uzun delail ile bunu reddediyor. 
Bunun üzerine Edirne Mebusu Muhteremi Fa;k 
Bey bana bir mektup yazdı. «Aman bazı köylerin bu 
suretle öbür tarafta kalmak ihtimali vardır. M ,riç 
yatağını değiştirebilir, şayet değiştirirse bu köyler 
öbür tarafta kalacak, bu muameleyi nazarı dikkate 
alın.» diyor. Evrakı getirttim ve itiraf ederinıki bir 
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mühendis olduğum halde bile heyeti fenniyeme o 
kadar itimadım vardırki, onların işlerine ben nadiren 
itiraz ederim. Çünlkü onlar benim vermiş olduğum 
hututu umumiye üzerinde işleri yürütmeye muktedir
ler. Fakat bu işi bir istisna kabilinden üzerime aldım. 
Çünkü bu suyun tuğyanı neticesinde bu gibi Türk di
yarlarının gitmesine tahammül edilemez. Bu cihetten 
tetkik ettim, bir de ne bakayım. Bu kadarlık bir mu
amele ile bu mesele hallalunabilirdi. Farz edelimki 
iki bin lira kadar bir parayı bu suya attık. Fakat bu 
suretle hudut tespit olunacaktı. Bunu söylediğim 
halde ve ben dikte ettirdiğim halde gene yanlış yap
mıştı. Niçin? Çünkü gönderilen şeyin fennen tulü 
ve irtifaı noksandır diye bu esas dahilinde tespit et
memiş. Rica ederim, bu muamele üzerine siz, benim 
yerimde olsaydınız. Ne yapardınız? Tabiidirki benim 
burada yapabileceğim bir tek şey vardır ve onu yap
tım. Kendisi idare adamı olmadığından ciheti fenni-
yede istihdam edilmek üzere azlettim ve bugün ge
ne kendisini yalnız ciheti fenniyeye münhasır kalmak 
şartıyle istihdam ederim. Fakat idare başına geçir
mem. Esasen filân ve filân memurun azli Meclisi 
Âliye gelmiyecek bir mesele ddi. Fakat huzurunuzda 
tebrie için arz ettim. îşte muhterem arkadaşlar! Arz 
ettiğim gibi mesele, tekrar ederim'ki gayet basittir. 
Binaenaleyh esasa geçiyorum: 

Elektrik Şirketi istanbul'da elektrik tesisatını ik
mal edebilmek için, hükümetin tahmil ettiği şarait 
mucibince - yani İstanbul tarafındaki Havagazı Şir
keti ile uzlaşacaksın kaydına istinaden - onunla uz-
laşmış, hisselerini almış ve diyorki: 

Bunun ben, sermayeyi îptidaiyeme koyacağım. 
Nafıa Vekâletinin vermiş olduğu karar buna aittir. 
Ve bu, arz ettiğim gibi bilûmum merasimi kanun'iye-
den geçmiştir ve bilhassa vekâletin tekmil heyeti fen
niye vesair erkânının nazarı tetkikinden geçmiş ve 
müttefikan karar verilmiştir. Binaenaleyh neticei me-
kâl olarak Heyeti Celileden istirhamım şudurtki bu ev
rakın vekâlete iadelinden •ibarettir. Bunu vicdanınıza 
havale ederim ve onun rica ediyorum. 

NAFIA ENCÜMENİ REİSİ MUHTAR BEY 
(Trabzon) — Arkadaşlar! Bu evrakı meclise isteyip 
tetkik edilmesini istiyen arkdaşımız burada yoktur, 
bütün evrakı a toplamıştı. Kendisi gaiptir. Binaena
leyh, bendeniz söylemeye mecbur kalıyorum. Ben, 
meseleyi arz edeceğim Bu mesele müzakere olunur
ken... 

RElS — Tabii Encümen namına söylüyorsunuz 
değil mi, Zeki Bey namına değil. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evet efendim! En
cümen namına söylüyorum. Zeki Bey burada olsay
dı, belki ona havale ederdim ve o müdafaasını ya
pardı. Faikat şimdi Nafıa Encümeni namına arz edi
yorum. Meselede böyle bütün fen adamlarının kirli 
çamaşırlarını yani şu namusludur, bu kusurludur 
gibi mevzubahis olmasını çok teessürle dinledim ve 
aynı zamanda esas meseleyi bende muhtasaran söylü-
yeceğim. Uzun söylemiyeceğim, kısa kesmeye çalışa
cağım. Lâkin bu meselenin bütün safahatını baştan 
nihayete kadar kısaca arz etmek suretiyle gösterece
ğimizi, hesap yanlışlarını ne kadar yapmışız. Sırrı 
Bey hepsini söylemediler. Ben onları birer birer arz 
edeceğim. ^ırrı Bey evvelâ, Nafıa memurlarının ifa
delerini niçin rapora derç buyurmamışlardır, diye 
söylediler. Evet, hakikaten ayrıca Nafıadan gelen er
kân ve rüesanın ifadelerim' raporda şudur diye der-
cedebilirdik. Halbuki oraya, ayniyle o raporu yazan 
yani Nafıa Vekâletinin Müdürüyeti Umumiyesinin 
raporunu yazan zat gelmiştir ve onun raporunu da 
aynen buraya dercettilk. Mütalâası burada vardır. Di
ğerlerini onun için buraya dercetmedik, 

Kendisinin davet edilmediği meselesine gelince: 
Şayanı hayrettir, Nafıa Vekâletine bu iş müzakere 
edilecektir, teşrif edin dedik. Fakat kendileri gelme
diler, sadece memurunu gönderdiler. Kendisini behe-
mahâl getirmek için hakkı kanunimiz yoktur. Bu, 
böyle olunca, illâ, sen geleceksin diyemezdik. Tabi 
kendisine gelmesi için ve bu mesele müzakere oluna
caktır diye mektup yazdık. Kendisi gelmedi, memu
runu gönderdiler. Tabii biz, bununla iktifaya mec
buruz. Bu noktadan muahaza etmeye zannederim 
hakları yoktur. 

Sonra gelelim bu şirketlere: En evvelâ İstanbul 
Havagazı Şirketi nedir? Elektrik Şirketi nedir. Bunları 
tahlil edelim. Sırrı Beyefendi, Elektrik Şirketinin su
reti tesisini bir nebze bildirdiler. Fakat mevzubahis 
olan Havagazı Şirketi olduğu için, bundan bahsettiler. 
Şimdi Havagazı Şirketi nedir? Zannederem 1303 se
nesinin 13 Ağustos tarihine isabet eden bir gününde 
İstanbul şehremaneti doğrudan doğruya Havagazı Şir
ketine imtiyaz vermiştir. Bu imtiyazda, şuraları, bu
raları tenvir edilecektir diye kırk sene müddetle ve
rilmiştir. Bu imtiyaz müddeti 1343 senesinin 13 Ağus
tosunda hitam bulacaktır. Müddetin hitamında bütün 
müessesat ve müştemilât mükemmel ve işlemeye sa-
lih bir halde meccanen şehremanetine kalacaktır. Di
ye bir şart vardır. Şehremaneti, imtiyaz müddetinin 
hitamından biraz evvel Havagazı Şirketinin bütün te-
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sisatmda, müştemilatında, teferruatında bir kusuru, 
tamir edilmemiş bir ciheti varsa Müdahale edip nok
sanları tamir ettirecek, şayet ş!irket tamiratı yapmazsa 
şehremaneti vaziyed edip tamir edecektir. Diye ayrı
ca kayıt vardır. Yani Havagazı Şirketinin, 13 Ağus
tos 1303 tarihinden şimdiye kadar her ne yapmış ve 
müddetin hitamına kadar ne yapacaksa bütün müş-
temilâtıyle, mükemmel ve tamirli ve işlemeye salih 
bir halde tesisat şehremanetine devretmesi lâzımdı. 
Bu, şehremanetinin bir hakkı sarihi idi. İstanbul Ha
vagazı Şirketinin bize taallûku olan esasatı bunlardır. 

Elektrik Şirketine gelince: Elektrik Şirketinin, bu
yurdukları gibi filhakika münakaşa şeraitinde üç şart 
vardı. Şartlardan birisi istanbul Havagazı Şirketinin 
de muvafakatini alarak İstanbul cihetine de elektrik 
tenviratını teşmil edebilmek. İstanbul Elektrik Şirketi 
imtiyazının birinci maddesinde de sarahat vardırki, 
İstanbul Havagazı Şirketinin muvafakatini ;istihsâl et
mek şartıyle - tabi onun müddeti imtiyazı zarfında -
İstanbul cihetini de tenvir edebilir. Şimdi İstanbul 
Elektrik Şirketinin sermayesine tesisatı iptidaiye mas
rafı olmıyarak, imtiyaz şeklinde verebilmek için hükü
metin bilmediği miktarı, rüşvet olarak mı yaptı, 
şirketle iştirak suretiyle mi, ne yaptı ise, İstanbul Ha
vagazı Şirketinin istihsal ettiğine dair getirdiği mektu
bun ne olduğunu bilmeden sermayesine ithâl etmek 
meselesi caiz midir, değil midir? Rakkamda hata et
tiğimiz mesele burasıdır. İstanbul elektirik şirketinin 
bir sermayesi var. Bir de tesisatı iptidaiye sermayesi 
vardır. Hepiniz bilirsinizki bir şirketin bir de serma
yeyi itibarisi olur. Zannederim, zamla beraber son za
manlarda elektirik şirketinin sermayesi yirmi milyon 
frank idi. >% 50 de zam yapılırdı. Lâkin hükümet 
ile resmi muamelesi, gerek iştirada ve gerek o hissei 
temettüün ayrılmasında, kalan bu sermayenin hiç dah-
lü tesiri yoktur. Zannederimki Sırrı Bey bu nok
tada bir parça zühul etmişlerdir. Orada doğrudan 
doğruya tesisatı iptidaiyesi için bilfiil sarfettiği ser
maye mevzubahistir. Yani Elektirik şirketinin ser
mayeyi itibarisi ve şirketin sermayesi ile hükümetin 
muamelesinde münasebatı yoktur. Bilâkis tesisatı ip
tidaiyesi için bilfiil sarfettiği sermaye ile münasebet-
tardır. Havagazı Şirketinin bu müdevver olan 460 bin 
lira - ki faizi ile daha yüksek bir rakkama varıyor-
Sermayeyi iptidaiyesine zam değil, tesisatı iptidaiyesi-
ne zamdır. Elektirik Şirketinin son zamanda Nafıa 
Vekâletiyle yapılan itilâfta ki, filhakika Sırrı Beyin 

^buyurdukları gibi o müzakereye memur olan arkadaş
lar arasında bendeniz vardım, hatta o müzakere heye

tinin Riyasetinde idim, sermayesinin tezyidine hükü
met mezuniyet vermişti. Bu sermayenin tezyidi ne 
içindi? Tabii müessesatını genişletmek, büyültmek, 
içindi. Yani şunu yapacak, bunu yapacak, onun için 
ihtiyat olarak büyük bir sermayesi olmak lâzım ge
lir. Fakat gene tekrar ediyorum; şirketin iştirasında, 
hissei temettüünde vesairesinde bu sermayei iptidaiye 
hiç mevzubahis değildir, Tesisatı iptidaiyesine sarfet
tiği para ile hükümetin alâkası olabilir. Esasen serma
yeyi kendi kendisine tezyid edebilirdi. 7 - 8 seneden 
beri bu sermayei iptidaiyeye zammetmek için vurma
dığı kapı, müracaat etmediği mevki kalmamıştır. Bu 
zammı mademki kendi yapabilir, niçin müracaat edi
yor? Mukavelenamesinde sermayesini 50 biıı franka 
kadar tezyid edebilir diye muharrer olan bu şirket, 
sermayesini tezyid edebilirdi. Fakat tesisatı iptidaiye 
sermayesini ilâve etmek istiyor. Çünkü bu şirketi iş
tira edersek, ilâve ettiğimiz bu beşyüzbin lirayı da ve
receğiz, mesele budur. Memleketimize doğrudan doğ
ruya zammolunan bu para girmiştir, bu memleketin 
borcu olmuştur. 

