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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzâkerat; saat : 2,10 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER •:. Vâsıf B. (Saruhan), Bagıb B. (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak : « 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Ikinoi Reisvekili İsmet Beyefendinin tahtı Ri

yasetlerinde inikadederek zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul olun, Evrakı varide aidol-
dukları mahallere havale edildikten sonra İstan
bul'a giden Heyeti Mebusenin resmi istikbali 
meselesi hakkında müzakere küşadı kabul edildi. 
Meselenin bir müddet müzakere ve münakaşa
sından sonra resmî istikbaldeki taahhürün değer
siz bir eseri sehvolduğu Heyet Reisi Sabri Beye
fendiden cevaben gelen telgraftan anlaşılmasına 
mebni ruznameye geçilmesine dair Kütahya Me
busu Recefo Bey tarafından verilen takrir kabul 
olundu. Mekâtibi askeriye talebesinin zammı ma
aş hakkında rüznamenin 39 ncu numarasını teş
kil eden lâyihanın müstacel ruznameye ithaline 
dair Giresun Mebusu Kâzım Beyle rüfekasmm 
takriri dahi kabul ve teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 
İsmet Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde kü-

şadedüdi. Türkiye Devletinin makam idaresi 
hakkında Malatya Mebusu İsmet Paşa ile rüfe
kasınm takririnin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha .Encümeni mazbatası Kanunu JDsasi 
Encümenine havale olundu. Birinci celsede ruz
nameye alınan Seyrisefa.in. İdaresine .ait. ikinci 
avans iâyihai kanuniyesinin derakap müzakeresi 

. _ 1.. — Mâlûlîni güzaftın . terfihi hakkındaki I 
kanunun sureti tatbikine dair İstanbul Mebusu 
Ali Rıza Bey tarafından verilen sual takriri 
(6/18) (Maliye Vekâletine) 

.. 2.. — Şirketlerde müslümanların istihdamına J 
dair keza İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey tarafm-

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak- ,• 
kında bir mütalâa var mit Zaptı sabık aynen ka- | 

hakkında Müdafaai Milliye Vekili Paşa, Hazret
lerinin teklifi kabul ve lâyihanın müzakeresine 
ibtidar olundu. Heyeti umumiyesi hakkında ce
reyan eden müzakere kâfi görüldükten sonra 
maddelere geçildi ve maddeler aynen ve kanunun 
heyeti umumiyesi İ45 rey ile kabul olundu. Kon
ya Mebusu Refik Beyle rüfekası tarafından veri
len ve Receb Beyin ekseriyetle kabul olunan tak
ririnin tekrar tâyini esami üe reye vazedilmesi
ni mutazammm bulunan takririn müzakeresi ka
bul edilmedi. Antalya Mebusu Rasih Efendinin 
dişçi ve eczacı mektebine girmek istiyen talebeye 
teshilât gösterilmesi hakkındaki temenni takriri 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine tevdi edilerek 
İzalei Şetavet lâyihasının dördüncü maddesinin 
bakıyei müzakeresine geçildi. Bir müddet müza
kere cereyan ettikten sonra Hükümetin talebi 
veçhile mezkûr madde beşinei madde ile tevhiden 
tetkik edilmek üzere Adliye Encümenine havale 
olundu ve Cumartesi günü içtima edilmek üzere 
Celseye hitam verildi. 

"" • Reisisani " '. Kâtip 
*'••' Ankara " ':•" Saruhan. 
- Ali Fuad Vâsıf * 

Kâtip 
• -• /Zonguldak 

- ' Ragıb 

bul edilmiştir efendim. 
dan verilen şifahî sual takriri (6/22) (Nafıa Ve
kâletine) 

3 . — İzmir'de üzüm ve incir fiyatlarına dair 
Zonguldak Mebusu Hilmi Bey tarafından veri^ 
len şifahi sual takriri (6/19) (İktisat Vekâle
tine) • -;-'-'- "'"••' : 

Evraka varideye gediyoruz : 

2. .-SUALLER 

* # — 
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3. — EVRİ 

Teklifler 

1. — Kütahya Mebusu Receb Beyin Cemiyet
ler Kanununun beşinci maddesinin tadiline dair 
teklifi kanunisi (2/189) (Lâyiha Encümenine) 

2. *— Vrfa Mebusu Hüsrev Beyin 15 Mayıs 
1335 ten Milli Ordunun bidayeti teşekkülüne ka
dar muhtelif cephelerde, isyanların itfasında 
bilfiil yararlıkları görülen ümera ve zâbitanın 
terfiine dair teklifi kanunisi (2/179) (Lâyiha 
Encümenine) 

3. — Ordu Mebusu Recai Beyin teklifi kanu
nisi (2/197) (Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Bitlis Mebusu Resul Beyin Ahlat kazası 
muhtac'ni zürraına verilen tohumluk esmanının 
affı hakkındaki teklifi kanunisinin şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/182) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

2. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin Lâzistan 
livasında fındık, portakal, limon, mandalina, 
çay, dut yetiştirilmesi hakkında teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazabtası (2/182) (İktisat Encümenine) 

3. — Merhum Hasan Fehmi Paşa zevcesi Ha
tice Şayan hanımın istidası hakkında Şer'iye ve 
Evkaf Encümeni mazbatası (Adliye Encüme
nine 

4. — Malatya Mebusu İsmet Paşa ve rüfeka-
sının Ankara'nın merkezi hükümet ittihazı hak
kında teklifi kanunisi ve Kanunu Esasi Encüme
ni mazbatası (2/188) 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim 
Ankara'nın Türkiye Devletinin merkezi olması 
hakkındaki Malatya Mebusu Muhteremi İsmet 
Paşa Hazretleri ile rüfekasmm verdikleri teklifi 
kanuninin müstacelen ve derakap bu celsede mü
zakere edilmesini Kanuni Esasi Encümeni namı
na istirham ederim. 

ICRA VEKILLERI HEYETI REISI VE 
DAHİLİYE VEKİLİ ALI FETHİ B. (İstan. 
bul) — Reis Paşa Hazretleri. Bugün ruzname-
mizde Izalei Şekavet Kanunu vardır. Ondan şon-
ra da Mübadele ve imar Kanunu vardır. 

Ki VARİDE 

Izalei Şekavet Kanununun bâzı maddeleri 
Adliye Encümenine havale edilmiştir. Henüz 
gelmediğini işittim. Mübadele ve imar bugün en 
müstacel işlerdendir. Müsaade buyurursanız mü
badele ve imar meselesini müzakere edelim. Çün
kü birçok adamların mübadelesine başlanmak üze
redir. imar da gayet müstacel işlerdendir. Bunu 
behemehal her şeye tercihan ç&armak lâzımge-
lir, zannederim. 

RElS — Zaten imar ve iskân Vekâleti teş
kili hakkındaki mesele ve encümen mazbatası ruz-
namededir. 

Izalei Şekavet kanun lâyihasının1 dördüncü 
ve beşinci maddeleri encümene havale edilmişti. 
Henüz gelmemiştir. Diğer maddeler de bu mad
delerin tesbitine tabi olduğu için isterseniz bu 
ikinci maddeye geçeceğiz. Binaenaleyh müsaade 
ederseniz encümenin teklifini yani Merkezi Hü
kümet hakkındaki mazbatanın müzakeresini ikin
ci madde olarak imar ve iskân Vekâletinden son
ra yapaüım. Bu suretle kalbtil ediyor musunuz? 
(Muvafık sesleri) Kabul edilmiştir. 

ZEKl B. (Gümüşane) — Reis Paşa Hazret
leri; usul hakkında söyliyeceğircı. 

RElS — Usule dair bir şey yoktur; evrakı 
varideye devam ediyoruz. 

5. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin müta-
rekPAfi mütaakıp hizmete alıran erkân, ümera, 
zâbitan ve mvnsubîni askeriye hakkında teklifi 
kanuni ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
(2/21) (Ruznameye) 

6. — 11Mart 1338 tarihli Seferberlik ve zam
mı maaş Kanununun lağvı ile memurin ve men-
subîni askeriye ve zâbitan maasatına zamaim ic
rasına dair kanun lâyihası (1/240) ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası (Muvazenei Maliye 
Encümenine) 

7. — 1337 senesinde Garb Cephesinde Hami-
diue civarındaki keşfi taarruzide yararlıkları gö
rülen kırkbir zabitin İstiklâl Madahıası ile tal
tifine dair (3/143) numaralı İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

RE IS — Okuyacağız efendim : 
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Riyaseti CelHeye 
Kırkbir zabitin İstiklâl Madalyası ile taltifle

rine dair olup berayı tetkik encümenimize tevdi 
buyurulan îera Vekilleri Heyeti Riyasetinin tefe* 
keresi müzakere edildi. Teklifi vâkım kanunun 
birinci maddesi ahkâmına muvafık olduğu encü-
menimiz!ce karargir olmakla berayı tasdik iadeten 
takdim kılındı. 

11 . 10 . 1339 
Mudaf aai Milliye Encümeni Reisi 

Ali 
Mazbata Muharriri Kâtip 

Eskişehir Zonguldak 
Mehmed Arif 

F. 11, A. 70, Tb. 2 K. Binbaşı Yusuf Nâzım 
Efendi bini Mehmed Erzurum, F. 11, A. 70, Tb. 
1 K. Binbaşı Hasan Fehmi Efendi bini Eşref 
Dersaadet, A. 39, Tb. 2, Bl. 5, K. Yüzbaşı Ali 
Rıza Efendi bini İbrahim Erzincan-, F. 15, Tb. 3> 
Bl. 10 K. Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi bini Ha
sam Trabzon, A. 8, Tb. 3, Bl. 11, Yüzbaşı Os
man Nuri Efendi bini Ahmed Erzincan, A. 8, 
Tb. 3, Bl. 11, K. Yüzbaşı Emin Efendi bini İb
rahim Sivas, F. 57, Erkânı Harbiye Şubesi 
2 Müdürü Yüzbaşı Mehmed Tevfik Efendi bini 
Hüseyin Bitlis, F. 42 makinalı tüfek Bl. Yüz
başı Settar Efendi bini Şemseddin Dersaadet, 
F. 15 Hücum taburu Bl. 3 Yüzbaşı Ahmed 
Bedri Efendi bini Mustafa Maraş, A. 70, Tb. 1, 
Bl. 2 Yüzbaşı Kemal Tahir Efendi bini Bekir 
Sıtkı Dersaadet, A. 127, Tb. 3 K. Yüzbaşı Sa
lim Efendi bini Mehmed Sinop, A. 176, Tb. 1, 
Bl. 3, K. Mülâzimievvel Mehmed Emin Efendi 
bini Ali Bilecik, F. 4, A. 42, Tb. 2, Bî. 5 Mülâ
zimievvel Şaban Efendi bini Rüstem Tophane, 
F. 6 Hücum Tb. 1 K. vekili Mülâzimievvel 
Rıdvan Efendi bini Asaf Filibe, F. 4 hücum ta
buru Bl. 1. K. Mülâzimievvel Mehmed Nuri 
Efendi bini Tahir İnsaniye, A. 11, Tb. İ, Bl. 2 
Mülâzimievvel .Mehmed Halid Efendi bini Ali 
Dersaadet, F. 15, A. 45,.Tb. 3, Bl. 12 Mülâzimi
evvel Zülkefl Efendi bini Abdülbaki Diyarbe-
kir, A. 70, Tb. 2, Bl. 5 Mülâzimievvel Hüseyin 
Hüsnü Efendi Akif Konya, A. 70, Tb. 3, Bl. 9 
Mülâzimievvel Hüseyin Kâmil Efendi bini Sa
lih Girit, A. 70, Tb. 2, Bl. 7 Mülâzimievvel Ah
met Faik Efendi bini AJbdülkadir Mekkei Mü- | 

. im o : t 
kerreme, F, 6 ^Erkânı Harbiye şube 1 müdürü 
îsthkâm Mülâzimievvel İbrahim Edhem Efen* 
di bini Hüseyin Naci Trablusgarb, F. 57 Topçu 
taburu K. Binbaşı Seyfeddin Rahmi Bey bini 
Mehmed Adana, F. 5 Kafkas Topçu taburu Bl. 1 
K. Yüzbaşı Mehmed Nuri Efendi bini İslâm 
Debre, Sahra topçu Endaht Alayı Tb. 2, Bl. 5 
Mülâzimievvel Mesut Efendi bini Osman Nuri 
Dersaadet, F. 5 Kafkas topçu taburu Bl. 1 Mü
lâzimievvel Osman Sudi Efendi bini İbrahim 
Makriköy, F. 5 Kafkas topçu taburu 2 Mülâzi-
mievvel Mehmed Suphi Efendi bini Ali Kilis, 
F. 5 Kafkas topçu taburu Bl. 2 Mülâziminisani 
Mahmud Şevket Efendi bini Sadık Pirlepe, F. 
15, A. 45, Tb. 2, Bl. 6 İhtiyat Mülâzimievvel 
Mustafa Rasih Efendi bini Hacı Bilâl Ünye, F, 
57 Süvari zâbitanından ihtiyat Mülâzimievvel 
Mehmed Mümtaz Efendi bini Hüseyin Mazlum 
Tavas, A. 70, Tb. 3, Bl. 10 İhtiyat Mülâzimiev
vel İbrahim Arif Efendi bini Arif Kütahya, 
Sahra Topçu Endaht Alayı Tb. 2, Bl. 5 İhtiyat 
Mülâzimievvel Süleyman Efendi bini Osman 
Yenicevardar, F. 57, A. 176, Tb. 1, Bl. 1 İhtiyat 
Mülâzimievvel Ali Efendi bini Ali Yalvaç. 