Ama hasılatın takdirinde, harp dolayısıyle hâsıl 
olan muvakkat vaziyet üzerine, hasılatı safiyeden ve
riliyor. O da bu abdi acizin yaptığı itilâfname iledir-
ki, bu suretle İstanbul Şehremanetine 70 - 80 bin lira 
temin edilmiş oldu. Lâkin bu muvakkat bir şeydir. 
Esasen hasılatı taksim olunmuş veya olunmamış me
selesi değildir. Memleketimize, memleketin parasın
dan faiz ve resülmali itfa olunarak yeniden beş yüz 
bin lira girmiştir. Bu nasıl tediye olunacak, kim te
diye edecek? Hasılatı safiyeden verilecek, hasılatı 
gayri safiyeden verilecek, bunlar teferruattır. Esasen 
bir sermaye mevzuu olmadan yapılmış bir iş olma
dan memleketimizin borcu meyanına girmiştir. Çün
kü bu elektrik şirketinin sermayei itibarisi değil, tesi
satı için ve bilfiil sarf ettiği sermayeye idarei umu
miye için yüzde bir miktarında zammolunur. Bu 
miktarın mecmuu bu memleketin düyunudur. Elektrik 
şirketini idareten veyahut siyaseten iştira etmek lâ

zım gelse, esas gene o sermayedir. İmtiyazın sonun
da imha olunmuş meseleleri mevzubahis olursa, yine 
o sermayeye müracaat edeceğiz. Bizce sermayei 
iptidaiye mevzubahis değildir. Bu kendisine ait bir 
meseledir. Yalnız o sermayeden harice çıkamiyacâğı 
için, onun dahilinde bolca sarfiyatını yapabilir. 

Şimdi bu itilâfname ile Havagazı Şirketiden rnu-
vafakatname alınırken, Elektrik Şirketi nafıaya ver
diği hesaplarda, ta 1329 senesinde tediyat yapp da 
sarf ettiğim parayı sermayei iptidaiyeme dahil ediyo-
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rum diye cesaret edip niçin söylememiştir de, düveli 
itilâfiye kuvvetleri İstanbul'u işgal ettiği, yani bir 
parça yüksek yerden söz söylüyecek bir vaziyete gel
diği zamanda bu müddeiyyatı serd etmiştir? Çünkü 
mukavelenin muktezasından hakkı yoktur. Fakat 
mütarekeden sonra bunu metalibe etti. Demekki o 
sermayei iptidaiyede sarf edilecek bir para değii i. 
Biz buna itiraz ediyoruz. Yoksa sermayenin ve ser
mayei iptidaiyenin tezyidi meselesi hiç mevzubahis 
değildir. 

Sonra muamelede iki heyeti fenniyenin mukaye
sesi vardır. Ben buradaki arkadaşların hepsinin muh
terem olduğunu söylemeye bile hacet görmem. Müs
teşar gibi, temizlik icad edecek hilkatte muhterem bir 
adam da aldanabilir. Mutlaka temiz, ilmi çok de
mekle içimizde bir çoğumuz, hatta hepimiz bu şeraiti 
haiziz. Fakat yanlışın var efendi diye itiraz etmişler 
ve bu itirazda haklı olmuşlardır. Binaenaleyh benim 
gayrı pâk olduğum meydana çıkmaz. O noktada içti
hadım yanlış olabilir. Yoksa hissiyatla İstanbul na
fıasının adamlanyle, buradaki nafianın adamlarının 
seciyelerinin mukayesesi zaittir ve o adamların aley
hinde lâkırdı söylemek doğru değildir. Bilhassa Züh-
tü Bey gibi, şeyhülmühendisin namını taşıyan ve 
mühendis mektebinin birinci diploması elinde bulu
nan muhterem zat, bugün nân pareye muhtaç bir 

. haldedir. Bunun da seciyesi, demin arz ettiğim arka
daşların seciyesi nisbetinde yüksek iken, buna karşı 
ağır lâkırdı söylemeyi Sırrı Bey için hiç te münasip 
görmedim. Bir eseri zühuldür. Tabiî tashih ederler. 
Başka türlü söylemiyorum. Ne ise şimdi bu noktayı 
terk ediyorum. 

Şimdi efendim? Mesele nasıl cereyan etmiştir? 
Mütarekeyi müteakip şehremaneti Havagazı Şirketine 
dediki «niçin Havagazım tesis etmiyorsun? Tesis 
et!. «Havagazı Şirketi yirmi beş sayfalık bir raporla 
cevap veriyor, bütün teferruatını zikrederek söylüyor 
ve diyorki «harp dolayısiyle bütün tesisatımızda şu 
tahribat vardır. Bu tahribatı da hükümet yapmıştır 
ve bunun için gösterdiğim tahribat listesi mucibince 
sizden 444 000 lira istiyorum. Bu 444 000 liralık 
tahribatı ben şimdi ikmal edersem, zaten müddeti 
imtiyazım çok az kalmıştır. Ya müddeti imtiyazımı 
temdit ediniz veyahut başka türlü tazminat veriniz. 
Bende bu işi yapayım.» 

Yani Havagazı Şirketi, kendi kalemi ile, kendi 
imzası ile mevcut olan Havagazı tahribatının müfre
datını, şudur, şudur diye söylüyor ve 444 000 liralık 
tahribat listesi yapıyor. O kakit ki paramızın kıyme-

| tine nazaran 444 000 liralık tahribat listesi yaptığı 
halde bu defa mukavelenamede «Havagazı tesisatı 
hali mükemmeliyete ircamdan sonra şehremanetîne 
teslim olunacaktır» diye muharrer olmasına nazaran, 
isterseniz siz yapm, isterseniz ben yapaymı diye bu 
tahribat için on sekiz bin liralık bir keşif yapmış, 
sonra o keşfi yapan zevattan birisi, harita şubesi mü
dürü Necip Bey itiraz etmiş. Demişki «aman efen
dim 18 000 lira nasıl olur? 444 000 lirahk evrakı 
keşfiye vardır.» «bu nasıl evraktır?» deniyor. «İşte 
bu evraktır diyor. Sonra o suretle 65 000 liraya çıka
rılmıştır. • Bu keşfiyatı yapan arkadaşların ikisi de 
muhterem ve iş adamlarıdır. Lâkin bunlara «bu 
havagazi tesisatının elektrik mevcut olan İstanbul 
şehrinde mahdut ve muayen bir surette işlemesi için 
lâzım olan ufak tamirat neden ibarettir? Denilmiş ve 
bunun üzerine hesap yapmışlardır. Yangın yerlerin
de bütün tesisat yanmıştır. Oralarda ne elektrik ve 
ne de Havagazı tesisatı vardır. Onları tesis etmeli idi. 
Bütün İstanbul'un o fıkraya yerlerinin tesisatı heba 
olmuştur. Bunlar hesaba girmemiştir. Elbette bu he
sap meydana çıkarsa 444 000 lira bugün 600 000 li
raya çıkar. Mademki şirket, bir defa onların Heyeti 
Umimiyesini tesis etmişti. Her türlü tamiri yapılmış, 
işleyecek bir şekilde teslim etmeli idi. Ediyor mu ve 
bu keşfiyatta bunlar dahil midir? Değildir. Esasen 
İstanbul'da elektrik vardır. Havagazma pek o kadar 
ihtiyaç yoktur. Onun için keşfiyat, muhtasar bir ha
vagazı tesisatı için yapılmıştır. Hatta keşif kâğıdını 
görürseniz, filân yerin sıvası dökülmüş, filân yeri 
badanalamak lâzım, filân yeri temizlemek lâzım diye 
basit bir takım şeylerden ibarettir. Yani bütün teş
kilât bundan ibarettir. Onun için şimdi 65 000 liraya 
ve evvelce dört kâğıdımız bir altın iken, 444 000 liraya 
yapılan bu iki keşif tetkik ettik ve bu neticeye vasıl 
olduk. 

Sonra şehremaneti, bunu talep ederken, Nafia 
erkânının nazarı dikkatlerini celbetmişti. Sırrı Beye
fendi, bize Nafıa erkânının raporunu niçin dercetme-
din? diye tarizde bulunmuştu. Söyledikleri şeyi aynen 
yazmalı idi. Bunu itiraf ediyorum. Raporda dercedile-
biiirdi. Ayrıca da dercedilcbilirdi. Sırrı Beye sorarım, 
o vakit Müdürü Umumi idi. Bu kadar mühim bir 
şey, ne Nafıa erkânının ve ne de Meclisin haberi ol
madan bir tahriratla doğrudan doğruya Babıâliye na
sıl gitti? Bu iş Ferit Paşa Kabinesinin sukutu za
manında vekâletin Nafıa Nezaretini idare eden Ze
ki Paşa tarafından - o zamanki tabiri kullanıyorum -

I Meclisi hası vükelâya gönderilmiş. O tahriratın müs-
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veddesine de bakarsanız görürsünüz. Sırrı Beyin biz
zat kendi el yazısıyle diyorki; elektirik şirketinden ge
len taahhütname kâğıdıda raptolunmuştur. Babıâliye 
gidecek, tahriratın müsvedde tarihi 3 Teşrinievveldir. 
Tebyiz tarihi 7 Teşrinievveldir. Şirketin mektup tari
hi de 23 Teşrinievveldir. Şirketin mektubunun ne ol
duğunu tetkik ettik, bu tarihler nasıl karıştı diye araş
tırdık. Elektirk Şirketi müracaat ediyor ve diyorki; 
Havagazı Şirketini emanete devredeceğiz. «Filân fi
lân»1, muamele bunun üzerine yapılıyor. Memurlar
dan birisi, Heyeti tahririye Müdürü Halim Bey, Mü
dürü Umuminin nazarı dikkatini celpatmiş ye demiş-
ki «Efendim! bu işi yapıyoruz ama, Havagajzı Şirke
tinin bu işe muvafakat ettiğine dair hiç bir işey yok
tur. Elektirik şirketinin bir mektubu üzerine biz ha
vagazı şirketini nasıl devrediyoruz? Hiç olmazsa onun 
muvafakati lâzım değil mi? «Onun üzerine* mektup 
durdurulmuş ve Havagazı Şirketinin muvafakıtını ahp 
ona dair bir evrak getirinde ondan sonra yaparız de
niyor. Bunun üzerine elektrik şirketi tekrar bir mek
tup gönderiyor. Ve diyorki «siz bütün muamelesini 
yapıpda imza şekline getirinceye kadar biz de- muva-
fakatnameyi getireceğiz» mektup böyledir, dosyasın
dadır. Türkçe ve Fransızcası vardır. Daktilografla ya
zılmıştır. Dosyasında ve Meclistedir. Orada diyorki : 
Siz bütün muameleyi bitiripde imza şekline getirinceye 
kadar biz de muvafakatnameyi getiririz. Bunun üze
rine Babıâliye yazılarak, Babıâli kararını alacak, ira-
dei seniye çıkacak, her şey olup bitecek. O vakit mu
vafakatnameyi getirecekler. Ya getirmezlerde, bütün 
hükümet muamelesi heba olacaktır. Yani buz üstüne 
bina konmuştur. 

Bu mesele de nazarı dikkatimi ceîbetti. Niçin böy
le oluyor? Yani bütün muamelât kabine vekâleten 
idare olunurken, oluyor. O valcit Babıâliye yazılan 
tahrirattan sonra Tcvfik Paşa kabinesi teşekkül edi
yor ve Babıâliden bu tahrirat iade" ediliyor ve denili-
yorki : O vakit Nafıa Nazırı henüz tayin olunmamış, 
Maliye Nazın Reşit Bey o vakit vekâlet ediyor. «Vekili 
lahıkın tetkiki ve yeniden imzalanması ve mektubun 
tarihinin değiştirilmesi ve ondan sonra Babıâliye gön
derilmesi hususunda iade olunur.» Bunun üzerine ve
kâlet eden Reşit Bey maiyetine soruyor.: O vakit 
Nafıa Müdiriyeti Umumiyesinden başka diğer Nafıa 
Müdiriyetleri vakıf oluyorlarki, bir elektrik işirketi ve 
bir havagazı şirketi muamelesi vardır. Bu, ; Babıâliye 
kadar gitmiştir. Onun üzerine o vakit tetkikat yapılı
yor, Meclisi Nafıaya gidiyor, Meclisi nafıa içerisin
den bir Encümen teşekkül ediyor. «O encümende Sırrı 

Bey de dahildir. O encümenin noktai nazarı var. Son
ra Meclisin kararı vardır. Bu kararda, yapılan işin fe
na olduğuna dairdir. Bu böyle olunca tabi vekili lahık 
Babıâliye göndermiyor, mesele kalıyor. Bu mesele çok 
sürüyor. 

Bunu söylemekten maksadım bir şey arz etmektir. 
Biz, Reşit Beyin bunun için azledildiğini söylemedik. 
Bu kâğıdın Nafıa Vekâletine gelmesi ile, vekâletten 
çıkması arasında Reşit Bey ayrılmış ve onun vekâle
tine gelen adam tarafından bu rapor yazılmıştır, de
dik. Tabiî bir maksat üzerine söyledik. Çünkü Reşit 
Bey, şehremarietinin Nafıa Vekâletine yazdığı evrakı, 
Sırrı Beyefendinin ilk havale ettiği zattır ve muvafık 
olmadığı mütalâasını yazmıştır. Sonra Meclisi Nafıa
nın tetkikatında vesairesinde menafii memlekete mu
vafık olmaz diye yazılmıştır. 

Reşit Bey, bilhassa Nafıa Nezaretinin o vakit Ba
bıâliye yazdığı mektubun esasatına muarızdı. Çünkü 
mesele maatteessüf öyle bir vaziyet aldıki her nokta
yı tenvir zaruretindeyim. Emir sizindir. (Gürültüler.) 

AVNÎ BEY (Cebelibereket) — Efendim! Biraz da
ha telhis buyursanız daha iyi olur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bütün ev
rakın hülâsasını söylüyorum. Çünkü bize tevdi buyur
duğunuz kâğıtlar bir cilt halindedir. (Gürültüler.) Mü
saade buyurunuz, Nafıa Nezaretinin tahriratı diyorki, 
bu havagazı şirketinin müdehharatınâ harp dolayısıy-
le hükümet tarafından vaziyed olunduğundan dolayı 
tahribata uğradı ve sokaklardan ağır kamyonlar geç
tiği için altındaki borular zedelendi, şu oldu, bu ol
du. Binaenaleyh hükümetin tazminat vermesi lâzım 
gelir. Bunlardan içtinab için bu muameleyi yapıyoruz. 
Halbuki Reşit Bey ve Nafıanın diğer erkânı bunu ka
bul etmiyor. Esasen vaziyed olmadığı gene dosyasın
da mevcut ve harbiye nezaretinden verilmiş iki muka
velenin musaddak suretleriyle meydandadır. Yani Ha
vagazı Şirketi işlemiyor. 

Kömür meselesi : onu teşrih etmiyorum, bırakıyo
rum. Orada da kömür vermek mecburiyeti yoktur. 
Orada (Norleman) namında bir Alman şirketinin ve
kili olan adamlar bir mukavele imza ettiler. O muka
vele mucibince - şirketin ismini unuttum - Türkiye'den 
Almanya'ya eşya sevketmeye memur olan bir komis
yon vardı. O komisyon oraya kömür ithâr ve depo 
etmişti ve mukavele daha ziyade şey etmiştir ve ha
vagazı şirketi kendi rızası ile o Alman şirketinin ve
kili olan zatla bu mukaveleyi aktetmiştir ve orayı ki
ralamıştır. Bu kira neticesinde elbette kendi beyinle-
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rinde mukavele vardır ve mukavelenamelerinde de hat
ta Türkiye Harbiye Nazırı Hakem olacaktır diyor. 
Yani Hükümeti namına değildir. Bilâkis Türkiye Har
biye Nazırı bu işte hakemdir. Sonra şirket, benim 
sokak altında borularım vardır, binaenaleyh kamyon
ların sikletini şu suretle tahdit ediniz, eğer ağır kam
yon geçirirseniz sizden ceza isterim diyor. Hiç bir 
memlekete, bu yük tahmil olunabilir mi? Bu cezayı 
bizim Nafıa Nezareti resmi evrakında kabul ediyor, 
bu zarar ve ziyanı vermek lâzım gelir, şöyledir, böy
ledir diyor. Halbuki Nafıanın diğer erkânı, o hamiyet
sizler buna muarız olmuşlardır. Hayır böyle bir ceza 
vermeye lüzum yoktur dediler. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Fakat gene o Nafıa 
Nezareti değilmidir ki bu şirketin kabulü kafisini 
yaptı. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Hayır yapmadı. 
Hatta maalesef bazı esbap dolayısıyle, herkes bilir, ga 
zeteler dahi yazdı, yani asıl nafıa müdürü umumi
liğinden infikâkini gazeteler ve efkârı umumiye bu 
adam bu işi yapıyordu, halbuki memleketin menfaa
tine muvafık değildi, Nafıa Nazırı Ali Rıza Paşa bu
nu muavini ile beraber azletti. Tarzında tefsir etmiş
lerdir. Bütün gazeteler böyle yazdı. 

REİS — Efendim! Sadedi izah ediniz. Mazbata
nızda olmayan bir çok şeyleri söylüyorsunuz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Mazbatamızın ta
biî esbabı mucibesinde bunların hepsini dercedemiyo-
ruz. Bütün bunları burada söylüyeceğiz. (Devam ses
leri) 

REİS — Efendim! Nizamnamenin müsait olmadığı 
bir mevzudur. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Sonra efendim, 
gelelim Nafıa Vekâletinin yaptığı muameleye, bu 
muamelede bizim itiraz ettiğimiz küçük bir şeydi. 
Halbuki mübalâğa ettiler. Böyle şey demedik efendim. 
Bu memlekete (500) bin lira bir sermaye girmiştir. 
Elektrik Şirketinin tesisatı iptidaiyesinde, her şeysin-
de'hükümet bilfiil alâkadar olduğu cihetle, hiç olmaz
sa İcra Vekilleri Heyetinin kararma ve iradei milliye-
ye, Reisicumhurun iradesine iktiran ederek hiç olmaz
sa meşru bir şekilde kesbi katiyet etmiş olur. Yoksa 
bir nazır, tahrirat yazar gibi böyle beşyüzbin liralık 
bir sermaye yeniden memlekete girer ve memleketin 
üzerine bâr edilir mi? Neması, hasılatı safiyesi ne şe
kilde tevzi olunacak? Nereden çıkacak? Onu uzun 
uzadı ya izah edeceğiz. Zaten evvelden de aynı işi ter
viç eden İstanbul Nafıa Müdürüyeti Umumiyesi, o 

zaman hasılatı safiyeye şiddetli tesiri olan ve serma
yeden senevi 28 bin lira ayırması lâzım gelen bir şekil
de iken, terviç etemişti. Aynı şekil, aynı klişe, aynı su 
rette gelip geçiyor. Şimdi biz, bu şekli terviç etmedik. 
Bu meselede bizim karacümlemizin yanlışlığı, hesabı
mızın hatası belki vardır. İnsanız, elbette hata ya
pabiliriz. Fakat ben anlamadım, bu hata hangi yer
dedir? Yoksa elektrik şirketi kendi kendine sermaye
sini tezyid edebilirdi demekteki hata kadar bir hata
yı bendeniz hiçbir tarafda görmüyorum. (Handeler) 
Sonra dikkat ediyor musunuz? Hükmü karakuşî! Me
selâ şirket istiyor (658 000) lira. Affedersiniz yanlış 
rakkam söylemeyeyim. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — O da karakuş ha
tası olur. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Şirketin eski ser
mayesi (459) küsur bin liradır. İstanbul Hükümetinin 
mevzubahis ettiği zamanda ve o zamandan şimdiye 
kadar da bir faiz ilâve ediliyor ve bu seferde Hava
gazı Şirketinin tamiri için bir para istiyor. Yani ha
vagazı şirketi hüsnü hale getirmesi için mecbur oldu
ğu tamirat için yüzbinlerce lira sarfedeceği yerde, bu
nu yapmayıp da mahdut bir surette altmışbeşbin lira 
verevimde bu tamirat bitsin dedikleri bu altmışbeşbin 
lirayı da zammederek (666 880) lira istiyor. Ve uzun 
uzadıya müzakerat neticesinde Nafıa Meclisi 525 000 
liraya karar veriyor ve vekil beyde beş yüz bin lira 
olmasına karar verdim diyor. Yani bu beş yüz bin lira 
olduğuna karar verdim dediği gibi, dört yüz bin lira 
da diyebilir, üç yüz bin lirada diyebilir, Yani hiçbir 
esasa müstenit olmıyarak bir pazarlık neticesinde mem
leketin üzerine beş yüz bin lira zammediyor. Bunun 
hiçbir esası yoktur. Hiç olmazsa Nafıa Meclisi 460 
bin lira üzerine bu altmışbeşbin lirayı da ilâve ederek 
beş yüz yirmi beş bin lira gibi bir rakkam gösteriyor. 
Bu rakkam üzerinde Vekil Bey hiçbir esas olmadan 
bir tenzilât yapıyor ve bu tenzilâtı tabiî bir hak olarak 
kabul ediyor. Ya bir haktır, ya değildir. Böyle keyfe-

' mettefak, ceffel kalem bir rakkam tespit ediyor ve şir
kete tebliğ ediyor. Bu tebliğin safahatını filân arz ede
cek değilim. Zaruri olarak söylenmesi lâzım gelen kı
sımları söylemekle iktifa ediyorum. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Söyle! Söyle!.. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Vekil Bey İstanbul' 

dan nasıl geldi, mesele nasıl takip olundu, iş nasıl ol
du. Bunları söylemeye lüzum görmüyorum. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Söyle, biz de anla
yalım!. 
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MUHTAR BEY (Devamla) — Bu kadarı kâfi gö- I 
rüyor ve diyorum ki, İstanbul Elektrik Şirketi tesisa
tı iptidaiyesi için bilfiil sarf edeceği parayı, hükümete 
karşı tesisatı iptidaiye sermayesi gösterebilir. Onun 
haricinde kendi sermayei itibarisi ne olursa olsun, 
hükümete karşı gösterebileceği ve hükümetin indelik-
tiza tedeyyün ettiği ve indeliktiza iştirası için verme
si lâzım gelen parayı bilmesi lâzım gelir ve o paraya • 
bu havagazı şirketinin iştirakine iknaı ve muvafakati I 
için sarfedeceği paranın ithali caiz değildir. Ve ithal 
olunmamıştır. Dokuz sene ithal olunmadan geçmiş
tir ve bütün seneler muamele böyle ceryan etmiştir. 
Ondan sonra da mütareke zamanından sonra o şirket 
sermayesinden yüzde doksanı Fransız ve Belçika ser
mayesi ve ancak yüzde onu Alman sermayesi olan biz
ler, şunu istiyoruz diye mektup yazdıkları zamanlarda 
bu metalibeyi yapabilmişlerdir. Yoksa, hükümet haii 
intizamda iken, ve harpten evvel o müddet zarfında 
hatır ve hayallerine getirmemişlerdir. Çünkü bu istan
bul havagazı şirketinin muvafakatini istihsâl etmekle 
kazandığı şey kendi memulunun fevkinde oldu. Çün
kü hiç hatırına getirmemiştir ki, gazyağının okkası 
(300) kuruşa çıkacak da herkes evine elektrik alacak, 
yüz lira, yüz elli liralık tesisat yapacak, bütün millet 
elektriğe hücum edecek, bundan çok kâr hatırına ge
tirecek. Bu kimsenin hatırına gelmezdi. Yoksa bu Ha
vagazı Şirketini susturayım da İstanbul cihetine tesi
sat yapayım, bu itilâfname için vereceğim ücrete mu
kabil kârım ziyade olur. Lâkin bu kadar büyük bir 
harp gelecekte İstanbul'un vaziyeti büyük bir buhrana 
duçar olacak, bu hatırlarına gelmemiştir. Mukavele
namesinde meşrut olan 13 bin beygir kuvvetidir. Bu 
(32) bine çıktı da hâlâ yetişmiyor. 50-00 bine de çı
kacak ve bu kadar tevessü edeceğini bilmiyordu. Onun 
için büyük bir kâr yaptığı halde bu kârı tazmin için 
verdiği cüz'i bir meblâğ ki, beş milyon franktır, onun 
faizi, faizinin faizi, bu şimdiye kadar (666 000) lira ol
du ve lütfen ve tenezzülen de beş yüz bin liraya indi
rildi. Biz, bunun dahil olması doğru olmaz diyoruz. 
Bu elektrik şirketinin bu sermayesinin ithali hükü 
met cihetinden doğru değildir diyoruz. 