REİS — Efendim kırk bir zabitin İstiklâl 
madalyası ile taltiflerinin muvafık olduğuna 
dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasını 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

HAKKI B. (Van) — İsimleri zapta geçe* 
cek rai Paşam 1 

REİS — Geçecektir efendim. 

Tezkereler * 

İ, —* İtusya ile cereyan eden ticaret ve %on* 
solosluk multavelâtı müzakeraünda murahhas 
olarak hulunan tzmîr Mebusu Tevfik Rüşdü Be
yin yerine Ahmed Muhtar Beyin tâyin edildiği
ne dair îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi. 

REİS— Okunacaktır. 

T. B. M. M. Riyaseti Celiîesine 
Rusya ile cereyan eden ticaret ve konsolos

luk mukavelâti müzakeratmda murahhas sıfa-
tiyle bulunan İzmir Mebusu Tevfik Rüşdü Beye
fendinin muhtelit Mubadelei Ahali Komisyonuna 

- 6 1 9 -
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memürerı/ azimeti nâSdSiyle yerine Trabzon. Me
busu Ahriied Muhtar Beyefendinin tâyini Hari
ciye Vekâletinin a0 . 9- ; 1339 tarih ve 19795 nu
maralı tezkeresi üzerine tera Vekilleri Heyeti
nin 1 . 10 . 1339 tarihli îçtimaında takarrür et-

1. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Rıza Nur Beyin her ayı vazife İstanbul'a 
azimeti hasebiyle, Nafıa Vekili Feyzi Beyin ken
disine vekalet edeceğine dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi. 

REÎS — Okunacak; V 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
-. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Dr. 
Rıza Nur Beyefendinin berayı vazife İstanbul'a 
azimeti hasebiyle vekâleti Müşarünleyhaya Na
fıa Vekili Feyzi Beyefendinin vekâlet buyurma
lar;! İcra Vekilleri Heyetinin 7 . 10 . 1339 tarihli 
ihtimamda takarrür etmekle arzı malûmat olu
nur..- . 

8 . 10 . 1339 
, . İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

V * : Ali Fethi 

2. — İstanbul işgaline nihayet verildiğinden 
İdarei Örfiye ve sansürün lâğvedildiğine dair 
İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi (3/151) müker
rer) 

REİS — Okunacak: 

T. B. MJ-Î£ Riyaseti Celilesine 
2 Teşrinievvel 1339 tarihinden itibaren İs

tanbul işgaline nihayJet^erilniş olduğu cihetle 
inzibatı mahalliyi. muhafaza için elan de/yam 
eden İdarei Örf iyenin ve matbuat sansürünün 
artık vücuduna ihtiyaç . kalmamış olduğundan 
İâğvı icra Vekilleri Heyetinin 7 . 10 .1339 tarih
li Îçtimaında takarrür etmiş almakla arzı. malû
mat olunur efendim. 

. 7 . 1 0 .1339 
icra Vekilleri.Heyeti Reisi 

Ali Fethi 

:1 Takrirler 
X —- Bozok Mebum Ahmed Hamdi Beytn 

ruznamenim, 31 itici, maddesindeki. Af...,., Kanunu
nun müstacel mevad meyanında ithaline dair 
takriri. 

tiği ve keyfiyetin müşarünleyhaya tebliğ edildi
ği berayı malûmat mâruzdur efendim. 

2 . 10• . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Ali Fethi 

Riyaseti Celileye 
Her affın büyük bir meserret ve muvaffaki

yet anına müsadif ve o şerefe müsteridolacağı 
cihetle muzafferin aktettiğimiz şanlı sulh şere
fine Hükümetin teklif ettiği ve ruznamenin 
31 nci maddesinde münderiç Af Kanunu ile Ad
liye Encümeni mazbatasının haftalarca ruzna-
mede kalması muvafık olamıyacağından müsta
cel mevad meyamna ithali ile biran evvel müza
keresinin ikmalini teklif eylerim. 

10 . 10 . 1339 
Bozok Mebusu 
Ahmed Hamdi 

REİS —- Otuz birinci madde diyorlar. Fakat 
otuız- birinci 'madde başka bir şeydir. Yalnız otuz 
ikinci madde ile otuz dördüncü madde vardır 
bunların hangisidir? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Sülüsanı müddeti ce-
zaiyelerini ikmal edenler, diye mukayyettir. 
Onun için bellidir. 

REİS — Efendim! Müstacel ruznamemiz; 
bugün yedi maddeden ibarettir. Şimdi de bir 
tane kabul edildi. Oldu sekiz... 

SIRRI B. (Bozok) — Paşanın müsade buyu
run ! 

REİS — Neye dairdir! . 
SIRRI B. (Bozok) — Paşam! Bir af için üç 

kanun vardır. Birisi sülüsan müddetlerini ihmal 
edenler,' ikincisi firar veya bakayanın affı; 
üçüncüsüde malûl olup da maluliyeti tebeyyün 
edenler hakkında. Münasipse bunların üçü de. 
tevhidedJlip müzakere edilsin. . -

REİS —- Hepsi ayrı ayrı şeylerdir. Fakat 
sülüsan müddetini ikmal edenlerin aflarma. 
dair olan kanun otuz ikinci maddedir. .Sonra 
otuz dördüncü madde var. Afları Hükümetçe 
tâlöbedilen eşhas hakkında şu kadar numaralı 
Adliye Vekâleti tezkeresi var. ...'..;' 

SÜLEYMAN SIRRI B. ' (Bozok) — Bir de 
kırkıncı madde var. 

4. — ÎÖRA VEKÎLLERÎ MUAMELÂTI 
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REİS — Firarı 've bakayanın affı hakkında 
bir teklifi kanuni var. Eğer müsaade buyurur
sanız müstacel .ruznamemizin 9, 10, 11 nci&i ola
rak reyi âlinize vaz'edeyim. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Ardahan Mebusu Talâd Beyin Ardahan 
ahalisinin fakru zaruretinden bahsile yemeklik 
ve tohumluk itası temenniyattnd dair takriri 
(4/59) (İcra Vekilleri Riyasetine) 

EVRAKI SAİRE 

1. — Beyanı sadakati mutazammın İmroz 
Adası ahalisinin telgraf namesi : 

T.B.M.M. Riyaseti Celilesine 
Beş asır müddet bilâtefriki cins ve mezhep 

bilûmum tebaasına bezli- şefkat ve mürüvvet 
eden Türk idareci âdilânesine geçerek beş yüz 
yılı mütaeaviz bu mukaddes idare altında gayri-
kabili tarif, refahiyet ve saadete mazhar olan 
ve hiçjbir hakkı tarihisi olmıyanlarm işgali 
altında geçirdikleri 11 senelik medid ve cidden 
pek açı bir devrei tahassurdan sonra Allah'a 
çok şükür sayesinde yaşıyanlara âzami adalet 
ve saadet bahşeden Şanlı Türk Sancağına ka
vuşan adamız halkının hissiyatı ubudiyet ve 
sadakatini kemali sürür ve mubahat ile arza cü
ret eyleriz ferman. Yaşasın Türkiye Büyük 

1. —- Mubadelei ahali ve, emvali masarif atı 
umumiytsine ait tahsisat hakkında kanun lâyi
hası (1/225) mübadele ve İmar Müdüriyeti Umu
miyesi teşkilâtı hakkında kanun lâyihası (1/224) 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin İmar ve 
İskân Vekâleti teşkili hakkında kanun teklifi 
(2/4) ve lâyiha encümeni mazbatası Aydın Me
busu Dr. Mazhar Beyin İmar ve İskân Vekâleti 
teşkili hakkında kanun teklifi (2/163) ve. Lâyiha 
Encümeni mazbatası ve Kanunu Esasi 've Muva-
zenei Maliye Encümenleri mazbataları 

r REİS •—- Şimdi ruznainemizin üçüncü mad
desine geçiyoruz. Müsaade ederseniz mevaddı 
kanuniyeyi okutalım. Heyeti umumiyesi hakkın
ca ondan sonra müzakere ederiz,. 

• Millet Meclisi Hükümeti! Yaşasın Gazi Mustar: 

fa Kemal Paşa Hazretleri! Yaşasın kahraman; 
, Ordumuz! 
• İmroz Adası Merkez kaza İskender. Karye. 

Heyeti Ihtiyariyesi Muhtarı 
Istepnanos İpsalati 

Metropolit Vekili ; Emâton Karyesi Muhtarı 
Papa Anâsti Kristö-lidr Dimifcri -> 

Agredya Karyesi Muhtarı tiki Karyesi Muhtarı* 
Yani Kosti Röveoğlu Dimitri '"'•' 

Kale Karyesi'Muhtarı 
Tirikon Serîka : 

REİS — Efendim münasip görürseniz Bi-; 
• vandan münasip cevap yazılsın!. (Münasip ses-, 

l e r İ ) > ••• - - •.; ' - . ; , . " . ; • . / • ; . ' ; 

2. — İstanbul'un tahliyesi münasebetiyle teb
riki - mutazammın Beyoglu'nda JÜberto Toprimİ 
imzalı telgraf. 

REİS — Münasipse Divandan cevap yaza
lım. 

' * ÂLİ RIZA B. (Istanlbul) — Hangi milletten
dir bu Paza Hazretleri? ; 

REİS — Bilmiyoruz Efendim. 
Ruznameye geçiyoruz. Evveleede arz ettiğim 

gibi;İzale! Şekaveıt Kanununa ait maddelerin 
encümenden geldikten, sonra - müzakeresini yar ... 
parız. _. • . ... v 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER »İLEN MADDELER 

Mübadele ve İmar Müdüriyeti Umumiyesi Teş
kilât Kanununun esbabı mucibe lâyihası sureti 

Ehemmiyeti müstağnii arz olan mübadele 
emrinin gerek mübadeleye tabi olan -ahali Mâ-
ıiıiyeyi birçok mahrumiyetten ve ıstıraplardan' 
vikaye etmek gerek bu emri mühimmi memle-' 
ketin mlenâfii iktisadiyesiyle telif edebilmek 
için elyevm mevcudelan vekâletler teşkilâtın
dan ayrı•••bir teşkilât ihdası dereeei vüeıiptâ" 
görülmüştür. ; ; . - ; ; ; . ; ' • : ' ; 

; Vâ'kıa muhacirin işine" şimdiye kadar Sıfo^ 
!, diye ve Muaveneti İçtimâiye Vekâletînce"bia;kil^ 
'•• makta olmasına göre mübadele'"' işlerinin daM' 

vekâleti müşarünleyhaya. aidiyeti .varidi -hatır 
alabilirse de.bu .em r̂i azâmin^früâmüşkülât hay-
yİ3İ fiile i&ali için büçümel memurini müHkiye, 
ve^ asike^iyenini b u : işlerle tevzii,. olunabilmesi 

'•' ic^he^ılediğindıen .Sııh>hiyes ve. Muaveneti.İçtimai-* 
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ye Vekâletinin vesaiti mahdudesiyİe bu iş görü-
lemiyeceğinden İcra Vekilleri Riyasetine mer
but olmak ve imar işleriyle de iştigal eylemek 
üzere bir müdüriyeti umumiye teşkili muvafrk 
görülmüştür. 