Hasılatı safiyeden gayrı safiyeden alması mese
lesi arkadaşlar, bir çok sebeplerle Heyeti Âliyenize 
arz ettim ki, teminatlı hat, teminatsız hat ve böyle 
hasılatı safiyeden bir para alınıp alınmaması mesele
leri haddi zatında tali bir meseledir. Mesele haddi za
tında şudur: Avrupa'dan memleketimizin hayrına ya
rar bir para geîir ve bu paranın faiz ve resülmalinin 
imhası için lâzım olan parayı bu memleket deruhte | 
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eder veyahut ahaliden doğrudan doğruya cibayet et
tiği tarifelerden alır. Kifayet etmediği takdirde hükü
met tazminat verir, teminat verir. Lâkin hiçbir vakit
te hiç biriniz kabul etmezsiniz ki, Avrupa'dan gelen 
sermayenin faiz ve resülmali gene Avrupa'dan para 
gelerek verilsin. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — iktisat, nazariyat 
dersi mi dinliyeceğiz? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Binaenaleyh bu 
beş yüz bin liranın sermayei hakıkiyesine alınmaması 
demek, beş yüz bin liralık bir borcun bu memleketin 
omuzlarına konması demektir ve bu doğrudan doğru
ya hiç bir hakka müstenit olmıyarak bir şirkete ve
rilemez ve bilhassa bir vekâletin kendi reyi hodile ve 
hiç olmazsa Heyeti Vekileye ve iradei milliyeye, Rei
sicumhurun tasdikine iktiran etmeden geçmesi, şim
diye kadar emsali vuku bulmamış bir meseledir. Za
ten aslında böyle olsaydı, vaktinde müdüri umumi 
olan beyefendi, o zaman meclisi hâsı vükâlaya gönder
mezdi. Nafıa Nezaretine gönderdi. Demek o vakit o 
esas görüldü. Şimdi arkadaşları asabileştirdim. Onun 
için uzun uzadıya bahsetmiyeceğim. Eğer Vekil Bey
efendi isterlerse ve icapederse daha ince noktalarını da 
arz ederim. 

NAFÎA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Demin arz ettiğim meselede fazla söylemi-
yeceğim, arkadaşlarca arzu buyuruluyorsa mufassa-
lan arzı cevap ederim, demiştim. Halbuki Trabzon 
Mebusu Muhteremi bir çok söz söylediği için, belki 
hatırı âlinize gelirki surlara ayrı ayrı cevap verece
ğim. Yani evvelki sözümden geri dönemem. Beldeniz 
bunların hepsine ayrı ayrı cevap verebilirim. Fakat fi
lân şunu demiş, filân filâna şunu demiş diyerek me
selenin esasına bakacak olursak, zannedersem filân 
yerden filân, filân yere gitmiş, Mehmet Bey şunu de
miş, filân bunu demiş, kâğıt filân yerden filân yere ha
vale edilmiş gibi şeylerle Meclisi Âlinizin kıymetli za
manlarını israf etmek istemem. Yalnız Bir şey söyle
diler. O da sebebi azil. Her memur azlolunur. Sicili
me bakrlır, sicilimdeki sebebi azlim meydandadır, ga
yet musarrahtır. Tekâsül ve terahisinden dolayı. Ben
denizin sebebi azlim bu imiş. Muhterem Hazım Be
yefendi bendenizin ne kadar tembel olduğumu bilir
ler. Vali iken, kendileriyle beraber çalıştık. Tekâsülüm 
varsa kendileri de bilirler. Sebebi azlim ne idi? Çünkü 
mütareke devrinde herkes atılıyordu. Müsaadenizle 
kısa söylüyeceğim. Sebebi azlim, terahi ve tekâsül de
ğildir, azlimin sebebi hakikisi şudur: 
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O zaman mühendis mektebini kapamak istiyen 1 
adamlara karşı söz söylemiştim ve mühendis mektebi
ni kapamak istiyen arkadaşlara karşı biraz asabiyet 
gösterdim. İnsan menşeine, mahalli feyzine biraz faz j 
la merbut olur. Orada biraz fena ve ters söyledim. 
Bilhassa gene bir adamın - ki burada ismini söylemi-
yeceğim - yüzüne biraz kaba ve sert söyledim. Gene 
yüzüne karşı kibir ve azametini söyledim. îşte sebebi 
azlim bu idi. Arzu buyuran varsa tafsilâtı ile arz ede
rim. Alime de hakkı vardı. Azlime sebep olan bir | 
adamın şöyle açıkça kibir ve azametini yüzüne karşı 
söylemeye borçluydum. 

AVNI BEY (Cebelibereket) — Lâzım olmıyan bir 
mesele. Bugün Vekilimizsiniz! 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Şimdi meselenin esasına gelince: Birincisi 
rakkamdadır. Hakikaten gene tekrar ederim ki, (65 800) 
lirayı şehremaneti heyeti fenniyesi tespit etmiş, onla
rın arasında geçmiştir. Nafia Vekili ile alâkası yok
tur. Şehremaneti Nafia Vekâletine merbut değildir. 
Sonra filân yerde boru yapılmıştır, yapılmamıştır, 
bunlar mevzubahis değildir. Filân sokağa boru kon
mamıştır. Bu da burada mevzubahis olamaz. Mevzu
bahis olan mesele boru temdit edilmiş, edilmemiş me
selesi değildir. Yalnız zarar ve ziyan meselesidir. Mev
cut olan borulardaki zarar ve ziyan meselesidir. 

Asıl mühim bir mesele, buyurduîarki o da millî 
mücadele esnasında Ankara'ya çağırıldığım halde gü
ya gelmemişim. Hayır, katiyen ben çağrılmadım. Kay
da geçmesi için söylüyorum. 

Şimdi en mühim mesele, arz ettiğim elektrik şir
keti, imtiyazı alırken, İstanbul tarafındaki Havagazı 
şirketi uhdesindeki imtiyazı kendi üzerine almaktı. Bu [ 
tenvirat için değil, uzlaşılacak diyor, uzlaşıyor. Demin 
arz -ettiğim gibi, her hangi bir şirket geçtiği araziden ı 
yıkacağı mebaniyi alacağı araziyi istimlâk eder. İstim
lâkte uzlaşamazsa hükümete müracaat ederler. Arazi
nin istimlâki ve mebaninin istimlâki için verdiği para I 
sermayei iptidaiye değil midir? Binaenaleyh bu, serma-
yei iptidaiyedir ve tekmil safahatı da Nafıa Meclisin
den geçmiştir. Şimdi sözleri arasında bir şey geçirdi
ler. (500) bin liradan ve tedeyyünden bahsettiler. 
Deyn, tedeyyün meselesi buraya girmez. Bir şirketin 
kendi sermayesi için sarfetmiş olduğu bir para neden 
hükümetin deyni olsun? Ne bizim deyinimizdir ve ne 
de kimsenin deyinidir, bir sermayedir. Yalnız bir me
sele vardır. Bir sermayeyi, usuîü dairesinde, ondan in
tifa edenler, onu yavaş yavaş öder. Yani şirketin aldı- ı 
ğı bir temettü ve mukavelelerinde bir sarahat vardır, j 
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faiz vermişierse onu alırlar. Lâkin tedeyyün mevzu
bahis değildir. Binaenaleyh deynde yoktur ve bende- ^ 
nizin de arz ettiğim mesele budur. Elektrik şirketi ak-
tettiği mukavele mucibince İstanbul tarafındaki hava
gazı şirketi üzerinde bulunan imtiyazı para vererek sa
tın almıştır ve bu para da sermayeye girmiştir. Mese
le bundan ibarettir. Tedeyyün, deyn filân katiyen 
mevzubahis değildir. Her şirket bir sermaye kor ve o 
sermayesini varidatından ceste ceste itfa eder. Bir kıs-
sımda tabidirki onun faiz ve temettüğü vardır, o faiz 
ve temettüğü de ondan intifa edenler alır. Demiryol
ları şirketi böyledir, liman şirketleri de böyledir, elekt
rik şirketleri de böyledir, diğer bütün şirketler hep 
böyledir. Deyn meselesi mevzubahis değildir ve her 
şirket bu gibi istirnlâkât için sarfetmiş olduğu parayı 
sermayesine koymıya nasıl mecbur ise, itifa etmeye de 
mecburdur. Sermayesine koymuş ve itifa etmiştir. Bu, 
tarifelere müessir değildir ve şimdiye kadar yapılan 
tarifede hiçbir vakit sermaye fazladır, eksiktir diyerek 
bundan dolayı bir şey lâzım gelmiyor. Binaenaleyh ta
rife aynı tarifedir. îdhar ve diğer mesail ve İstanbul' 
un fukara mahallelerinde boru yoktur filân gibi şey
ler, zannedersem bu mesele ile alâkadar değildir. Boru 
yoktur. Evet yoktur, fakat yoktur meselesi ile bu alâ
kadar değildir. Niçin yapmadın meselesi de değildir. 
Sırf mevcut olan tesisattaki tahribat için (658 000) lira 
tahmin ediyorlar, onu şirket emaneten tediye ediyor. 
Havagazinin imtiyazını da, yedi sene kaldığı halde, 
ona devrediyor. Mesele bundan ibarettir. 

Sonra en mühim mesele, diyorlarki; hükmü ka
rakuşi olarak Nafıa Meclisinin vermiş olduğu karar
la rakamlardan bir miktar indirilmiş bu meselede 
şirketin vekili Nafıa müsteşarına demişki, ben beri
ki şirkete ait olarak şu kadar bin lira daha indirirse-
niz, ötekilerini biz kabul edebiliriz. Binaenaleyh bu
nu indirin de öteki daha müteneffi olsun. Binaena
leyh iki şirketin yekdiğeri arasında olan itilâfa ait
tir. Bizimle en ziyade alâkadar olan ve münascbatı 
olan elektrik şirketidir. Öteki ölmüştür. Tabidirki hü
kümet en ziyade sağ olanı tutar. Onun reyini almıştır. 
Zam da yoktur. Tenzilât vardır. Tenzilâtın esası da 
budur. Binaenaleyh niçin tenzilât yapıldı? Hakikaten 
buyurdukları gibi, tenzilât yapmaya hakkımız yok
tur. Arz ettiğim gibi, şirketin vekili müsteşara demiş
ki bu tenzilâtı biz de kabul edebiliriz, bizim nefimi-
zedir ve öteki şirketin aleyhindedir, fakat biz ona 
bunu kabul ettiririz demiştir. Bunda hükümet için 
bir mahzur yoktur, bilâkis menfaati vardır. Onun 
için onlar da kabul etmişlerdir ve o şekilde tebliğ 
edilmiştir. 
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İcra Vekillerine niçin gitmedi? Gitmez efendim. 
tcra vekilleri Heyetine gitmesi için bir sebep lâzım
dır. Buna misaller çoktur, kendileri de bir çok şeyler 
yapmışlardır. Şirket geliyor diyorki, ben filân yerde 
fabrikamı yahut filân yerde istasyonumu tesis edece
ğim veyahut filân limanda müessesatımı yapacağım. 
Binaenaleyh şu arayizi ben istimlâk edeceğim. Bu 
istimlâkatı Nafıa Vekâleti tasdik eder ve hatta bu 
gibi bazı ufak şeyler için vekiller, nazırlar doğrudan 
doğruya müdürü umumiye salâhiyet vermiştir, istim
lâk muamelesidir. Binaenaleyh icra Vekillerine her 
proje, her istimlâk muamelesi nasıl gitmezse bu da 
öyle alelade bir meseledir, ondan dolayı gitmemiş
tir. Binaenaleyh istirhamımı tekrar ediyorum. Evra
kın vekâlete havalesinden başka yapılacak bir mua
mele yoktur. 

REtS — Kifayet takriri vardır. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Aleyhinde 

söyleyeceğim. Efendim, bendeniz daha evvel mazba
tayı okumuştum. Şimdi Muhtar Beyefendiyi ve müte
akiben vekili muhteremi dinledim. Belki Nafıaya ta
allûk eden noktalarda ihtisasım ve malûmatım olma
dığı için tamamıyle tenevvür etmemiş bir mevkide-
yim. Yalnız şunu arz etmek istiyorum ki mazbata
nın doğrudan doğruya reddi teklifi varit olmasa ge
rektir. Çünkü bunun için de bir kaç madde görüyo
rum. Şehremanetinin, Havagazı itilâfnamesini, cemi
yeti umumiyei belediyenin nazarı tetkik ve tasvibin
den geçirmeksizin doğrudan doğruya kabul ettiğin
den bahsolunuyor. Sonra, şehremanetinin doğrudan 
doğruya kabul ile Nafıa Vekâletine irsal etmiş oldu
ğu itilâfname malî bir hukuku tazammun etmekle 
beraber Heyeti Vekilenin nazarı tetkik ve mütalâası
na arz olunmadığından da bahsolunuyor. Binaenaleyh 
bu iki noktadan bu mazbatanın Dahiliye Encümenin
ce de tetkiki lâzım geldiğine kaniim. Onun için bir 
takrir takdim ediyorum. Bu mazbatanın Dahiliye 
Encümenine tevdiini rica ediyorum. (Doğrudur ses
leri) 

REtS — Evvelâ kifayeti müzakereyi reyinize arz 
ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini teklif eylerim efendim. 

15 . 4 . 1341 
Aydın 
Mithat 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Nafıa Vekilinin talebi veçhile 

evrakın vekâlete iadesinin tahtı karara alınmasını 
teklif ederim. 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüf-
fen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim! Bu mazbatanın bir kere de Dahiliye 
Encümeninde tetkikini teklif eden iki takrir vardır. 
Birisi Ordu Mebusu Recai Beyin, diğeri Giresun Me
busu Hakkı Tarık Beyin takriridir. Bu, meselei müs-
tehiredir. Bu meselei müstehireyi arz etmezden evvel 
aslî meseleyi telhis etmek mecburiyetindeyim. Nafıa 
Encümeni, mazbatasında serdettiği mütalâada ve Na
fıa Encümeni Reisi izahatında, mevzuu müzakere 
olan bu itilâfnamenin Nafıa Vekâletine taallûk eden 
aksamının tasdiki muamelesinin usul ve kaideye mu
vafık olmadığını ve şehremanetinin menfaatine de 
muvafık görülmediği ve şekli kanunide dahi kesbi 
katiyet etmemiş olduğunu zikrederek bu tasdik kıs
mının, yani Nafıa Vekâletine ait olan tasdik kısmı
nın keenlemyekûn olmasını teklif etmektedirler. Şeh-
remanetine ait olan aksama taallûk etmemektedir. 
Nafıa Vekili tasdiki vakıa ait olan noktai nazarla
rını izah ettiler Vekil Beyin teklifleri, evrakın Nafıa 
Vekâletine iadesidir ki, bu da Nafıa Encümeni maz
batasının reddini tazammun eder. 

Şimdi meseleyi müstahireye ait olan takrirlerde, 
şehremanetinin tasdikiyle tearuz etmemek için maz
batanın dahiliye Encümenince de tetkiki teklif edili
yor. Bu takrirleri kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın... (Hangi takrir sesleri) Efendim! Mazbatanın bir 
kere de Dahiliye Encümenince tetkik edilmesini teklif 
eden takrirleri kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Nafıa Encümeni mazbatası bir kere de Da
hiliye Encümenince tetkik edilecektir. Efendim! Va
kit geçmiştir. Yarın bermutad içtimâ etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5,45 
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Efradı ailesinin bir kısmım bilâhare celbeden memurine, muahharan celbettÜderi efradı aileleri için har
cırah itası iktiza edip etmediğinin tefsiri hakkında Divam Muhasebat Riyasetinden mevrut (3/320) numaralı 
tezkere ve İzmir Mebusu Ahmet MUnttr Beyin takriri ile Kavanmi Maliye Encümeni Mazbatası. (1) 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü fıkranın berveçhiati tadilini teklif ey

lerim. 
4. — Bidayeten tayin olunan bir memur ailesini 

mahallî memuriyetine nakletmeksizin aynı mahalde 
diğer bir memuriyete nakledilmiş olsa dahi ailesini 
nezdine celbettiği vakit aile harcırahını ailesinin bu
lunduğu yerden almaya istihkak kesbeder. 

İzmir Mebusu 
Ahmet Münür 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Karar : 47 
29 . 3 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Harcırah kararnamesinin 1, 10, 23 ncü maddele
rini tefsiren tanzim ve Heyeti Umumiyeye takdim kı
lınmış olan beş fıkrayı muhtevi mazbatanın birinci, 
ikinci, üçüncü fıkraları aynen kabul edilerek dör
düncü ve beşinci fıkraların daha ziyade tavzihan ted
vini zımnında iade buyurulmasına binaen Maliye 
Vekili Hasan Beyin, huzuruyle bukerre icra kılınan 
tetkikat neticesinde mezkûr fıkralar berveçhiati tav
zih ve tensip edilmiş olmakla Heyeti Celileye arz ve 
takdim kılınmıştır. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Bayezıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Karahisarısahip Ankara 

İzzet Ulvi İhsan 
Aza 

Elâziz 
Mustafa 

Fıkra : 4. — Bidayeten tayin olunan bir memur 
ailesini mahallî memuriyetine nakletmeksizin aynı 
mahalde başka bir memuriyete tahvil edilmiş olsa 
dahi ailesini nezdine celbettiği vakit ailenin bulun
duğu mahalden itibaren son. memuriyet maaşı üze
rinden aile harcırahını almaya kesbi istihkak eder. 

(1) Evveliyatı, on beşinci cildin 280 nci sayfa-
sındadır. 

Fıkra 5. — Tayin olunduğu mahalle ailesini gö-
türmeyip de zatına ait harcırahı alarak mahallî me
muriyetine yalnız giden ve bir müddet sonra başka 
yere tahvili memuriyet edenler evvelki memuriyeti 
için harcırah almış ise o memuriyet mahallinden ev
velki memuriyeti için aile harcırahı almamış ise aile
sinin bulunduğu mahalden son memuriyet mahalline 
kadar aile harcırahına istihkak kesbeder. 

İstanbul ciheti Havagazı Şirketine ait evrakın celp 
ve tetkiki hakkında Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin 

(4/236) numaralı takriri ve Nafıa Encümeni Mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Merkez tesisatı Yedikule'de bulunan İstanbul ci

heti Havagazı Şirketi harbi umum! dolayısıyle tatili 
faaliyet eylemişti. Mütarekeyi müteakip bütün mües-
sesatım şehremanetine devr ve sermayesini elektrik 
şirketinin sermayesine zammeylemek için her iki şir
ketin şimdiye kadar ibraz eyledikleri fevkalâde faa
liyet akim kalmış ve menafii memleketle kabili telif 
görülmemiş iken, ahiren şehremaneti ile Nafıa Ve
kâletinin meseleyi şirketlerin matlubu veçhile halley-
ledikleri anlaşılıyor. Keyfiyete ıttıla eden İstanbul 
Cemiyeti Umumiyesı sureti halli şehrin menfaatine 
muhalif bularak protesto edip keenlemyekûn adde
dilmesine çalışmakta ise de muzır olduğu kanaatiyle 
altı seneden beri reddolunan bu meselenin birdenbire 
halledilmesi efkârı umumiyece calibi dikkat görüldü
ğünden muameleye meclisin ıttıla kesbeylemesi için 
bütün evrakın celbi ile Nafıa Encümenince tetkik 
ettirilmesini talep ederim. 6. i . 1341 

Gümüşhane Mebusu 
Zeki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafıa Encümeni 28 . 3 .1341 

Adet : 24 
Nafıa Encümeni Mazbatası 

İstanbul Şehremaneti 13 Ağustos 1303 tarihinden 
itibaren kırk sene müddetle İstanbul cihetinin ten
viri imtiyazım Havagazı Şirketine vermiştir. 

Müddeti imtiyazıyenin hitamında gazhane ve 
müştemilâtının ve bütün borular ve müteferriatının 
hüsnü halde ve işlemeye salih bir halde meccanen 
şehre terki dahi mukavelenin münderecatı sarihasın-
dandır. Müddeti imtiyazıyenin hitamından iki sene 



evvel gazhane ve müştemilâtının noksanı ve muhta
cı tamir mahalleri varsa hüsnü hale vaz'ı talebine 
şehremanetinin hakkı musarrahtır. 

İstanbul şehrinin bütün rumeli kısmının elektrikle 
tenviri imtiyazının elektrik şirketine itasında İstanbul, 
Makriköy ve Ayastafonos cihetlerinin, dahi elektrikle 
tenviri meşrud olup, ancak İstanbul Havagazı şirketi
nin müddeti imtiyazı olan 13 Ağustos 1343 tarihinden 
evvel elektrik şirketinin bu aksamda tesisat ve tenvi
ratta bulunabilmesi havagazı şirketi ile masarifi ken
dine ait olmak üzere itilâf edebilmesine mütevak-
kı bulunduğu şartnamenin birinci maddesinde mu-
sarrah bulunmuştur. Elektirik Şirketi Havagazı Şir
ketinin hisse senedatının mühim bir kısmını iştira 
eylemiş ve daha doğrusu Hava Şirketi ile Elekt
rik Şirketi haddi zatında, ayrı ayrı şirketler olmakla 
beraber hakikatte aynı sermayedarların elinde bulu
nan iki müessese olduğundan teşriki menafi eyle
mişler ve böylece Havagazı Şirketinin muvafakatiyle 
elektirik şirketi müessesatını İstanbul cihetine de teş 
mil ederek temini menfaate başlamış ve harbi umu
minin dahi başlamasıyle müstesna bir surette mena
fimi bu hususta tevsia çare bulmuştur. Elektrik şirke
tinin tesisatı iptidaiye için bilfiil sarfiyatta bulundu
ğu sermaye gerek şirket imtyazının zamanı iştirasında; 
gerek şehrin hissei temettüe iştirakinde mukavele mu
cibince büyük bir rol oynamakta iken elektrik şirketi 
havagazı şirketinin muvafakatini istihsal için sarf et
tiği meblâğı imtiyaz aldığı tarihten sekiz sene zarfın
da yani 1336 senesine kadar katiyen mevzubahs et
memiştir ve mevzubahis etmesine de mukavele müsait 
değildi. Encümenimize mevdu Yedikule Havagazı 
Şirketi meselesiyle Elektirik Şirketinin vazıyeti müte-
dahil olduğundan dolayı her iki şirketin vazıyeti ber-
veçhibalâ tespit olunmuştur. 

istanbul Havagazı Şirketinin sermayesi bidayette 
otuzbin lira idi. Müessesatını tevsi ettikçe sermayesini 
dahi tezyid eylemiş ve 1911 senesi iptidasındaki ser
mayesi 241 967 liraya baliğ olmuştur. Bu sermaye 
1911 den 1919 senesine kadar faiz ve faizin faizi ve 
demirbaş eşyasının imhası zarar ve ziyan vesaire yü
rütülerek 1919 senesinde 459 819 lira $4 kuruşa ba
liğ olmuştur. Atide arz olunacak muamelâtta görü
lecek olan ve 1336 senejsi teşrinievvelinde Havagazı 
Şirketinden müdevver olmak üzere elektirik şirketi
nin sermayesine ilâvesi talep olunan 460 000 liranın 
esası bu paradan ibarettir. 