Mübadele ve imara mütaallik yapılacak teb
ligatın bilcümle vekaletlerce hüsnü telakki ve 
sürati infazı ciheti dahi temin olunmak ve bu 
işler hakkında vekâletler arasında muhaberata 
meydan vermiyerek serian ittihazı karar etmek 
üzere iş bu teşıkilâta Erkânı Harbiyeyi Umumi
ye, Müdafaai Milliye, Dâhiliye, Hariciye, Ma
liye, İktisat, Nafıa Vekâletlerinden birer mu
rahhas alınması ve öteden beri iskân işleriyle 
iştigal edip Sıhhiye Vekâletine merbut olan İs
kân Müdüriyetinin bütün vazaifiyle bu müdü
riyeti umum iyeye raptı ve ayrıca imar işleriyle 
iştigal etmek üzere teşkil olunacak bir imar 
müdüriyetinin dahi müdüriyeti umumiyenin tah
tı emrine verilmesi tensibedilmiştir. 

Filvaki İmar ve mübadele işleri birçok nıkatı* 
nazardan ye'kdiğıerinden tefrik olunamıyacak 
mahiyettedir. Memleketin düşıman tahribatına 
duçar olan aksamından birçok yerler mübadele 
imınta'kalaıı dâhilinde bulunmaktadır. Gerek 
bu mmtakaıar dâhilinde kalan ve binaenaleyh 
mübadele ahalisiyle iskân edilecek olan ve ge
rek bu mıntakaların haricinde bulunan harap 
yerlerin tamiri için ittihaz olunacak tedbir
lerin ahalii asliye ile birlikte mübadele ahalisini 
de aynı derecede alâkadar eyliyeceği bedihi bir 
keyfiyettir. Bu sebeple mezkûr tedbirlerin aynı 
teşkilâtla idaresi iktiza eder. 

İşbu teşkilâtın yani «Mübadele ve İmar Mü
düriyeti Umumiyesinin» vazaifi esasiyesi müba-
delei ahali, İskânı muhacirin ve onun icabatı za-
ruriyesinden olan muamelât ve muavenatı muh
telife ile ahvali harbiyeden dolayı harabolan 
memleketimizin imarına mütaallik hususattan 
olmasına göre müdüriyeti umumiyede İskân ve, 
İmar Müdüriyetleri namı ile iki müdüriyet ve 
bir evrak müdüriyeti tesis olunmuş ve bir de 
taşra teşkilâtı vücuda getirilmiştir. 

İskân Müdüriyetinin dairei iştigaline giren 
vazaifini idari, dahilî, haricî, askerî, fennî, ik
tisadi, malî, sıhhi, gibi nevi ve mahiyetleri na
zarı dikkate alınarak müdüriyeti mezkûrede 
yedi şube teşkil kılınmış ve her şube İskân mü

düriyetine merbudolarak zirde gösterilen vaza
ifi ifa ile mükellef tutulmuştur. 

İsikân Müdüriyeti mubadelei ahali ve emvali 
^uamelesiyle muhacirinin emri iskânlarına 
mütaallik olarak kendisine merbuttur. 

Kendisine merbut şuabatm ifa edecekleri 
vazaif ve muamelâtı umumiyeyi sureti daime-
de tetkik ve takip ile evrakı muhabereyi aidol-
dukları şubelere havale ve şubelerin mesaisini 
tanzim ve netayici faaliyeti Müdüriyeti Umumi-
yeye arz ve alacağı emirlerin şuabatı vasıtasiyle 
icrasını temin, mübadele ve İskâna ait icabeden 
projelerle talimatnameleri şuabatı aidesi müdür
leriyle bilmüzakere ihzar ve tebligatı muktezi-
yeyi icra eylemek ile mükelleftir. 

Birinci Şube : Mübadeleten gelen eşhasın 
\ İskân mmtakalarma nakil ve tevzii, is'kân ve 
; iaşeleri hususatmı tanzim ve rüesayı memurini 

mülkiye ile muhabereyi temin ve idare eder. 
İkinci Şube : Mübadeleden mütevellit mua

melât hakkında teşebbüsatı siyasiyeye ve muh
telif ye tali komisyonlara ait muhaberatı idare 
etmekle mükelleftir. 

Üçüncü Şube : Askerî vesaiti nakliyesiyle 
menzil tertibatından sureti istifadeyi temin 
ve bilûmum askerî makamat ile bu hususa mü-
tallik cereyan edecek muhaberatı idare eder. 

Dördüncü şube : Mübadeleten gelecek aha
linin nakliyatını temin, şimendifer ve vapur 
•kumpanyaları ile ve makamatı saire ile icabe
den muhaberatı talsip ve tedvir eyler. 

Beşinci şube : İşbu muhacirleri müstahsil 
haline getirmek için zirai ve iktisadi .faaliyet 
sahalarını ve esbabı sairei mesayeyi ihzar ey
lemek ve Ziraat Bankasının muhacirlere mu
avenetini temin eylemek gibi hususatla iştigal 
ve buna ait muhaberatı idare eyler. 

Altıncı şube : İaşe, nakliyat, alât ve edevatı 
ziraiye ve sınaiye tevziatı ve mübadeleden mü
tevellit sair bilûmum hesabatı kayıt ve zaptet
mek ve bunlara mütaallik muhabereyi idare et
mek vazaifi ile mükellef olacaktır. 

Yedinci şube : Muhacirinin ahvali umumi-
yei sıhhiyelerinin takip ve tanzimi, muhafazai 
hayat ve sıhhatleri ve emri tedavileri için ica
beden muamelâtı ifa ile mükellef ve buna ait 
muhaberatı tedvir eder. 

Müdüriyeti Umumiyeye merbudolan İmar 
Müdüriyetinin vazaifi harabbilâd ve kasabat 
ve kuranın imar ve inşaatma ve işbu mahaller 
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ahalisinin zirai, sınai, ticari teşebbüsatı ile te
rakki ve tealisi esbabını istikmaline-ve bu mu
amelâtın ciheti maliyesine mütaallik umur ve 
hususattan ibaret olmasına nazaran üç şubeye 
tefrik edilmiştir. 

Birinci şube : Harabolan şehir ve kasabat 
ve kuranın imar ve ihyasına; mütaallik bilumum 
umur ve muamelâtı ve bu babta şirketlerle 
akdolunacak mukavelâtm tertip ve tanzimi ve 
buna müteferrî işlerle meşgul olarak muha
beratı tedvir eyler. 

İkinci şube : İmar olunan mahaller seke
nesinin zirat, ticaret ve sanayide inkişaf ve 
terakkileri esbabının istikmaline mütaallik bil
umum muamelât ve teşebbüsatı icra ve bun
lardan mütevellit dâhili ve haricî muhaberatı 
tedvir ile mükelleftir. 

Üçüncü şube : Her iki şubeye ait muamelâ
tın umuru hesabiyesmi muntazaman kayıt ve 
tesbit eylemek ve ihsai muamelâtı cemeyliyerek 
teşebbüsat ve icraatı vakıa netayicini mübey-
yin cetveller ihzar eylemek ve bunlardan mü
tevellit muhaberatı idare etmek vazaifi ile mü
kelleftir. 

Müdüriyeti Umumîyeye merbut evrak şu
besi: Bilumum evrakı muhabereyi kaydetmek 
ve dosyaları en son şekli mütaamüede tanzim 
ve tertibeylemek ve merkez ve taşra kuyuda
tına müktazi refatiri tanzim vazaifiyle mükel
leftir. 

Bunlardan fazla olarak elyevm vilâyet ve 
elviye umuru tahririye kadroları gayet noksan 
olup vürudedecek muhacirinin kayıtlarını icra, 
vesaiki sevkiyelerini ihzar ve ita, iaşe, sevk ve 
iskân için vuku bulacak sarfiyatın muamelâtı 
kaydiye ve hesabiyesini usulü mevzuası veçhile 
muntazaman ifaya gayrikâfi olduğundan rüesa-
yı memurini mülkiyenin bu babtaki vazaifini 
teshil için büyük kapılarda birer muhasibi 
mesul ve kâtip ve tali kapılarda ayna zaman
da vazifei tahririyeyi de ifa eylemek üzere 
birer muhasibi mesul verilmek suretiyle taşra 
teşkilâtı vücuda getirilmiştir. 

Ânifülar? mübadele ve İmar Müdüriyeti 
Umuımiyesi teşkilâtı her ne kadar bütçeye bir 
masraf tahmil eylemekte ise de işbu teşkilâtın 
ademivücudu takdirinde gelecek ahalinin ma-
natıkı iskâniyelerine sevk ve iskânları^ile müs
tahsil hale getirilmeleri, birtakım teşervüşata 

ve bakımsızlık yüzünden nüfusun mahvı ve he
lakini badi olacağından sarfınazar emri müba
dele ve imarın temini için ihtiyar edilecek mil
yonlarca mebaliğin hüsnü idare ve sarfı da te
min edilemiyeceğinden hem pekçıok nüfusumu
zun hayat ve bekalarını, hem de Hazine için bir. 
çok menabii servet tesisini müemmin olan iş
bu teşkilâtın bîlûzum telakki edilemiyeceği 
ve bu babta bütçeye mevzu muhassesatm masa
rifi müsmireden addi aşikârdır. 

Lozan Mnkavdlenamesine müstenit mübadele! 
ahali ve emvali masarifi umumiyesine ait 

tahsisat Kanunudur 

Madde 1. *- 30 Kânunusani 1339 - 1923 ta
rihli Lozan Mukavelenamesi mucibince (Müba-
delei ahali) namı ile 1339 senesi Mübadele ve 
İmar Müdüriyeti Umumiyesi bütçesine 3 050 447 
lira tahsisat vaz 'olunmuştur. 

Madde 2. — Mezkûr mukavelenamenin onbeş 
ve onyedinci mevaddına tevfikan tahakkuk 
edecek masarifat ile bu husus için istihdam 
edilecek bilûmum memurin tahsisatı, sevk, 
iaşe, iskân, tamirat ve inşaat, tedabiri sıhhi
ye masarifi birinci maddeye mevzu tahsisattan 
sarf olunacaktır. 

Madde 3. — Tahsisatı mezkûreden 1339 se
nesi zarfında sarf edilemiyen miktar 1340 sene
si zarfında dahi sarf edilecektir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

12 . 9 . 1339 
Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyid 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

«-623— 
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Mübadele ve İmar Müdüriyeti Umumiyesi 
teşkilâtı Kanunu 

Madde 1. —Ahalinin mübadelesine ve mu
hacirinin iskânına ve ahvali harbiye dölayısiyle 
harabolan kasalbat ve kuranın imarına mütaal-
lik bilûmum muamelât ile iştigal etmek ve İc
ra; Vekilleri Riyasetine merbut , olmak üzere 
bir Mübadele ve İmar Müdüriyeti Umumiyesi 
teşkil ^olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu Müdüriyeti Umumiye: Bir 
Müdürü Umumi ve bir muavin ve İskân ve imar 
ve Evrak müdüriyetlerinden ve taşra muhasebe
ci ve kâtiplerinden müteşekkildir. 

Madde 3. — İskân Müdüriyeti; bir müdür, 
bir mümeyyiz ve bir mukayyitten, 

İskân hirinci şube; bir müdür, bir başkâ
tip, üç kâtip, bir mukayyitten, 

iskân ikinci, üçüncü ve dördüncü şubeler; 
bir müdür ile birer kâtipten, 

İskân beşinci şube; bir müdür, bir başkâ
t ip/ bir kâtip ve bir mukayyitten, 
- İ s k â n altıncı şube; bir müdür ile bir mü

meyyiz, iki kâtip, bir mukayyitten, 
İskân yedinci şube; bir müdür ile bir kâ

tipten, 
İmar -Müdüriyeti birinci şuhe; biri müdür 

olmak üzere dört mühendis, bir başkâtip, iki 
kâtip, bir mukayyitten, 
''" İmar Müdüriyeti ikinci şube; ziraat müte
hassısı olmak üzere bîr müdür ile bir tiearet 
ve bir sanayi mütehassısı, bir başkâtip, iki 
kâtip,• bir- mukayyitten, 

İmar Müdüriyeti üçüncü şube; maliye mü
tehassısı olmak üzere bir müdür ile bir mü
meyyiz, iki • kâtip, bir mukayyitten, 

Evrak Müdüriyeti; bir müdür, iki dosya 
memuru, dört mukayyit, üç müvezziden, 

Taşra memurini de- altı muhasebeci, altı 
kâtip ve onbeş hesap memuru ve kâtibinden 
müteşekkildir. 

Müdüriyeti Umumiye devairinde ombir oda
cı istihdam olunacaktır. 

Madde 4. — Müdüri Umumi İcra Vekilleri 
Riyasetinin tensip -ve inhası ile Heyeti Vekile-
ce ve şuabatı şaire müdüranı ile mütehassıslar, 
Müdürü Umuminin inhasiyle İcra Vekilleri Ri-
yasetkıçe tâyin edilerek memuriyetleri Iradei 
Milliyeye iktiran ettirilir. Diğer memur ve kâ
tipler-şube müdiranının inhası ile Müdüri Umu
mi tarafından tâyin edilir. - r ,~ 

Madde 5. <— İşbu müdüriyeti umumiye mül
hak bütçe ile idare olunur. 

Madde 6. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletine menbut iskân teşkilâtı bütün vaza-
ifi ile Mübadele ve İmar Müdüriyeti Umumiye-
sine raptolunmuşutr. 

Madde 7. —- İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 8. — İşibu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Riyaseti ve Maliye Vekâleti me
murdur. 

12 . 9 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Ali Fethi Mustafa Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Seyid 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi İsmet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıfhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekili 
Dr. Rıza Nur Fevzi 

İmar Vekâleti kanunu lâyihası 

Madde 1. — (Nafıa Vekâleti) vazifeleri 
(Sıhhiye Vekâleti) nin muaveneti içtimaiye iş
leri ile birleştirilerek bir «İmar Vekâleti» teş
kil olunmuştur. 

Madde 2. 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Madde 3. — Bu kanun hükümlerinin icra
sına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Yeni Devletimizin «maddi» hem her türlü 
harcını hazırlıyacağı hem de yıkılamıyacak bi
nasını kıyamete dek sağlamlaştıra sağlamlaş-
tıra kurup duracağı için hangi bir pek fe
yizli, pek ehemmiyetli bir kanundan daha ehem
miyetli, çok daha feyizli bildiğim .esastaki şu 
kanun lâyihasının - mucibe - lerini yazmaktansaj 
encümenlerle Meclis huzurlarında uzunuzadıya 
arz etmeyi tercih ettim. Yıl devremizin 

işu ilk gününde yeni Devletimiz kazanın ku
rulacağı bir sacayağı vüeuda getirmek ni
yetiyle ,; (Artar Vergi Kanunu) ye (Köy İda
resi .Kanunu,) lâyihalarına; .tevfikan «tejbri-
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ken» «tey^mmünıfen» yine takdimini en temelli 
bir vazife bildim. Müzakeresini, kabulünü tek
li! «derim. 

» Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

Ankara 23 Ağustos 1839 
T. B. M. M. Reisliğine 
(İmar Vekâleti) Kanunu 

Mucibeleıi 
(Azade olaydılar seferden : ) 

(Bir ordu çıkardı her neferden.) 

Dört yaşlaronda başımdan muhacirlik felâ
ketlerini geçer gördüm. Hâlâ görüyor gibi
yim.. 

On bir yaşlarımda (Adana) ovalarım boş 
görmüş olmakla titreye gelen ruhum sanki o 
yaşlardan beri böyle bir lâyihayı tanzim ile 
icra ettirmeyi • (Nüfus sağlamlaştırma - üret
me siyaseti) ile memleketi, boşluk ve insan-
sızhk ölümünden kurtarmayı bir - dilek - edin
mişe/esine kaygılıdır... Ruhumdaki bu haleti, 
başlka hiçbir dileğe, hattâ Allah'ın insana 
ilk bahşettiği ulu zaferimize kavuşmamız 
bile tadil edememiştir; zira : Memleket, ya
şım ilerledikçe, boşalarak, sanki sonra ge
leni her yaşımı bana daha korkunç boşluk
lar, yokluklar ortasında geçirmekte idi., hâlâ 
öyledir.. 

Tine Adana'da, yine «o yaşlarda, rahmetli 
babamın beni devre giderken götürdüğü köy
lerden bir (Tuna Muhacirleri) köyüne vardı
ğımızda bir ağanın şu sözlerini işitmiştim : 
(Köyümüz küçükse de mezarlığımız on yılda 
beş kat büyümüştür. Geldiğimizde «36» evdik.. 
kınla kınla -12 - ev kaldık) Bu sözler de hâlâ, 
soy sevgisi kulaklanmı» yaslı yaslı çınlatma
dılar.. 

Cihan Harbinde (Muhacirin Müdüriyeti 
Umumiyesi) ne sevkıyatı hariciye memuru ol
dum. Harice gitmek, dâhile, - seçerek muha
cir göndermek, vazifem iken, her taraf kapalı 
olduğundan, mülteci -işlerim hem teftiş, hem 
de tanzim.salâhiyeti ile,, memlekette çok do
laştım. îlk devrimde «Erzurum, Bayburt» 
düşmüştü. Sonraki devirlerimde muhacirlik 
selleri durgun bir hal almışlarken bile neler, 
ne facialar, _ hele en hafif tâbiri ile ne bece-. 
rîkşizTikler görmedim^: -Yıllardan, beri yalnız 

iskâaı edilememiş değil, kırılmaktan olsun kur
tulamamış Balkan Muhacirleri bile gördüm.. 

Bir de şu Ankara'taıaa ait bir hâtıra : Cilhan 
Harbinden evvel Ankara'da «Müdiriyeti Umumi-
yenin emriyle» ((500) muhacir evi bir şirkete iha
le suretiyle yakılacak. Talip Istanbül'dam çıktığı, 
îataaaiburda bulunduğu halde lüzumsuz muhabe
reler devamdadır... Vilâyet feryadeddyor, (Kış 
çaıtmafe üzeredir... İhalenin icrası) diyor. Zaman-
lardaın sonra -dMüdiriyeti Umumiye» şu cevabı ve
riyor! {Muhacirler, şimdiye kadar olduğu .gibi 
Ikendi evlerini kendileri yapsınlar)... 

Bir devirden avdette dairem arkadaşlan - ar
tık caöıîlce, ümmice iskân yerine âliımcesi, fencesi 
kararlaşmış olduğundan - kitaplara abanmış, ha
zırlıklara koyulmuş buldum : Kimi Kâşıgan, Af-
ganı (kîmi İranı, Türfciötanı almış teftfldk ediyor... 
Raporlar lâyühalar yazıyor bana da (Tunalı, 
arapları tanır) denilerek (Cezayir) münasip 
görülmüş... Acı acı gülümsedim, ağlarca bir ses
le mırıldandım : (Bir jmületin ömrü itibariyle 
demin diyebileceğim derecede yakın bir zamanda 
benden aynlmış. olan meselâ bir «Serezîi» kan-
kardeşîmi onun Anadolu'da yerleşebileceği bir 
noktayı tanımıya uğraşacaksın emrini verirseniz, 
eyvallah... Fakat...) 

(Yine bir aksilik. Bir fırtına (!) çıkarmamak-
lığım tavsiyeleri sırasında {Kafkasya) ya dair 
olara, meylim soruldu. Vaktiyle «Yirmi küsur 
yıl evvel» mütalâa ederek bir de risaieceğini neş
rettiğim (Makedonya) giıbi çeşitli, meraklı oldu
ğu için «»hizmet etmek değil vakit geçirmek, 
sırf ilimce istifadede bulunmak için Kafkasya'yı 
kabul edebileceğim mukabelesinde bulundum. Ha-
ifoifeaten tetkik ettim.. .Raporumu da yazdım... 
Tekrar ederim. Sırf yazmış olmak için yazdım.) 

Bütün hâtıralarım, tecrübelerim gittikçe öyle 
Bir noktada merkezleşiyordu ki, onu ilk devrim
den dönerken yazdığım - 36 ncı - avdett yolunda 
unvanUı lâyihamın şu mealdeki son sözleri ifade 
edebilirler : 

(Seferberlik itibariyle Harbiye Nezareti na
sıl her .nezaretin üstünde ise, sulh imza edilir 
edilmez- Muhacirin' Müdiriyeti Umumiyesi de bir 
nezarete Jralbedilmekle fcalımyarak en üst, en_ 
ehemmiyetli nezaret add/ölunmalıdır),~ 

(Misakı Millî) denilen (Millet andı) na uyr 
»un. bir sulh için mebus oldum. Şulfh gününü bek
liyordum ki .: Suyukardaki kanaatimce bir ne-
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zaret, bir vekâlet kanunu teklif edeyim. Yıllar 
geçmedeler. Bir gün, sanki ansızın «Ana
dolu» düşmanlardan temizleniverdi. (Harabeye 
dönmüş Şark vilâyetlerimizde halkı «öksüz, ken
di göbeğini kendi keser» meseline misal olmak 
için kendi haline bırakmaktan başka bir hayır 
elimizden gelmedi. Garb vilâyetlerde de serden 
hayır doğurturcasına bir iş beceremiyeceğimiz ih
timalinin önünü acaba alabilir miyim) mülâhaza» 
siyle akıbet, sulh gününü beklemekten feragatle 
(İmar Vekâleti) lâyihasını verdim. (Tamirat!) 
diye çığlıklar koparılır olmasına; tamirde imarın 
dâhil bulunmamasına, lâkin imarın tamiri de 
cami bulunmasına rağmen lâyiham reddolundu. 
Fakat eihan muhalefet etse, hak bildiğim içtiha
dımı, hele.milletimin, hele onun âtisine yarar ka
naatimi takibedici bir yaradılışta olduğumdan lâ
yihamı içtima devresinin değiştiği gün yani :. 
(1 Mart 1339) tarihinde - diğer iki lâyiha ile be
raber - yine verdim... Bu sefer de Meclisin ye
nileşmesi- isi çıktı. 

İcra Vekilleri Heyeti yine eski heyet ol
duğu halde (Lozan) da (30 Sonkânun) da (1 
Mayısdan) itibaren icrasına başlanacak bir 
mübadele mukavelesi imza edilmişken bile, 
acaba ne gibi hazırlıklar görülmüştü?.. Acaba 
Hükümet, hele onun Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâ^ti bu suale sadre şifa vere
bilecek bir cevabı hazırlamış mıdır?.. 

Bu sualime bçn, fakat şu vekâletin maka
mını - birkaç gün evvel kadar - işgal eden 
zatın ağzından çıkan bir sözle cevap verece
ğim. O zat bir Ankara gazetesine geçenlerde 
vâki beyanatında, şu mealde, diyor ki : 

(Muhacir iskânından, yardıma muhtaco-
lanlara yardım etmektir).. 

Eyvah!.. Demekki : Bu yeni Devletin bile 
bir «Nüfus - imar siyaseti» yok.. Demekki.: 
Muaveneti İçtimaiye dairesi de, bundan ayrıl
mış olmasına rağmen İskân Dairesi de hâlâ 
birer «imarathane».. demekki : Tunalı'nın bir 
zaman bu «muavenetti» unvana «basiret» . de
nilmesi lâzımgelen kabilinden millet kür
süsünden tekrar edilmiş itirazları, izahları 
esasmca olan «Merhametçilik, sadakacılık, 
yardımcılık zihniyeti, hâlâ Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti Makamından bile istenilen inkılâba 
mazhar olamamış»... Zavallı memleket!.. 

(Gfeçen her iki lâyihamda «mucibeler» i şi
fahen arz edeceğimi işaret etmiştim.. Bu sefer 

gayetle kısa yazmayı kararlaştırmış olduğum 
halde söz uzuyor ne yapayım ki : Bunca yıllık 
bir ömrün mevzu itibariyle her devresine mü-
taallik «Temelli» bir hâtırasını; işaretle, oku
mak zahmetini; hamiyetlerine yükletecek ar
kadaşlarımı kendi kanaatim kadar köklü, eski 
bir kanaate sahip kılmak emelini takipten ken
dimi alamıyorum.. Yukardan beri ne demek 
istediğimi irfanların, vicdanların hakemlikle
rine terk ile mevzua dalıyorum :) 

Üç işi birleştiren lâyiham gözden geçiri
lince denilebilir ki : İskân işlerini müstakil 
bir - nazaretçe - vekâletçe tedviri kanaatime lâ
yiham uygun düşmüyor.. 

İzah edeyim : Vaktiyle edindiğim o ka
naatim üzerinde edinegeldiğim tecrübelerle 
epiyce zaman işledim... Akıbet hele muhacir 
sevkı, iskânı işlerinin Nafıa vesaitine daima 
muhtacolduklarmı göre o noktaya var
dım ki, bunların hepsi birtakımı cansız. Bir
takımı canlı, imar işlerinden ibarettir. Gemi iş
letmeyi de ayrılmaz cüzü bildiğim «Nafıa ile 
iskân» bir ikizdir. Bunları bir ananın birer 
memesini emer ekizler gibi bir vekâletin ku
cağına atmak kadar tabii bir teşebbüs olamaz. 