3 Eylül 1336 tarihi ile şehremaneti tarafından Nafıa 
Nezaretine yazılan tezkerede, İstanbul Havagazı ten-
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vir Şirketinin hali faaliyete gelmesi için şirketçe vu
ku bulan müracaatına cevaben harp dolayısıyle hü
kümet Havagazı Müessesatına vazıyed ederek bir çok 
tahribat ve haşarat yapıldığından tazminat almak için 
hükümete müracaat ettiğini mahaza müddeti imtiyazı-
yesine cüz'i zaman kaldığından dolayı zaten şirketin 
460 bin liraya baliğ olan düyununun müddeti im-
tiyazıyesinin hitamına kadar itfası mümkün olmadığı 
gibi, yeniden müessesatını da hali mükemmeliyete if
rağı kabil olmadığından şimdiden müessesenin şehre-
manetine devri ve ona mukabil düyunundan elektirik 
şirketinin sermayesine ilâvesini teklif ettiğini şehre-
manet tezkeresi ile nafıa nezaretine bildirmiştir. 

Emaneti müşarünileyhanm tezkeresini merbuten 
şirketle aktetmek istediği itilâfnamenin suretini de 
göndermiştir. (2 numaralı tezkere) 

Şehremanetinin bu tezkeresi ve merbutu olan iti
lâf name Nafıa nezaretinden Heyeti Fenniyeye havale 
olunarak yazılan derkenarda sureti itilâfın bir çok 
noksanı bulunduğu ve mamafih şehremaneti, esbabı 
mucibe dermeyan etmeden itilâfnameyi menfaatine 
muvafık görmesini şayanı dikkat addetmekle beraber 
elektirik şirketinin sermayesine zam meselesini ve 
halka bar olan bu fazla sermayenin kabule şayan gö
rülmemiştir. Bununla beraber mülga nafıa nezareti 
bu muamelâtın ne Nafıa meclisince ve ne de başka 
bir komisyonda tetkik ettirmeden doğrudan doğ
ruya Nafıa nezaretinden Babıâliye irsal edildiğine 
dair 20 teşrinievvel 1336 tarihli sakıt bir kabinenin 
fasılai müşterekesinde bir vekâletle icrayı vazife eden 
Zeki Paşa tarafından yazılan mevcut tezkerede Na
fıa şehremanetinin teklifini terviçkârane bir surette 
Babıâliye arz ederek ciheti askeriyenin gerek gaz 
fabrikasında ve gerek borulara tahribat yaptığı ve 
bunun için şirkete bir çok tazminat verilmesi icap et
tiğini beyan etmiştir. Ancak küçük bir tadilât ola
rak Havagazı Şirketi düyunundan elektirik şirketi 
sermayesine ithalinde senevi yirmi sekizbin lira faiz 
verilmesini şehir için bir bar addederek zaten açığı 
olan Elektirik Şirketinin kendi açığını kapatıncaya 
kadar bu sermayeye 28 bin lira değü, yirmi bir bin 
altı yüz lira faiz verilmesini Nafıa Nezareti ten
sip etmiştir. Yazılan tezkere Babıaliden (Vekili lâhi-
kı tarafından tetkik ve tarihi tecdit edilmek üzere) 
Nafıa nezaretine 27 teşrinievvel 1336 tarihinde iade 
olunmuştur .Zeki Paşa, imzası üe Nafıa Vekâletin
den Babıâliye yazılan tezkerenin tesvidi 2 teşriniev
vel 1336, tebyizi 23 teşrinievvel 1336 dır. Babıâli bu 
tezkerenin yazılabilmesi ve muamelenin tamam ol-



ması için şirketin bir taahhütname vermesi lâzım 
olup, bu taahhütname mektubu ise 23 teşrinievvel 
1336 tarihli olduğu halde şİFketin taahhüdünü ifa
de eden bu mektubun Babıâliye irsal edilen tezkere
ye merbut olduğu evrakında mezkûr bulunması 
calibi nazarı dikkattir. 

Zira bu tezkerenin yazıldığı zaman şirketin böy
le bir taahhütnamesi gayri mevcut bulunmasına 
binaen bilâhare noksanın telâfisi zamanında şirket
ten böyle bir mektup getirtilip evrak meyanına it
hal edildiği yapılan telkikattan anlaşılmıştır. Hal
buki şirketin taahhüt mektubu esas itibariyle hiç 
bir taahhüdü mutazammın olmayıp hükümetçe bü
tün muamelâtın hitamıyle imza konması şeklinde 
gelinceye kadar kafi taahhüdü beyan eden vesaiki 
getirebileceğini ifadeden ibarettir. 

İşbu muamele bir sene sonra ilk defa olarak 
meclisi nafıaya havale olunmuş ve meclisi mezkûr
da 18 teşrinevvel 1337 tarihinde ittihaz edilen rau-
karreratta yapılması arzu olunan muamele muvafıkı 
nefsülemir görülmemiştir. 

Bundan sonra mülga Nafıa Nezaretinin teşkilâ
tında hasıl olan tebeddülat neticesi olarak yeni 
müdürü umumi olan Zühtü Beyin 17 kanunuevvel 
1338 tarihli raporu muhteviyatı meseleyi telhis ve 
tenvir etmiş olması dolayısıyle aynen raporumuza 
ilâve olunmuştur. 

İstanbul Hükümeti zamanında yapılan muame
lenin hulâsası berveçbi maruz olup, şirketin tekâlifi
nin kabulüyle neticelenmiştir. Hükümeti milliyenin 
bu mesele hakkındaki muamelâtına gelince: Lozan 
muahedatı müzakeresi esnasında şirketleriyle Na
fıa Vekâletinin itilâflar akit ve tanzim ettiği zaman
da bu mesele elektirik şirketince mevzubahis olmuş 
ise de o vakit Nafıa Vekâleti tarafından reddolun-
muştur. Badehu İstanbul Şehremaneti 3 teşrinievvel 
1340 tarihinde yeni bir itilâfname yaparak elektirik 
şirketine ait olduğu kısmının Nafıa Vekâletince tas
dik edilmesi ve sermaye açığının elektirik şirketi 
tesisatı iptidaiyesine zam ve ilâvesi için aynı tarih 
ve 2699 numaralı tahriratı ile Nafıaya müracaat 
eylemiş ve bu bapta cemiyeti umumiyei belediyenin 
de malûmatı olmadığı tahakkuk etmiştir. 

Sureti merbut Nafıa Müdürüyeti Umumiyesi-
nin 25 teşrinievvel 1340 tarihli mufassal ve mürev-
veç raporu üzerine keyfiyet Meclisi nafıada tezek
kür olunmuş, esas mesele kabul olunarak yalnız 
elektirik şirketi sermayesine zammı lâzım gelen ve 
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I şehremanetince mevzubahis olan (666 880) lira ye

rine 525 888 lira olarak ekseriyetle kabul olunmuş 
ve 4 teşrinisani 1340 tarihinde sermayeye ilâve olu-

I nacak miktar yalnız beşyüzbin lira olmak şartı ile 
kabulü vekâletçe mucibe iktiran etmiştir. Keyfiyet 
Heyeti Vekiliye sevkedilmeden doğrudan doğruya 
alakadarana tebliğ edilmek suretiyle mesele halledil-

I mişth*. 

I Tetkikat esnasında encümenin nazarı dikkatini 
celbeden mesele şehremanetinin müracaatı ile Nafıa 
Vekâleti turku meabir Müdürüyeti Umumiyesinin 

I raporları arasındaki tarihte turuku meabir Müdürü 
I Umumisi Reşit Beyin, azledilmesi bu sırada Müdü

rüyeti Umumiye vekâletinde bulunan memurin mü
dürü tarafından rapor tanzim edilmiş olmasıdır. 

I Nafıa Encümeninin bu baptaki mütalâasına ge-
I linçe : 
I 1. — Havagazı Şirketi müessesatının harbi umu-
I mî esnasında harap olan aksamının hali mükemme

liyete ifrağı, 444 bin liraya mütevakkıf bulunduğu
nu resmen bildirerek bu tahribatın vaziyed suretiy-

I le ciheti askeriye tarafından ikâ edildiğini iddia ve 
I meblâğı mezburu tazminat olarak talep etmiş ise 
I de icra edilen tetkikat neticesinde şirketi mezkûre-

nin harp esnasında müessesatından bir kısmım de-
I po makamında istimal edilmek üzere bamukavele 
I Almanlara icar eylediği anlaşılmış olduğundan 444 
I bin lira ile vücuda geleceğini keşfe müsteniden be-
I yan ettiği tahribattan dolayı şirketin mülga Harbiye 
I Nezaretinden tazminat talebinde bulunmasına - hiç 
I bir sebep ve hak ve bunda Hükümete terettüp eder 
I malî bir mesuliyet görülememiştir. 

I 2. — Şirketin tahribat bedeli olarak talep ey-
I lediği bâlâda arz olunan 444 bin liraya mukabil 
I şehremanetinin 65 bin lira tazminat ile iktifa eyle-
I mesi emanetin zararı küllisini müeddidir. Çünkü bu 
I miktar, havagazı müessesatının bütün müştemilâ-
I tının hali mükemmeliyete ircaı nazarı dikkate alı-
I narak yapılmış bir keşfe müstenit olmayıp, mües-
I sesatı mezkûrenin mahdut bir şekilde işleyebilmesini 
I temin edecek basit ve mevzii bir keşfin hâsıl ettiği 
I meblâğdan ibarettir ve binaenaleyh çok noksandır. 
I 3. — Şehremanetinin Havagazı itilâf namesini ce-
I miyeti umumiyei belediyenin nazarı tetkikinden ge-
I çirmeksizin doğrudan doğruya kabul ve Nafıa Ve-
I kâletine irsal etmesini Encümenimiz muvafıkı usûl 
I görmemiştir. 

4. — Bu meselede mülga Nafıa Nezareti rüesayı 
1 ile Nafıa Vekâleti erkânının raporları arasında ca-
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libi nazar ihtilâfatı mühimme mevcut olduğu meş
hut olmuş ve Encümenimiz her iki rapor muhtevi
yatını bittetkik Nafıa nezareti rüesayı devairi tara
fından serd ve ityan olunan mütalâatını nefsülemre 
ve şehrin menfaatine muvafık bulmuştur. 

5. — Elektrik Şirketi, Havagazı Şirketi ile uyu
şarak harbi umumiden evvel muamelâtını İstanbul 
cihetine de teşmil etmek suretiyle tevzi ve rakipsiz 
kalmasından dolayı tenvirat ücuratmı tezyid ile 
harp esnasında bir hayli menfaat temin ettiği cihet
le bu itilâfname ile havagazı şirketinin elde ettiği 
hisse senedatını tesisat masrafı namıyle kendi ser
mayesine zam ile beşyüzbin lira daha artırması ve 
varidatı safiye üzerindeki tesiratı dolayısıyle şeh
remanetinin ve bilizafe İstanbul halkının zararını 
mucip olacağından Encümenimizce itilâfname bu 
noktadan dahi muvafık görülmemiştir. 