Gerek bütçe, gerek fen adam, hattâ az 
vakitte çok terakkiye de mecbur olduğu
muzdan vakit itibariyle pek fakiriz. Bu lâ
yiha bize bunların üçünden de küllî tasarruf 
temin edecektir. Meselâ bugün falan vilâ
yette nafıa memurları işsizdirler. Böyle iken 
pek çok olan iskân işlerine el sürmüyorlar. 
Zira : Onların vazifelerinde bu işler yok. Lâ
kin bu lâyiha onlara «Alelıtlak» imar vazi
fesini vermiştir : Memuriyetleri mmtakasma 
düşen memleket parçasını ilmin fennin şümulü 
derecesinde tetkik, tetebbu neticesinde imarın 
iktisadiyatça süratle feyiz, bereket saçacak ana-
hatlarmı, temel noktalarını tesbit edecekler, dü
şündüklerini yapabilecekleri; meselâ, şu nokta 
iktisadiyatça hemen imar edilmeye lâyıktır ka
rarını verir vermez ameliyata başlamakla kal-
mıyarak falan yerde çağırılmalarını bekliyen 
muhacirleri nafıa emrine.daima hazır vesaitle 
hemen celbederek hem - para kazandırmak üze
re - işletecekler hem de fenne, sıhhiyata göre 
yaptırdıkları köye iskân edecekler bilâkis, müs
pet de olsa, iktisadiyatça uygun sayılmıyan bir 
nokta onlarca iskâna elverişli sayılmıyacaktır. 
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Her halde, iskân denilince yalnız muhacir 
göz önüne gelmemelidir. Ben memleketin beş 
on değil birkaç yüz yıllık atisini temin esasmca 
düşünüyorum. İskânı, meselâ dünya kadar eski 
bir köyün, sıhhiyata yahut iktisadiyata zararlı 
bir noktada olduğu için hattâ komşusu bir ma
haldeki bataklık kurutularak, oraya nakletmek 
derecesinde şümullü görüyorum. 

Allah'tan dilerim ki : Şu misalin mertebe
sindeki terakkiye muvakfakıyeti bize göstersin 
Heyhat ki, memleketin bunca parası boşluğu 
karşısında bu niyaz, makbule geçebilecek bir 
dua değildir. Elverirki : Mübadele mukavelesin
de mündemiç hayırlı şerre kalbetmek mutlulu
ğuna olsun kavuşabilelim. -

Bir de zannetmiyelim ki : Anadolu'ya nimet, 
bereket serpecek olan muhacir seli, muhacir işi 
mübadele işi ile bitecektir? 

Biraz da Lozan Muahedesini okuyalım t 
21 nci madde : Kıbrıs'lılar için deniliyor ki 

(muahedenamenin mevkii meriyete vaz'mdan iti
baren iki senelik bir müdet zarfında Türk tâ
biiyetini ihtiyar edebileceklerdir. Bu takdir de 
hakkı hıyarlarını istimal tarihi takibeden oniki 
ay zarfında Kıbrıs Adasını terk etmiye mec
bur olacaklardır.) 

Madde 30. — (İşbu muahede ahkâmı muci
bince Türkiye'den ayrılan arazide yerleşmiş 
Türk Tebaası bihakkin ve kavanini mahalli-
yece mevzu şerait dâhilinde işbu arazinin inti
kal ettiği Devletin tebaası olacaklardır.) 

Madde 31. — (18 yaşını mütecaviz olup da 
30 ncu madde ahkâmı mucibince Türk tâbii
yetini zayi bihakkin yeni tâbiiyet iktisabe-
den eşhas işbu muahedenin mevkii meriyete 
vaz'ı tarihinden itibaren iki sene müddet zar
fında Türk Tâbiiyetini ihtiyar etmek salâ
hiyetini haiz olacaklardır.) 

Madde 32. — (işbu muahede ahkâmı muci
bince Türkiye'den ayrılan arazide yerleşmiş 
ve 18 yaşını mütecaviz olup mezkûr arazi
deki ekseriyet ahaliden ırk itibariyle ayrı 
olan kimseler (Bence : Türkler) işbu muahe
denin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren iki 
sene müddet zarfında ahalisinin ekseriyeti 
kendisinin ırkına mensubolan devletlerden bi
rinin tâbiiyetini, mezkûr Devletin muvafakati 
şartiyle, ihtiyar edebileceklerdir.) 

Madde 33. — (31 ve 32 nci madde ahkâmı 
mucibince hakkı hıyarlarını istimal eden eş

has bunu takibeden on iki ay zarfında ika
metgâhlarını, hakkı hıyarlarını lehine istimal 
ettikleri Devlet arazisine nakle mecburdurlar. 

Hakkı hıyarlarını istimalden mukaddem 
mukim bulundukları diğer Devletin arazisinde 
malik oldukları emvali gayrimenkuleyi muha
faza etmekte serbest olacaklardır. 

Her neyi emvali menkullerini beraberlerinde 
nakledebileceklerdir. Bundan dolayı kendilerin© 
ne ihraç, ne ithal için hiçbir. hare veya resim 
tarholunmıyacaiktır.) 

Madde 34. — (•Işbu-nıuahede ahkâmı muci
bince Türkiye'den ayrılan arazi ahalü asliyesin
den olup 18 yaşını müteaaviz olan ve işbu mua
hedenin mevkii icraya vaz'ı anında memali/ki ec-
nöbiyede yerleşmiş bulunan Türk tebası, Türki
ye'den ayrılan memalikte icrayı hâkimiyet eden 
hükümetler ile kendilerinin yerleşmiş bulunduk
ları arazide mer'i olan tâbiiyeti iktisapta muhay
yerdirler. Şu şartla ki, ırkları itibariyle bu arazi 
ahalisinin e&seriyetine mensubolanlar ve o arazi
de icrayı hâkimiyet eden hükümet de buna mu
vafakat ede. Bu hakkı hıyar işbu muahedenin 
mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren iki se
ne müddet zarfında istimal edil'melidirler.) 

Madde 36. — (İşbu fasıl ahkâmı tatbikine 
mütedair olan kâffei hususatta zatüzzevç kadın
lar zevçlerinin ve 18 yaşından dûn olan çocuk
lar da ebeveyinleririin tâlbi oldukları şeraite itti-
ba edeceklerdir)... Bu bu kadar!... 

Eğer ben, muahedenin, memleketi imar yö
nünden «Diplomatça:» tefsirlerle diğer maddele
rinden istifadeye kalkışmaksızm bile, yalnız bu 
maddelerine dair mülâhazalar serdine girişecek 
olursam, «Mucibeleri'm» kimıbilir daha ne kadar 
uzıyacaklar... Halbuki onların bu derece uzama
larından bile sıkılmaktayım. Şimdi, kısaca derim 
ki : Yukarda suretlerini aldığım maddelerin ver
dikleri fırsatlar - son derecede sürat gösterilmek 
şartiyle - Anadolu'muz için en feyizli nimetler
dir... 

Mübadele meselesi için ittihaz edilecek ted
birlerle. beraber bunlar için de istical elzemiye-
tini tavsiyeden sonra şu esasa geçerim : Türklük
lerini bikniyen'lerden maada Sırbiye'de, Bulgar-
ya'da, Eomanya'da, Kırım'da milyonlarca Türk 
var... Hattâ «Aman, Osmanlı hamaset tarihinin 
canlı âbidesine dokunma!» diyenlere boyun eğmi-
yerek derim ki : (Benim şatafata değil insana 
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iü^iyacım var) îmdi ' geMn tâ, ö Tuna'daM, 
Adakale'deki yüz küsur Türk ailesi de gelsin : 
Anadolu Tuna'sı - Sakarya - kıyısında, yahut 
hangi bir adacıkta bir Anadolu köyü kursum î 

Hatırlıyalım ki : Yalnız şu yanıbaşimızda, Ha-
leb'de, Şam'da değil, tâ, Basra'da, Mekke'de, 
Yemenide hattâ, yalnız Mısır'da değil, Sudan'da, 
Faş'da bile kimbilir ne sayısız Türküm var... 
Bunlar hep gelmeliler... Gelmezlerse, getirilme
liler... 

IBunun için içtimai teşkilât da lâzımdır. 
Bir memlekette her memleket işi hem Hükü

metçe, hem de halkça yardımlaşa yardımlaşa gö
rülürse netice hem daha çabuk elde edilir, hem 
de semere daha bol, daiha âm olur. En kısa 
tarzda soyliyeyim : Böyle bir «içtimai» yolca 
gidilen memlekette ondaki milletin, Hükümetin 
mecmuası olan devlettir ki : (Halk Devleti) sı
rasına geçirilebilir. Tabiîdir İki, Hükümeti de 
(Halk Hükümeti) sayılabilir. [Halk, halk için
dir «döviz» mi - (töre) mi - böyle bir Hükümete 
beM. bahşedebilirim, zira : ] Böyle bir Hükümet, 
yalnız halkı düşünür, onu daima refaha doğru 
ilerletir; çünkü onda halk eli vardır. Hükümete 
uzanan, karışan halk elleri çoğaldıkça halk ruhu 
güya Hükümete akar; aktıkça Hükümet «halk
lasın».,. Gitgide sanki ne halk kalır ne de Hükü
met. Ortada var mânasiyle bir «içtimai heyet» 
ıgörülür... öyle ki : Onun her manzarası bir refah 
levhası, her gürültüsü bir refalh şenliğidir... Zi
ra : Böyle olan idarece teşkilâtta «asıl» millet
tir; asıl milletin refahıdır; nitekim : İstibdat Hü
kümetinde asıl, müstebittir; asıl, müstebittin her 
türlü keyfidir... Halk, bir âlettir... Çılgınca, bu
nakça istibdatlar bu âletin bir gün kullanıla^ 
maz, aırtık işlerine yaramaz hale geleceği ile asla 
kaygılanmazlar... Hakimane, babaca denilen istib
datlar bile kendi çıkarları hatırlan için kay
gılanmalar da, «asıl» müstebitlerin' keyifleri ol
makla, neticej yine halkın ref alhsızlığına dayanır.. 

Ellhasıl, bir Hükümet kalplaştıfcça - asile -
halka münkaliboîur. Onun her kazancı da halka 
-âmmeye -- malolur; sanki halik arasında taksim 
ediliyormuşcasına her ferdin hali iyileştikçe iyi
l e r "olur... 

. ^Bu satırlar muhayyüenin bir sineması iseler, 
böyle bir «içtimai heyet» in gölgesi de belki 
(ts/yes'e) cemiyetler memlefeeti diyebileceğim (İs

viçre'ye) düşmüş zenci saçı yumağını andıran 
taslağı da (Rusya'da) yuvarlanır farz olunabilir. 

Arz etmek isterim ki : Şu kulaklar bir zaman
dan beri (Halkçıyız, Hükümetimiz halkçıdır) ses
lerini hamdolsun, işitmediler!.. Bu mutluluğu do
ğuran nedir?.. 

Anadolu savaşı, halktan doğdu... Yani : Halk, 
Hükümet işine, hattâ Devlet işine doğrudan doğ
ruya kendisi, hattâ sözle, rey vermekle değil... 
Elde silâhla karışır oldu... Akıbet, koca Türk hem 
idarece olan aslına, özüne : HaüMıhğa, halk hâ
kimliğine kavuştu, hem de kendisiyle beraber ko
ca (dünya) yi sulha kavuşturdu... 

Halk, eğer yalnız Hükümetin emriyle silâh 
başına koşsaydı, suljıu belki yine kazanabilirdi, 
lâkin hâkimliğini kazanması, sırf kendisinden do
ğan emirler sayesindedir. 

Her yerde bu emirleri idare eden heyetler 
vardı... (Müdafaai Hukuk Cemiyeti) şubeleri... 

Emin olalım ki : Bu cemiyet teşkil edilmesey
di, yine, sulh, belki elde edilebilirdi; fakat halk 
hâkimliği vücuda gelemezdi... 

Bu derece azîm yüce netice karşısında eğile
lim : (Müdafaai Hukuk Cemiyeti). ni (İmar Ce
miyeti) ne kalbetmek caiz değilse, yer yer şube
leri bulunacak imar adlı bir cemiyete hemen te
mel atalım. 

Biz eğer «işaret ettiğim gibi» Fas'taki, Su
dan'daki Türkü bile Anadolu'ya atmayı kafa
mıza, çocuklarımızın kafalarına bir mefkure ol
mak üzere yerleştirebilirsek, evet, kurtulabiliriz.. 
Bu da Hükümete halkça yardım teşkilâtiyle. ce
miyetle, (imar Cemiyeti) ile olabilir. Buna içti
mai, kemmi nakısamız dölayısiyİe de mecburuz : 

Allah nurunu yeryüzüne yaymaya memur 
Türk, vaızifesini bitirdiği yerden dönüvereceğine, 
beşeriyet sâikasiyle, toprağa >göz dikti*.. Ha'lbuM 
nur, ne toprağa ne de emsaline bağlanamaz... Ni
tekim Türk de gittiği yerlerden döndü... Hayır, 
dönmedi, döndürüldü. Sanki nura haddi bildiril
di... İşte bu sergüzeştlerin izleri, Türkde galiba 
toprağa ehemmiyet vermek meyili suretiyle .gö
rünür oldular. 

Açıkçası bir karış tarla için kan döker, eli-
mizdekilerini süremezken komşumuzun tarlası -
sayısınca tarla edinmek hırsını besler olduk. Pa
ha açıkçası bizde üç -şeyin kıymetçe sırası şöyle
dir.- Toprakj hayvan, insan... Hele insan yavru
su.,. Bunun hiç, kıymeti yoktur : (Hâşa huzuru-



i : 35 13 . 10 . 1339 C : 1 

nuzdan, bir çocuğum dünyaya geldi), (Hâşa hu
zurunuzdan çocuğum kanayaklıdır); (Hâşa hu
zurunuzdan kızımı satacağım) tâbirleri karşısın
da kızaran suratıma galiba kalbime sığışamıyan 
kanlar hücum etmedeler!.. İçtimai daha ne mu
zır nâkisalarımız var!... 

Ordu, ordu, nice devir, insan telâfatı ver
mekten çekinmemiş bir Hükümetin idaresi altın
da «sanki yaşamış, bir milletin edineceği zihni
yet, elbette olur!..» 

Fakat; bunu, var süratle kökünden söküp at
mak en ehemmiyetli vazifemizdir. Bu vazifemizi 
ifaya vasıta ancak şu olabilir : (İmar cemiyeti) 

Halkda içtimai teşebbüsün. kudreti, bu gari-
zede geçen hükümetlerin öldürücü idareleri ile 
azaltılmış olduğundan «halk, her kılavuzluğunu 
Hükümetten bekler» sözünü de bir hakikat gibi 
telâkkiye mecbur bulunduğumuzdan, lâyihamıza 
(İmar cemiyeti) maddesini koyduk. 

Nizamnamesini (imar Vekâleti) nin tanzim 
edeceği maddede ruh, her memurun (İmar cemi
yeti) ne dâhil olmasıdır; bundan da maksadımız, 
evvelemirde halkımızın memur kısmında canlı, 
cansız imara alâka beslemek alışkanlığını husule 
getirmektir. Memurlarımızın nice kayıtsızlıkla
rından bahsetmeksizin ben başlıca bir hâtıramı 
kaydetmek isterim. 

Şu Ankara'daki Şihnizenliler kışı Ankara'da, 
yazı Bayburt'ta geçirirler. 1326 kışında Bay
burt'da kaymakamlığa gidince - mutlak iskâna 
tâbi tutulmalarına muhalif bulunduğum küçük 
aşiretlerden olmryan - bu vatan kardeşlerini is
kâna azmettim. Bu yolda iki yıl uğraştım. Ecda
dımın mezarlıklarını gösteren harabeler, vaktiy
le oraların insanlarla dolu oldukları mersiyeleri
ni ruhlara fısıldar bulundukları halde, zavallı 
halk - boşalmış - topraklar için - dariş dar iş- de
mekte; azmimden müşteki görünmekte iken. Tam 
«iskân işine» girişeceğim anda vüâyetten bu is
kâna hangi kanuna, nizama, emre tebean cüret 
ettiğim sorulmaz mı?.. (Hiçbir kanun, hiçbir ni
zam, hiçbir emir olmasa bile vicdanimin bâmi-
•yetimirakileri var.) Mealinde cevap verdim... Ne 
fayda ki felek Mustafâ'ya yar olup da - badehu 
yine devam eden mukavemetlerim mükâfatı mü
kâfatı olarak iskân emelime "kavuşmak nasibola-
madi; zira Ermenilere cemile ibrazı iktiza etti : 
Kaldırıldım.... 

Sözlerime çok defa tekrarladığım acı haki-
.katleMn e^kmekistörim v ' 

1. Köyden asla; çıkmamış, ama Ostiianh 
menkıbelerini çok dinlemiş - cahil değil - ünuni 
bir köylü kafasiyle düşünüyorum da : Ben Türk 
Anadolu'nun bir noktasından diretmişim : Bas-
ralara, Hintlere, Kaf Dağlarına, Volgalara, Vi-
yanaiara, Alplere, Yemenlere, Habeşlere, Mı
sırlara, Sudanlara, Cezayirlere, tâ ve bilmem 
nereleredek gitmişim. Bunların çoğunda asır
larca eğlenmişim. Bunlar öyle birkaç milyon kişi 
ile olamazlar. Demekki Anadolu vaktiyle dün
yanın yarısını kaplıyacak derece kalabalık ordu
lar çıkarır, insanla dolu bir memleket imiş!.,. Ya 
şimdi?... 

2. Bahusus Anadolu'ya Türk, müslüman 
muhacereti galiba (150) yıl evvel galiba (Ka> 
zan) bozgunluğu ile başlamıştır. Yıllardan beri 
devam eden bu muhaceret sellerinin sürükleyip 
Anadolu'ya getirdikleri o milyonlarca insan ne
rede?.. 

Yok... Koca Anadolu, bomboş... Baştanbaşa 
denilebilecek derecede boş... Baştanbaşa harap... 
Hattâ harabe!.. 

Cihan Harbinden evvel bile ne viraneler gör
medim. Onlardan her birinin üstünde vaktiyle 
kasabalar kadar büyük köyler varmış, Ecdadım
dan binlercesi yaşarmış... 

3. Cester projesi karşısında hâlâ tüylerim 
ürperir. Bu şirket yarın insansızlık, işçisizlik ba
haneleriyle roller çevire çevire sakin Anadolu-
mu yabancılarla doldurmaya muvaffak olmasın?. 

4. «Tabiatta boşluk yoktur, tahaddüs eder
se dolar, zail olur» Kanunu mektepte (Tabiiyat) 
dersinde beni ne derin düşündürmüştü. Bunun 
ö zamanlarda adını bile işitmediğim «İçtimaiyat» 
kadar - kendimce - tatbik ede ede (Boş'memleke
timi ben Türk doldurmassam demek ki, eller dol
duracaklar öyle mi?) Sualiyle ruhum titrer ol
muştu. Hâlâ öyledir... 

5. Söz babında dedimki (Ruhumdaki bu 
haleti, Allah'ın insana ilk bahşettiği o ulu zafe
rimize kavuşmamız bile tadil edememiştir) Evet, 
Allah bize o derece ulu (98) zafer daha verse; 
fakat biz memleketi «nüfusla imar» edemezsek bu 
imarda becerikli bir sürat gösteremezsek, yani 
millete gerçek kurtuluşu müessir kılamazsak : 
Böyle bir gerçek zaferi kazandıramazsak emin 
olalım ki, o (99) zafeı de suya düşer! 

Ya bunun sonu?«. 

m 
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Böyle bir sonu tahlil ile vakit geçirmektense 
biran evvel, aksine bir sona doğru yönelmeye ka
rar verelim... Yöneldim : 

İmar, nüfussuz olamaz! Nüfus imarsız yaşı-
yamaz diyerek hemen işe bağlıyalım. 

6. Bahusus hangi bakıma göre olursa olsun, 
işler, her yanımızı kavramışlar, bizi sıkıştırma-
dalar. Hele (Mübadele işleri)... 

Ah!.. Gerek, muhacir dairesinde iken raporla
rımda yazdığım gerek millet kürsüsünde ferya-
dettiğim gibi hareket edilseydi... 

7. Evet, daima dedim ki : (Harb, kapıları, 
hudutları kapamış... Kuş uçmuyor... Lâkin, sulh 
imza edilir edilmez, sanki sedler yıkılacaklar; 
muhacir sesleri Türkiye'yi basacaklar... Bunları 
nasıl karşılıyacağımıza bunlardan nasıl istifade 
edeceğimize dair tedbirler şimdiden gerek.) 

Dinlenilmemiş olan bu feryatlardaki acı, tat
lı, her halde korkunç hakikatlerin işte kendile
rini göstermiş oldukları anlardayız. Ne yapaca
ğız?.. 

Bütün bu müstaceliyetleri de göz önünde bu
lundurma vazifesine dayanarak «müstaceliyet 
esasiyle beraber bu lâyihanın müzakeresini, ka
bulünü teklif ederim». 

tmar Vekâleti kanunu lâyihası 

Madde 1. — Nafıa, gemi işletme (Seyrise-
fain), iskân işlerini tedvir eder bir (İmar Vekâ
leti) teşkil olunmuştur. 

Madde 2. —> (İmar Vekâleti) Her memu
run girmeye mecbur olduğu maddesi bulunur 
'bir (İmar cemiyeti) Nizamnamesini tanzim ile 
bu cemiyetin her nahiyede bir şubesinin, şimdi 
ilkin Devlet merkezinde cemiyetin tesisini te
min eyler. 

Madde 3. — Bu kanun hükme neşir tarihin
den başlar. 

Madde 4. — Bu kanunun hangi bir hükmü
nün icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
8/6 29 . 8 . 1339 
Nafıa Vekâletiyle Sıhhiye ve Muaveneti İç

timaiye Vekâletlerinin bittevhit İmar Vekâle
ti teşkil edilmesine dair Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi Bey tarafından 1 Mart 1339 ta
rihinde mu'ta teklifi kanuni müşarünileyhanm 

verdiği 23 Ağustos 1339 tarihli teklif ile bittev-
hid encümenimizce tetkik ve müzakere edilmiş 
ve vekâletlerin adedi ve unvanı Teşkilâtı Esa
siye Kanununda musarrah bulunmasına ve iş
bu kanun tadil edilmedikçe böyle teklifler der-
meyanı doğru olamıyacağma binaen her iki 
teklifi kanuninin şayanı müzakere olmadığına 
müttefikan karar verilmiş olmakla Riyaseti 
Celileye takdim kılındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Emin Ahmed Saki 
Kâtip 
Necib 

Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beyle rüfekasmın 
teklifi kanunisi esbabı mucibesi 

Istihlâs edilen vilâyetlerimizde düşmanın ya
kıp yıktığı yerleri imar ve felâket gören o ha
vali ahalisini mümkün olduğu kadar terfih et
mek tedabirini araştırmak üzere vilâyatı mezkû-
re mebuslarının 1 Ağustos 3339 tarihinde akdet
tiği hususi içtimada teati edilen efkâr ve iradolu-
nan mülâhazat neticesinde tebarüz eden müşte
rek kanaatleri tesbit ederek bu esaslar dâhilin
de ihzari tetkikatta bulunmak ve Hükümetle de 
temas ederek mesaili müstacele hakkında ted
birler kararlaştırmak üzere bir komisyon teşkili 
tensip kılınmış ve bu komisyona zirde vazıîni im
za memur edilmişti. 

O günden itibaren içtimalarına muntazaman 
devam etmiş ve Hükümetle de bu mevzu üze
rinde temas eylemiş olan komisyonunuz bu de
fa tetkikatmı bilikmal zirde tafsil edilecek ne-
tayice vâsıl olmuştur. 

Şöyle ki: 
Tetkikatm mevzuu vilâyatı nıüstahlâsanm 

biran evvel işgalin müvellidi olan felâketten 
tahlis olduğuna göre yapılacak iş, bir kere 
imar veya ihya için tedabiri esasiye ittihazına 
ve bundan başka da bu tedabir ile icraatın it
tihaz ve tatbikine intizaren şimdiden kabili is
tihsal ve telâfi olan bâzı gûna muavenet terti
batının hemen teminine mütaallik olmak lâzı Al
gdir. Bu sebeple ilk tetkik sahası, imar ve ih
yaya mütaallik tedabiri esasiye ve ikinci tetkik 
mevzuu da derhal kabili'istihsal bâzı muavenet 
tertibatı hakkında olmak üzere tasnif ve ona 
göre faaliyete intikal olundu. 

1. İmar ve ihyaya mütaallik tedabiri esasi
ye ittihazı kısmında Heyeti Umumiyenizin ge-
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çenki içtimada nazarı itibara almış olduğu baş
lıca azimet noktaları şöyle telhis olunabilir. 

A) İmarat ve mübadele işleriyle meşgul 
olacak bir vekâlet veya makam ihdas etmek. 

B) Harb kazançları hasılatı yahut Mükel
lefiyeti Nakliye Vergisi varidatı ve mübadele
ye gayritâbi firari eşhas emvali bedelâtı müs-
tahsılası veya buna mümasil bir karşılık temi
niyle bir İmar Bankası teşkili. 