6. — Şehremanetinin doğrudan doğruya kabul 
ile Nafıa Vekâletine irsal etmiş olduğu itilâfname 
malî ciheti tazammun etmekle beraber esasen haizi 
ehemmiyet bulunmasına rağmen Heyeti Vekilenin 
nazarı tetkik ve müzakeresine arz olunmaksızın ve
kâleti müşarünileyhaca resen tasdik edilmiş olmasını 
Encümenimiz emsali namesbuk bir muamele suretin
de görerek yolsuz bulmuştur. 

Binaenaleyh muamelâtı cariyeyi usûl ve kaideye 
ve itilâfname münderecatını şehremanetinin menfaa
tine muvafık görmeyen Encümenimiz itilâfnamenin 
şekli kanunisinde katiyet kesbetmiş olduğuna kani 
olmadığından tasdiki vakiin keenlemyekûn hük
münde addi lâzım geleceği mütalâasında olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Trabzon 
Muhtar 

Kâtip 
Gümüşhane 
Bulunmadı 

Aza 
Canik 

Süleyman Necmi 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Aza 
Kars 
Ömer 

Mazbata Muharriri 
Edirne 

İmzalamadı 

Aza 
Canik 
Cavit 

Aza 
Ordu 
Faik 

Aza 
Eskişehir 

Arif 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Zühtü Beyin Raporu 
Şehremaneti âliyesinin 5 kânunusani 1338 tarihli 

ve 18 numaralı tezkeresi ve merbutu mütalâa ve tet
kik olundu. 

Esas dava harbin zuhurundan bir müddet sonra 
Yedikule gazhanesinin idarei askeriyece işgal oluna
rak fabrika ve müteferriatında ve yollardaki kana
lizasyonunda tahribat vukua getirilmesinden naşi 
hükümeti seniyeden zarar ve hasarın tazmin edilme
si ve muahedei sulhiyeyi münakide mucibince ge
çen harp senelerinin müddeti imtiyaziyeye zammo-
lunması hususlarına dair gaz şirketi müddeiyyatının 
muhik olduğunun ve elektrik imtiyazının, hini is-
tihsalide işbu imtiyazın İstanbul cihetine de teşmil 
edilebilmesi için elektrik şirketi tarafından muba
yaa olunan hisse senadatıyle gazhane tesisatı ve bo
ru ferşiyatı için gaz şirketini temsil eden gruplardan 
alınmış olan mebaliğden dolayı maruzzikir gaz şir
keti işletme idaresinin 1920 senesine deyin ledelhe-
sap 459 bin küsur lira borcu bulunduğunun ve sa-
lifüzzikir 459 bin küsur liranın elektrik şirketi he
sabına geçirilmek suretiyle tasfiyesine müsaade olun
duğu takdirde gaz şirketi imtiyazından mümbais 
kâffei hukukundan feragatle tesisatı mevcudesiyle 
hükümeti seniyeden talep ettiği tazminatın kamilen 
emanete terki şirketin teklif eylemekte olduğunun be
yanı ile işbu sureti hallin nef'i emanete muvafık 
görüldüğünün iş'arından ibarettir. 

İşbu dava tahriren tetkik olunduktan şirket müd
deiyyatının bir kısmının gayrı varit, bir kısmının 
dahi gayri muhik idüğü ve devir muamelesinin ta
hakkukuna istical keyfiyetinin emanetin nef'ine mu
vafık olmayıp, bilâkis esas itibariyle zararlı idüğü 
ve zarara da hükümeti iştirak ettirmeye çalışıldığı 
tebeyyün etmektedir şöyle ki : 

1. — Evvel ve âhir vesaike müsteniden icra kı
lınan tetkikattan anlaşıldığı üzere gazhane hakkın
da yapılacak muamele işgal veya vaziyed olmayıp, 
mukavelâta müstenit adi isticardan ibarettir. Fil
hakika şehremanetince de itiraf olunduğu veçhile 
o tarihte vaziyed mahiyetinde imkânı mevcut iken, 
bu cihete gidilmeyip icar ve isticar mukavelelerinin 
bilitilâf tanzim ve teati edildiği ve bu fiilden Har
biye Nezaretinin mes'ul olmamak icabettiği muka
velelerde kaydı ihtirazi dermeyan edilmemiş olma-
sıyle (ihtilâf vesaire hudusunda tarafeyn Harbiye 
Nezaretinin kararlarına tabi kalacaklarını beyan 
ederler) kaydı muhtevi bulunan yedinci madde ile 
sabittir. Çünkü ihtilâf olmayan mahalde ihtilâf 
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mevzubahis olamıyacağı bedihi. ve ihtilâf hudusun- I 
da Harbiye Nazırının hakem olarak kabul edilmesi I 
akideynden birinin Harbiye Nezareti olmadığına 
delâlet etmekle aharla yapılan mukavele ve netayi-
cinden nezareti müşarünileyhanın mes'ul olmayacağı 
tabiîdir. 

Bilfarz vetakdir mukavele netayicinden Har- I 
biye Nezareti mes'ul addedilecek olursa şirketin ta
lep ve iddia ettiği tazminat ancak mecura ika edi- j 
len tahribatın tazminine inhisar etmesi icabedeceği I 
ve bunun da mecurun tesellüm ve iade edildiği iki 
andaki vaziyed ve ahval hakkında Harbiye Nezare
ti şirketiyle müştereken icra edilmiş olan tetkikata I 
müstenit olması iktiza eder. 

2. — Kanalizasyondaki tahribata gelince : Me-
carinin usûl ve kavaidi fenniyeye tevfikan tesis 
edilmiş olması ve bunların daima hüsnü halde bu
lundurulmasına ihtimam olunması muktazi bulun
duğu gibi üzerlerinde laakâl altmış santimetre se-
haninde turab ve sosa mevzu bulunan borular üs
tünden geçerek kamyonların tazyiklerinden mütees- I 
sir olmıyacaklannın şehremaneti heyeti fenniyesince 
de kabul ve teslim edileceği biiştibahtır. 

Harp esnasında istanbul'daki münakalâtı aske
riyenin teshil ve tesrii temin için Harbiye Nezare
tinden şehremanetine muaveneti mahsusada bulu
nulmuş olmasından şirketin bir hak iddiasına kal
kışmasına mahal olmadığı gayet tabiî bir keyfiyet 
iken şehremanetinin bilâkis şirketin iddiayı hukuk 
eylemesinin meşruiyetini kabul gibi sair şirketlerin 
de her zaman fuzulî dermeyanını teşvik mahiyetinde 
görülen ve esas itibariyle muhlik muhataralı bulu
nan sakim bir fikir ve nazarı terviç eylemesi cid
den şayanı istiğraptır. 

Nitekim burada mevzubahis olan mesele altmış I 
santimetre derinliğinde bulunan gaz borularının taz- I 
yikatı hariciyeden müteessir olup olmıyacağının hal
line raci olduğu halde lastiksiz ağır kamyonların yol- I 
lar sathı firaşını tahrip ettiğinden ve bunun için de 
emanetin Harbiye Nezaretinden talep ettiği tazmi
natın kısmen alınmış olduğundan bahsedilmesi 
tramvay şirketinin mukaveleten tamir ve termimine j 
mevbur olduğu yollardan dolayı vaktiyle baihtarna-
mei resmiye talep edip nezareti celilece reddolunan 
tazminatın dahi muhik bulunduğu itiraf olunacağın
dan şirketi mezkûrenin reddolunan metalibatına ye
niden avdetini davet demek olacağı ve bundan da 
emanetin zarar edeceği derkârdır. | 

3. — Muahedei sulhiyeyi münakide mucibince 
müddeti imtiyaziyeye zammedilmesi hakkındaki mü
talâaya gelince : Henüz hukuken musaddak bir 
muahedei sulhiye olmadığı cihanın malûmu iken ve 
hali harbin devam etmekte olduğunu bilmeyen hiç 
bir fert yok iken, emaneti müşarünileyhanın tezke
resinde medarı istinat olarak zikredilen muahedei 
sulhiye münakide ifadesi ancak bir eseri zühul ola
rak yazılmış olsa gerektir. 

Şirketin muhtaç olduğu kömürü tedarik etmeye 
hükümeti seniyenin müteahhit olmamasından ve 
binaenaleyh harp esnasında şirkete kömür verme
mesinden hükümete bir mesuliyet teveccüh etmiye-
ceği bedihi ve fakat harp esnasında kömür tedari
kine de şirketin kadir olmadığı da aşikâr bulunmakla 
nef'ü izalesi ne Harbiye Nezaretinin ve ne de. kendi
sinin yedikudret ve ihtiyarında bulunmayan şu hal
den dolayı ancak tavizat olarak müddeti imtiyazın 
temdidi kabul olunabilir ise de işbu müddetin dahi 
şirketin işletmeye tatil eylediği 1915 senesi nihayeti 
ile isticar mukavelesinin aktolunduğu tarih arasında
ki zamana kadar olması lâzım geleceği şüphesizdir. 

4. — Gaz şirketinin 1920 senesi iptidasına değin 
borcu olduğu iddia edilen 459 bin küsur liraya ge
lince : Bu meblâğın hisse senedatı olduğu gösterilen 
(30) bin liranın dokuz senelik faizi dahil olduğu hal
de tesisatın tevsii ve boru ferşiyatı için 1911 senesi 
iptidasındaki borcu olan ve 1926 senesi nihayetinde 
itfası takarrür eden (240) bin küsur liranın işletme 
muamelâtının daima açık ile kapanmasından mü
tevellit müterakim faiz ve amortismanları yekûnu 
baliği ile o tarihte henüz imha edilmemiş bakıyei dü
yun olan 144 bin küsur liranın mecmuundan ibaret 
idüğü görülmekte ve Dersaadet elektrik imtiyazının 
hini istihsalinde şirketin gaz şirketi hisse senedatını 
iştira ve borcu olan marüzzikir meblâğı kabul ve 
tedvin suretiyle itilâf edilmiş ve elektrik şirketinin 
istanbul gaz şirketi yerine kâim olduğu anlaşılmak
ta bulunmuştur, istanbul gaz şirketi muamelâtının 
teftiş ve murakabesi emaneti âliyeye ait bir vazife 
olmakla 1911 tarihinde hisse senedatının ne suretle 
ve hangi şeraitle elektrik şirketine satıldığı ve o ta
rihteki düyunun neden ibaret idüğünün tahkiki Na-
zareti celilenin vazife ve salâhiyetinin haricindedir. 

Binaenaleyh hisse senedatının iştirasına ve de
ruhte ettiği gaz şirketi borcuna karşılık olmak üze
re tahsis edilen meblâğın tesisatı elektrikiye icrasına 
sarfedilip edilmemesi esasen mevzubahis olamaz ve 
bu misillû bir masraf tesisatı iptidaiye meyanma it-
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hâl edilemez. Çünkü şehremanetince de malûm ol- t 
mak icabettiği üzere elektrik imtiyazı şartnamesinin 
39 ncu maddesi mucibince şirket teşkili vesaire ma
sarifi, tesisatı iptidaiye ve munzamma masarifi haki-
kiyelerine mutlak surette ilâve edilen yüzde onbeş-
ler de dahildir. 

5. — Harbiye nezaretinden alınacak maruz taz
minatın mezbaha arazisi ile mahsubu ve elektrik 
şirketinin tesisatı iptidaiye masarifi meyanına ithali 
şehremanetince de münasip görülen 459 bin liranın 
73 sene zarfında itfası meselesine gelince : 

Bâlâdaki fıkralardan müdellelen arz olunduğu 
üzere tazminat ancak mecura ika edilen zarara mün
hasır olup, zararın nev'i ve mahiyeti ve miktarı ve 
kimler tarafından ika edildiği meçhul olduğundan 
mezbaha arazisinin mahsubuna da imkân mutasav
ver değildir. 

Elektrik Şirketinin tedeyyün ettiği mebaliğin te
sisatı iptidaiye meyanına ithaline imkân olmadığın
dan sureti tasfiyenin tetkikine de girişilemez. 