C) Münasip inhisarlar tesisiyle imar ve 
ihya masarifini korumak, 

D) Kooperatifler teşkilâtı yaparak Hükü
met kefaletiyle inşa ve imara muktazi parayı 
hariçten celp ve temin etmek, 

H) Ziraat Bankasının Hükümetten alacağı 
olan mebaliğin iadesini temin ederek bu işi 
kabil olduğu kadar mezkûr bankaya gördür
mek. 

Balâda tadadedilen nikatı esasiye üzerinde 
icrayı tetkikata memur olan encümeniniz, bu 
kısım için vâsıl olduğu netayici esbabı mucibe-
leriyle beraber şöylece tesbit edebilmiştir : 

Harbi Umuminin ve onu takibeden muhase
batın dokuz senelik tarihi malûmdur. Şark 
vilâyetlerimiz, Ermenilerin tahribatına, Rus
ların imhakâr istilâlarına mâruz kalmış olduğu 
gibi Cenup vilâyetlerimiz Fransız - Ermeni 
tahribatına, Garptaki vilâyetlerimiz de Yunan 
vahşetlerine uzun zamanlar sahne olmuştur. 

Binaenaleyh bütün bu tahribatın tamiri, o 
vahşetlerin izalei tesiri lâzımdır. Artık dür.ya 
dokuz senelik fâsılai fecaatten sonra Şarkı ka-
ribi sükûn ve huzuruna terk ederken bizim ilk 
işimiz şüphesiz Anadolu'da ana, baba ocağın
dan mahrum dulların, yetimlerin ikiyüz bin 
kilometre murabbamı mütecaviz bir sahai ha-
rabide inlemesine nihayet vermek ve musibeti 
zailenin yeni mesaip tevlidetmemesine çalışmak 
olmalıdır; buna şüphe yoktur. 

Yapılan tetkikata göre az - çok sıhhate ka-
ribolmak üzere yalnız Garp vilâyetlerimizde 
yakılan ve yıkılan şehir mebanisinin miktarı 
73 070 ve kura ve kasabattaki mebani miktarı 
87 669 adedine baliğ olmaktadır. Buna Şarki -
Trakya ile Adana, Gaziantep ve havalisini ve 
Rus - Ermeni tahribatına uğrıyan Şark vilâ
yetlerimizin birhayli köylerini, kasabaları ve 
şehirlerini ilâve edersek balâdaki yekûnların 
iki misline baliğ olması kabildir. 

Hele muhtacı tamir ve tecdidolan şehirler 
mebanisi miktarını yüzbin ve köylerin binala
rını yüzelli bin addetmekte hiç mübalâğa yok
tur. Bu kadar azîm inşaatın ise lira hesabiyle 
baliği akalli dörtyüz milyondan başlıyan ra
kamlarla ancak ifade olunabilir. 

Gerçi köy evlerinden birçoğunun tamir edil
mekte ve kısmen tamir de edilmiş olduğunu ve 
bir kısmı tahribedilen şehirlerimize de bu kabil 
termimatın yapılageldiğini görmekteysek de her 
halde henüz yapılamıyan ve yapılmaya muhra-
colan aksamı azamet ve cesameti yanında bu 
yapılışların miktarı pek sönük kalır. 

Muhakkaktır ki, acilen imar ve ihyası ikti
za eden bilhassa vilâyatı garbiyemizde pek çok 
köyler ve kasabalar mevcut ve bunun için bir 
kaç yüz milyon liraya ihtiyaç vardır. Şu hal
de mesele zirdeki iki şekilde tecelli etmektedir! 

Evvelen : Para bulmak, 
Saniyen : inşaata ve imarata başlamak için 

teşkilât yapmak. 
Filvaki parayı bulmak ne kadar mübrem 

ise bulunacak parayı kullanmayı bilmek ve 
âzami iş yapabilmek için teşkilâtı mahsusa 
yapmak dahi o kadar mühimdir. Hattâ dene
bilir ki, parayı bulmak dahi evvelemirde bu 
teşkilâtı vücuda getirmeye, yapılacak işin tâ
yin edilmesine ve ne suret ve vasıta ile yapıla
cağının tesbitine mütevakkıftır. Bu sebeple 
komisyonunuz meseleyi iki cepheden mütalâa 
etmek mecburiyetini görmüştür. 

Evvelâ, para bulmak meselesinde varidi ha
tır olan zirde tadadedilecek dört nevi mülâha-

, zat ayrı ayrı derpiş edildi. 

Bunlardan birisi; parayı Hükümetin bilâ
vasıta veya bilvasıta istikraz etmesidir. Bu şık; 
Fransızların 17 Nisan 1919 Kanunu ile tatbik 
ettikleri ve mezkûr kanunun birinci madde
siyle bütün Fransızları harbdöh mütevellit za
rarlar ve külfetler önünde müsavi ve mütekâi'il 
tuttukları nazariyeden maktebestir ki doğru 
olduğuna şüphe yoktur. Buna göre bütün efra
dı millet zarar görenlerin telâfii zararı hisse
sinde müştereken ve mütesaviyen iftihamı kül
fete mecbur olduğundan umumun vekili olan 
Devletçe bütçeye ilâve edilecek tahsisatı mah-
susasmdan mürettebatı seneviyesi ödenmek 
üzere istikraz yapılır ve bu istikrazın hâsılı za-

I rardidelerin telâfii zararlarına karşılık tutu-

— 631 — 
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hır. İstikrar faiz ve amortismanları da Devlet 
-bütçesinden ödenir. 

Fransa bunu yapmak için bütçesine senevi 
lüzumu kadar tahsisat vaz'ını kabul etmiş ve bu 
tahsisatı ayrıca ihdas ettiği «Credit - national» 
«itibarı Millî Müessesesi» vasıtasiyle ihracede-
ceği tahvilâtın mürettebatı seneviyesine karşı
lık olarak ayırmıştır'. 

Fransa Maliye Nâzın Mösyö Kalveç ite 
Şarl Lorans arasında 7 Temmuz 1919 da Paris'
te akdolunan 10 Teşrinievvel 1919 tarihli Ka
nuna zeyledilen mukavelename mucibince teşek
kül eden işbu İtibari Millî müessesesi namına 
muharrer eshama mepteni yüz milyon Frank 
sermayeli olup sermayesinin dörtte biri hini 
imzada tesviye olunmuş ve mütebakisinin te
diyesi meclisi idare kararına talik edilmiş idi. 
İşbu müessese mukavelesi mucibince faizleri ve 
amortismanları Hükümet bütçesine konacak 
tahsisattan tesviye edilmek üzere Maliye Ne
zaretinin tensibi dairesinde piyasaya tahvilât 
ihracına mezun kılınmış ve işbu tahvilâtın ba
liği olarak olan paranın yukarda zikri geçen 
17 Nisan 1919 tarihli Kanun mucibince harbde 
zarardide olanların tahakkuk edecek olan za
rarlarım tesviye ve ifaya tahsisi kararlaştırıl
mıştır. Bu suretle işbu banka evvelâ dört mil
yar resülmali ihtiva eden yüzde beş faizli bi
rinci seri tahvilâtı ihracetmiş ve mütaakıben 
yine bu miktar faizle ikinci seriyi bilâhara da 
yüzde altı ve ilah... Faizlerle diğer serileri çı
karmış ve şimdiye kadar bu veçhile Fransa'
nın dâhilinde ve haricinde yapılan, imarat is-
tikrazatı baliği doksan milyar frangı geçmiştir, 

Banka, bu suretle toplanan parayı Hükümet 
kasalarında tutmaya muvafakat etmiş ve Hü
kümetçe musaddak bonolar mucibince zarardi-
delerin zararlarını da o paradan tesviyeye de
vam eylemiştir.. Banka, bu muamelesine karşı 
Hükümetten işibu tahvilâtın mukarrer faizini 
alıp esbabına tevzi ederken ük on sene zarfınr 
da Hükümetten ayrıca % 25 frank masraf kar
şılığı olarak almakta ve sıenîni müteakibede bu 
miktarın yani bank hissesinin % 125 olacağı 
zikredilmektedir. 

- Banka bundan başka yerde kendi sermaye
siyle mürettebatı seneviyesinin tediye edeceği 
ikinci nevi tahvilât ihracına da mezun kılın
mış ve bühassa bu tahvilâtla ve kendi serma

yesiyle Fransa'nın zirai ve ticari inkişafını t-et 
mine hadim müessesata yardım etmek üzere 
beşyüz milyon franklık avanslar yapmayı ka
bul eylemiştir. 

Fransa Hükümeti bir taraftan şimdiye ka
dar bu tahvilât faizlerini bütçesine koyduğu tafc 
sisattan muntazaman tesviye etmiş ve diğer ta
raftan da memaliki sairedeki esbabı tahvilâta 
yapılacak tediyat için şanj farkı tesviye etmeyi 
de ayrıca temin eylemiştir. 

Fransa'da sermaye kulvvetli olduğundan bu 
muamele muvaffakiyetle intacolunmuş ve sali-
füzzikr doksan küsur milyarlık tahvilâtın kısa
mı âzami Fransa dâhilinde sarf edilmiştir. Bize 
gelince: Memaliki mustahlasamızın imar ye ih
yasına lâzım olacak parayı dâhilden istikrazen 
tedarik edebilmemize imkân yoktur. Bu ciheti 
Komisyon muhtacı münakaşa bile görmemiştir; 
Harice gelinee: Gerek Fransa'da olduğu gibi 
bir millî müessese ihdas ederek onun tavsiti su* 
retiyle gerek doğrudan doğruya Hükümet tara
fından bu istikrazı halen yapmaya imkân ara
mak da bisud telâkki edilmiştir. Fazla olarak 
böyle bir istikraza imkân olacağı da farz olun
sa onun mürettebatı seneviyesi bütçemizin yansı
nı belli eder ki, bugünkü Devlet vaziyeti maliyesi 
şüphesiz buna hiçbir suretle müsait değildir. Şu 
izahata nazaran para bulmak şıklanndan birin
cisi mümkünülicra olamıyor demektir. 
, İkincisine gelince; bu da lâzımolan parayı 
esbabı ihtiyacın ayn ayn arayıp (bulmaları ve 
mukrizlerini kendi mamelek veya itibariyle te
min etmeleri veyahut, edemezlerse Hükümeti te
inin ederek bunun .mukabilinde Hükümetin ke
faletini. istihsal etmeleri ve bu kefalet teminatı 
ile hariçten paça bulmalandır. 

IBu takdire göre para bulunacak olursa is
tikraz eşhas namına yapılmış olacak ve bittabi 
eşhas tarafından mukarrer taksitlerle onbeş, 
yirmi sene de ödenecektir. Bunda Hükümete 
terettübeden bir bar yok gibidir. Artık bu şe
kilde harb zararlanm bütün milletçe uhdesin
den gelinecek îbir külfeti müştereke olduğu ve 
Devlet vergileri karşılığı ile'telâfisi lâzımgeldi-
ği nazariyesinden ayrılıyoruz demektir. Bunda 
muktazayı tâli olarak zarar görenler bu zarar-
lanna katlanacaklar, para bulup evleri bilimar 
borçlarını kendileri tesviye edeceklerdir. Mem
leketin her tarafı yanmış, yıkılmış, tahribedil-



t : 35 13 . 10 . 1339 0 : 1 

miş olduğu için zararların mecmuunu toplayıp 
herkese servetine göre taksim etmekle herkesin 
kendi zararını ödemesi arasında hemen fark da 
yok gibi olduğundan bu ikinci şıkkı nasıl kabul 
etmek mümkün ve bilhassa Devlet itibarı mali
yesine doğrudan doğruya tesiri olamıyacağm-
dan naşi hattâ tercihi de lâyik ise de acaba ka-
bilitatbik midir? Ciheti Komisyonumuzu bilhas
sa işgal etmiştir. • 

Filhakika bu ikinci şık da para bulamıyan-
lar Devlet kefalet ederek müessesatı maliyeden 
birer kredi açtıracak demektir ki, böyle uzun 
vadeli ikrazatı temin etmek müşkülâtına rağ
men bu iş zahirde kolay gibi görünmekle bera
ber hakikat halde efradın her 'biriyle tesisi mü
nasebet edecek memleketimizde yerli veya ec
nebi böyle kredi müesseseleri mebzul olmaması
na mebni kabiliyeti tatbikıyesi ciheti bizi bun
dan da sarfınazar etmeye mecbur bırakmıştır. 