.6. — Sureti hallin şehremanetinin nef'ine mu
vafık olup, olmadığına gelince : 

Her halde mezbahalar ile civardaki araziye bu 
lâbedel temellük için Harbiye Nezaretinin tazminat
la mahkûm bulunduğunu muhakkak addeden şehre
manetinin bugünden itibaren altı senenin hitamın
dan evvel tamamen hüsnü halde olarak bilâbedel ve 
bilâ deyn kendisine devr ve intikal etmesi tabiî bu
lunan bir müesseseyi nakıs bir halde borçlarıyle 
tesellüme şitaban olması ve her sene yirmi üç bin 
küsur lirayı elektrik şirketi masarifi umumiyesine 
zam suretiyle gaz şirketi borcunun tanzim edilme
sine riza göstermesi hem kendisi ve hem İstanbul 
ahalisi için gayet zararlı bir teşebbüstür. 

Şu noktanın da ilâveten arzı icabeder ki gaz me
selesinin vaktiyle Emaneti âliyeden nezareti celile-
ye iş'ar edilmesi Emanetin o tarihte Nafıa Nezare
tine merbutiyeti hasabıyle olmayıp, İstanbul Gaz 
Şirketinin emanete devri ve gaz şirketi borçlarının 
elektrik şirketi hesabına geçirilmek suretiyle tasfiye
sine teşebbüs edilmiş olmasından ve binaenaleyh 
elektrik imtiyazı mukavelesinde icra kılınacak ta
dilâtın ancak Nafıa nezaretince yapılabileceğinin 
malûmu olmasından mümbaistir. 

Hülâsa : 
1. — Yedikule Gazhanesi işgal edilmiş olmayıp I 

mukavele ile isticar edilmiştir. Şirketin talep ettiği 
tazminat mecura ika edilen tahribata münhasır ol- İ 
ması icabeder. 1 

2. — Kanalizasyonda vukua geldiği iddia edilen 
tahribatın mahiyeti meçhul olduğu gibi bundan do
layı Hükümet hiç bir mesuliyet kabul edemez. 

3. — Ref ve izalesi şirketin yedi iktidarında ol
mayan esbaptan naşi tatili faaliyet ettiği güne ka
dar müddeti imtiyaz temdit olunmalıdır. 

4. — Elektrik imtiyazının İstanbul cihetine de 
teşmili için Elektrik şirketi ile Gaz şirketi arasında 
yapılan itilâfın şekil ve şeraiti ile Nafıa Nezareti 
esas itibariyle alâkadar değildir. Gaz şirketinin bor
cu olmak üzere elektrik şirketince deruhte edilen 
meblâğ tesisatı iptidaiye masarifi meyanına ithal 
edilemez. 

5. — Harbiye Nezaretinin mesuliyeti sabit ol
mamasından ve Elektrik şirketince tedeyyün edilen 
mebaliğin tesisatı iptidaiye masarifi meyanına itha
line imkân görülememesinden naşi şirketlerle şeh
remaneti arasında bu esas ve bu şekil üzere itilâf 
edilecek madde kalmaz. 

6. — Gaz şirketi imtiyazının inkizasına pek az 
zaman kalmış iken, nakıs bir halde ve borçlarıyle 
birlikte mezkûr müessesenin kendisine devri için 
şehremanetinin gayret etmesi kendi zararınadır. 

İmdi bâlâda tafsilen ve telhisen arz olunan me-
vaddan mecura ika edildiği iddia olunan zarar ve 
hasardan mütevellit mesuliyetin ve tazminatın nev'i 
mahiyetinin Harbiye ve Maliye Nezaretlerinin iş
tirakiyle hâl ve fasl edilmesi muktazi idüğü ve Elek
trik şirketinin deruhte eylediği düyunatın tesisatı ip
tidaiye ve munzamma masarifi meyanına ithaline 
mukaveleten imkân mutasavver olmadığı cihetle 
buna müstenit herhangi bir sureti hallin tetkik ve 
münakaşasına mahal olmadığı kanaatleri hâsıl ol
maktadır. Olbapta emrüferman hazreti mellehül - em
rindir 17 kânunusani 1338. 

Nafıa Müdüriyeti Umumiyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafıa Encümeni 
Numara : 4889 

Nafıa Müdüriyeti Umumiyesinin Raporu 
Huzuru Âlii Vekâletpenahiye 

İstanbul Yedikule Gazhanesi ile müştemilâtı ve 
mecari şebekesini şehremanetine devretmek üzere 
şehremanetiyle Yedikule Şirketi tenviriyesi beynin
de aktedilen merbut itilâfname mütalâa ve tetkik 
olundu. İşbu itilâfname mucibince gazhane ve müş
temilâtı şimdiden şehremanetine devrolunacak ve 



bunların hüsnü hale ircaı için sarfı lâzım geldiği 
emanet ve şirket memurlarından mürekkep bir ko
misyon marifetiyle takdir ve tespit edilmiş olan.alt
mış bin sekiz yüz küsur lira da şirketçe Emanete 
tesviye edilecek ve gaz şirketi harp esnasında uğ
radığı zarardan dolayı hükümetten bir güna tazmi
nat talep etmiyecektir. 

İtilâfnamenin mevkii meriyetine vaz'ı Dersaadet 
Elektrik Şirketinin imtiyazını istanbul cihetine de 
teşmil edebilmek üzere İstanbul şirketi tenviriyesinin 
iştirası ve işletmesi masarifi olarak temin ettiği me-
baliğin kendi sermayesi meyanmda itfası hususuna 
Nafıa Vekâletinin müsaade eylemesiyle meşrut bu
lunduğundan işbu sureti tevsiyenin senelerden beri 
mevcut itilâfın halli için tarafeyni memnun edecek 
bir tarik olduğu beyanı ile itilâfnamenin bir gün 
evvel mevkii meriyete vazı ve bu suretle gazhane
nin başka bir talibe ihalesiyle işletilmesinin temini 
zımmında icabeden muamelenin müsaraatan ifası 
şehremanetinden rica olunmakta ve elektrik şirke
tinin melfuf istidasında da aynı mesele teğyit ve 
istirham edilmektedir. 

İşbu gaz şirketinin müddeti imtiyaziyesinin in-
kızasına üç sene kalmış olup, müddeti imtiyazıyenin 
nihayetinde gazhane ve müştemilâtının her türlü 
düyundan azade ve hüsnü halde olarak emanete dev
ri mukavele icabından olmasına mukabil elyevm 
gaz şirketinin beş yüz bin lirayı mütecaviz borcu 
olduğu gibi gazhaneyi hüsnü hale irca için de ye
niden para tedarikine mecbur bulunmak vaziyeti 
karşısındadır. Şirketin işbu vaziyeti harbi aımumi-
nin ilk senesinde İstanbul'da kömür buhranı hasa-
bıyle Harbiye Nezaretinde müteşekkil kömür ko
misyonunun her şirkete lâzım olan mahrukat mik
tarını tespit ve tevzi ettiği zamanlarda gaz şirketine 
kömür vermiyerek tatili faaliyete mecbur tutmasın
dan mütevellit olup, şirketin kendi sun'u taksiri ol
maksızın icabatı harbiye ile tahattüs eden bu vazi
yet karşısında şirkete gerek müddeti imtiyaziyesinin 
temdidi ve gerekse malî her türlü teshilâtı irae ede
rek ve bunun itfasını ve itibarının iadesini temin 
etmek evvelemirde hükümetin Avrupa sermayesine 
karşı malî siyaseti hayır hahanesinin bir neticei 
ruriyesi olmak lâzım gelir. 

Emanetle şirket arasında merbut itilâfnameye 
müncer olan sureti hâl şirketin gazhaneyi şimdiden 
Emanete devredilmesi ve bunların hüsnü hale ifrağı 
için muktezi altmış bin sekiz yüz küsur lirayı ema
nete tediye eylemesi ve bu suretle gazhanenin Ema

netçe başka bir talibe ihalesinin temin edilmesi olup, 
buna mukabil şirketin düyununun itfası hususunda 
hükümetin teshilât göstermesi talep olunmaktadır ki 
bu tarzı hallin Emanet için maddeten menfaati aşi
kâr ve gazhanenin bir gün evvel faaliyete geçmesi 
için en muvafık sureti hâl olduğu bedidardır. 

Mevzubahis düyunun sureti itfası hakkında hü
kümetten talep olunan teshilâta gelince : İstanbul 
elektrik şirketi elektrik imtiyazını İstanbul cihetine 
teşmil edebilmek için gaz şirketi iştirakiyle işletme
sini temin etmiş ve harp esnasında şirketin faaliyet
te bulunmadığı zamanlarda masarifatmı tediye ey
lemiş bulunduğundan bu suretle tahassül etmiş olan 
düyunun elyevm dayin bulunan Elektrik şirketinin 
sermayesi meyanında itfasına müsaade edilmesi şir
keti mezkûreden talep ve istida edilmektedir. 

Filhakika İstanbul elektrik imtiyazı İstanbul ci
hetine de teşmil edilebilmek üzere İstanbul Elektrik 
Şirketi gaz şirketine ikrazatta bulunarak işletmesini 
deruhte eylemiş ve bu hususta vaki olan masarif at 
ile bu kerre elektrik şirketinin emanete tediyesine 
rıza gösterdiği altmış bin sekiz yüz küsur liranın te
diyesi mahza elektrik tevziatının İstanbul cihetine 
teşmili yüzünden sarf ve ihtiyar edilmiş bulundu
ğundan masarifi mezkûrenin elektrik şirketi serma
yeyi asliyesi meyanmda itfası zarurî ve muhakkak 
bulunmuştur. 

Bu suretle elektrik şirketinin gaz şirketi hesabına 
tediye ettiği ve edeceği mebaliğin sermayesi meya
nmda itfası hususu halka, emanete ve hükümete kar
şı bir zararı müstevcip olmayıp, ancak şirketin mu
bayaası vuku bulduğu takdirde tediyesi icabedecek 
olan meblâğın işbu düyun kadar, tezayüdünü mucip 
olacaktır ki gaz şirketinin emanete devrinden ema
net ve memleket noktai nazarınca yukarıda izah 
edilen maddî ve manevî fevait ve menafi bu cihe
tin kabulüyle gazhanenin faaliyete geçmesinin temi
ninin ezheri cihet mucibi menfaat olduğunu aşikâr 
kılmaktadır. Şehremanetinin gazhaneyi şimdiden te
sellüm ederek 65 800 küsur lira alması muvafık şe
raitle gazhaneyi bir talibe ihale eylemesi yukarıda 
zikredilen menafii âliyeden mada emanetin maddî 
menfaatini müstelzim olduğu gibi gazhanenin biran 
evvel işlemesi İstanbul şehrinin iktisadiyatı ve şerefi 
noktai nazarından da elzem bulunmaktadır. 

Mülâhazatı anifeye binaen ve emanetle şirket 
arasında aktedilen itilâfnamenin mevkii meriyete 
vaz edilebilmesi için elektrik şirketinin gaz şirketi 
namına olarak ihtiyar ettiği masarifin elektrik şir-



ketinin tesisatı iptidaiye masarifi meyanma ithaline 
ve bu masarif gibi itfasına müsaade olutfması mu
vafık görülmekte olup, şirketin istidasında işbu mat
lubun 1325 senesinde tespit edilmiş olan (460 000) 
liranın, aradan geçen müddet zarfındaki faizleriyle 
beraber bu kerre emanete tediyesine muvafakat et
tiği (65 888) liranın da ilâvesiyle yekûnunun serma
yeyi iptidaiye meyanına ithali istirham edilmekte ve 

şirket vekilleriyle vaki olan müzakerat neticesinde 
en nihayet bu miktarın altı yüz bin lira olarak tes
pitine muvafakat edecekleri bildirilmiş ise de bu ci
hetin tayin ve takdiri menut reyi âli i vekâletpenahi-
leridir efendim. 25 teşrinievvel 1340. 

Turukü Muhabir Müdürü 
Umumiliği Vekili 
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