Üçüncü şık ise balâdaki ikinci şıkkın kabi
liyeti tatbikiye itibariyle tekemmül etmiş dye-
bilecek şeklidir ki, bunda mülâhaza bilhassa, ef
radı, kredi müesseseleriyle ve kefalet cihetinden 
Hükümetle ayrı ayrı muameleler temasa mec
bur tutmıyarak muameleyi basitleştirecek usu
lü taharrisi zımnında kooperatif şeklinde taki
battan bir de tesanüt ve tekafül kuvvetinin iti
barını meydana çıkararak ondan da istifade et
mek arzusu üzerine müstenittir. 

Malûmdur ki, bir elmasın kıymetiyle onun 
beş parçaya ayrıldıktan sonra bu parçalarının 
ayrı ayrı kıymetleri mecmuu arasında nasıl bir 
fark varsa meselâ yüz kişinin ayrı ayrı itibar
ları mecmuu ile otuz kişinin yekdiğere kefil bir 
şirket halinde mütesanit itibarları arasında öy
lece tesanüt ve tekâfül lehine bir tefazul var
dır. Meşhur Peyfeyzm harikaları da bu müte
kabil ve müteselsil kefaletin tevlidettiği tefazu-
lu itibarı esası üzerine müessestir. 

İmdi binasını yaptırmak için para bulmak 
ihtiyacında olanlar bu imar işini başarmak 
maksadiyle köy köy ve şehirlerde mahalle ma
halle, yahut tüccar ve esnaf arasındaki husu
siyete göre kısım kısım imar kooperatifleri teş
kil ederek yekdiğerine kefil küçük, büyük küt
leler halinde ve servetlerine göre zenginler zen
ginlerle orta halli veya fakir olanlar emsalle
riyle mütesanit mecmualar vücuda getirseler 
bu suretle öa rb vilâyetlerimizde yanan bin dört-

yüz küsur köy için o kadar ve şehirlerimiz için 
de meselâ birkaç yüz kooperatif teşekkül ya
ni, istikraz yapacak şahsiyetler taayyün etmiş 
olacağı gibi bunların takdiri itibarı dahi kolay 
ve hususiyle bu itibar efradının ayrı ayrı iti
barlarına halel iras etmemekle beraber her hal
de mecmuunun itibarlarından daha yüksek 
olur. Fazla olarak o zaman bu muayyen şah
siyetlere Hükümetin kefaleti kolaylaşmış ve 
kendilerini İtibarı Millî müesseseleriyle temasa 
getirmek de kesbi imkân eylemiş olur. Bu su
retle memlekette vücut bulacak meselâ. ikibin 
şirkete ihtiyaçlarına göre müessesatı millîye-
den birer miktar avans temin etmek ve bu 
avanslarla inşaat kumpanyalarına toptan yap
tırılabilecek inşaat karşılık gösterilecek müta-
akıp istikrazlar yapmak her halde yapılacak 
işin en kabili tatbik olanı, en ziyade muvaf
fakiyet için ümit verebilir. 

İmar kooperatifleri teşkilâtı hakkındaki 
bu tedbire Fransa'da müracaat edilmiş ve tah-
ribedilmiş olan manatıkm imar ve ihyasında 
bunların pek ziyade faydası olmuştur. Ancak 
kooperatif teşkilâtını teşci ve teşvik dahi. lâ-
zımolup bu maksatla Fransa'da 15 Ağustos 1920 
Kanuniyle imar kooperatiflerinin vaziyeti müm-
tazei hukukiyesi tesbit olunmuştur. Bu kanu
na göre bu şirketlerin göstereceği kimseler me-
yanmdan mütaahhit, mühendis, mimar intihap 
ve istihdam etmeleri, hesap defterlerini maliye 
müfettişlerinin murakabe ve teftişine küşa-
de bulundurmaları ve işlerini müstacel en 
ve muntazaman idare etmeleri şart tutulduğu 
gibi buna mukabil de Hükümetin muavenet 
tahsisatı alacakları ve müşterek sermaye tesi
si için kooperatifi teşkil eden efradın ayrı ayrı 
müstehak olduğu avanslardan başka olarak bir 
de Hükümet veznesinde kooperatif namına 
avans alacakları kaydedilmiştir. 

Şu kadar ki, biz de Hükümetin hasardidele-
re yapacağı tediyat ve bu tediyata mahsuben 
icra olunacak avanslar mevzübahsolmadığm-
dan kooperatif teşkilâtını teşci için yalnız mu
avenet tahsisatını kabul etmek ve bunun için 
de bütçeye konacak mürettebata karşılık dü
şünmek lâzım gelir. Bu cihet «para bulmak» 
mülâhazatı ile derpiş edilen ihtimalâtm dör
düncüsüne dâhil olduğundan artık bu son şık-
da geçebiliriz. 
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Para bulmak husuusnda yukardan beri tah
lil edilen şıklardan üçünün de acilen ve fayda
lı bir surette kabiliyeti tatbikıyesi olamıyaca-
ğını derpiş ederek maksada daha ziyade emni
yet ve süratle vusul çaresini ariyan ve dâhil
deki parasızlığa ecnebi sermayesini telâş ve 
tamahını ilâve ederek bu haris menbadan iler
de istifade için şimdiden başka menbalar bul
maktaki lüzumlu ve vücupta ısrar eden bir dör
düncü ve sonuncu noktai nazar da Hazinei Hü
mayundaki bâzı eşyayı satarak bedelini imarı mem
lekete tahsis etmekle kabili telhis olanıdır ki; bu 
son tedbirin pek acı olacağını Komisyonumuz da 
aıcı acı hissetmektedir. Ancak bugünkü nâçiz 
kudreti iktisadiyemizi bekliyen insafsız bir is-tik-
'baMen güya intikam almak için sabık sultanların 
haşmetli israfatı Enderun Hazineleri içinden gö
rebilmek için ne dereceye kadar lüzumlu, husu-
san millî namus ve hamiyet borcunu ifa ede
bilmek için çırılçıplak mevalarından mahrum 
kalan iki milyona karîb insanın hayatı muvace
hesinde ne dereceye kadar esirgenmez olduğu 
dahi cai sualdir. Binaenaleyh Komisyon bu mad
deyi lâzimül'hâl bir mesele olarak Heyeti Aliye-
lerine arz eder. 

Bu ciheti Heyeti Aliyeleri kabul ettiği tak
dirde onun teferruatı tatbikiyesi kolaylıkla tes-
'bit olunur. Millî bir ban'ka tesis edilir, zarardi-
delere avam verilir, ikrazat yapılır, kooperatifler 
teşkil ve t?hsisat ile teşekkülleri teşci ve teşvik 
olunur. Her şov olur; madem ki, para vardır. 

Para bulmak hususundaki mülâhazatı şu ba
lâdaki dört şık halinde tetkik ve pişiimanmıza 
vaz 'eden Komi'svon îmar Bankası bahsinde mev-
zuubahsettiği bâzı manopoller ihdası ve Müskirat 
Resmi vaz'ı gibi menaibii varidatı da tavsiye ve 
para bulmak mülâhazatının şu beşinci şıkkını 
bilhassa iltizam ettiğini kaydettikten sonra aynı 
zamanda bu paranın hüsnü istimal ve sarfını 
müemmen tedaıbir için dahi düşündüklerini koo
peratifler teşkilâtı bahsinde arz etmiş ve imaırata 
muktazi para tedarik edildikten sonra imaratı 
roıezkûrenin mütehassıs şirketler marifetiyle 
köy köy ve şehir şehir yeni plânlar dairesinde | 
sıhhi ve medeni ihtiyacata tekabül edecek şekil- I 
lerde yaptırılması hususundaki lüzumu müs
tağniyi izah bulunmuş olmakla yanan yerlerin 
arsa taksimatı hakkında Muvazenei Maliye En
cümeninden çıkan kanun lâyihasının eski arsa
larla yeni arsalara birer bedel takdiri ve yek- | 

diğerine mahsusu suretiyle ve mütaaddit talip
ler bulunduğu halde müzayede tarikiyle tevziat 
icrasını temin edecek şekilde ıslahını ve bu 
suretle belediyeleri de asri ihtiyacata göre cad
deler ve mecarî inşaatı ve sair tesisat husu
sunda ikdaır edebilecek vesail ihdası münasip 
mütalâa ettiğini ilâveye lüzum görmüştür. 

Bunlar sonra Heyeti Umumiyenizde bahsolan 
diğer mkaıtı azimet etrafındaki tetkikatımızı tel
his edeceğiz : 

Bunlar raporlarımızın iptidasında arz olun
duğu üzere imar ve iskân işleri ile meşgul olacak 
bir vekâlet ihdası veya bir. banka tesisi veyahut 
her ikisinin de nazarı itibara alınması ve banka 
için sermaye teşkiline medar olacak bâzı vergiler 
veya inhisarlar İdaresi veya mevcut vergiler
den bâzısının ifraz ve tahsisi veyahut bu işe Zi
raat Bankasının memur edilmesi esaslarında 
mütemerkizdir. Bir kere birinci fikir üzerinde 
heyeti teşkil eden bütün rüfekâ müttefik olduk
ları ve Komisyonumuz da bu fikre taraftar bu
lunduğu cihetle vekâlet ihdasının neden do
layı lüzumlu olduğunu ayrıca münakaşaya ih
tiyaç görmedik. Hiç şüphesizdir ki, iki mil
yon yerli nüfusun iskân ve irahesi ve buna in
zimam edecek olan yarım milyon muhacirin 
nakil ve iskân ve terfihi bir vazifei munzamma 
şeklinde telâkki edilecek bir iş değil, başliba-
şma bir emri asîr ve mühimdir. 

Yunan istilâsından kurtulduğumuz zaman
dan beri geçen şu küçük fasıla içinde bile evle
rini tamir etmek istiyenlerin ne müşkülâta uğ-
raddıkları, Maliye Vekâletinin bir taraftan ikti
sat, Nafıa ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletleriy
le Dahiliye Vekâletinin diğer taraftan vesaiti 
mevcudeleriyle bu emri imara çare bulmak için 
vazaifİn tedahülünden mütevellit ne gibi müş
külâtı iktihdam mecburiyetinde kaldıkları ve 
bundan ne kadar vakit kaybolduğu cümlenin 
malûmudur. Bir vekâlet ihdasının devairi muh- -
telife arasında bugünkü halin tevlidettiği muha
berattan münbais vakti kazandırmaktan başka 
faydası dahi olmasa yalnız başına bu fayda bu 
işlere müstakil bir sahip çıkarak devair arasında 
beyhude teahhürata mahal bırakmamaktan hâ
sıl olacak böyle bir nimet vekâleti mezkûreyi 
acilen ihdasa muhik bir sebep telâkki olunacak 
kadar haizi kıymettir. Kaldı ki, bu iş, bizim ve
kâletlerimizden bir çoğunun gördüğü işler ka-
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dar büyük ve mu'dil ihtisas erbabım toplayıp 
bir muntazam program dâhilinde çalıştırmayı 
memleket içinde teşkilâtı mahsusa vücuda ge
tirmeyi istilzam eyliyen koskoca bir sahai işti
galdir. 

îmar ve iskân Vekâleti ihdasında gösterece
ğimiz ehemmiyet Türkiye'nin asrî ihtiyaçlar 
önünde yeni hayata doğması bu ihtiyaçları te
lâkki tarzında göstereceği kabiliyet ve atfede
ceği kıymet hakkında hariçte yeni ve müsait 
kanaatler teessüsünde de yardım edecektir. 

Bilhassa bu vekâlet, dünya müessesatı me-
denîyesin!n de yeni Türkiye'ye imar ve ihya 
yolunda yardımlar temin eylemesine hadim ola
cak mütebariz bir davet vasıtasıdır. 

îmar Bankası ve imar kooperatifleri hakkın
daki mülâhazat yukarda tafsil olunmuştur. Ko
misyon bu iki nevi müessesatm şiddetle tarafta
rı olmakla beraber ikinci nev'ini yani imar ko
operatiflerini daha âcil ve akdem telâkki et
mekte ve îmar Bankası için para bulmak vesai
kini daha yukarda zikr ve tadadetmiş bulun
maktadır. 

Bu vadide bilhassa monopoller ihdası ile bir 
kısım varidatın bu bankaya sermaye olarak ita
sı veya bankaca çıkarılacak tahvilât müretteba
tı seneviyesine tahsisi ve bankanın felâketzede
lere veya tercihan imal kooperatiflerine uzun 
vadeli ikrazatta bulunması muvafık olacağını 
dermeyan etmekte herkes müttefiktir. Ancak 
bu monopollerin filhal ihdası ne dereceye ka
dar mümkün ve meselâ sigara kâğıdı, kibrit, 
kav, ispirto inhisarlarından ne kadar varidat 
temini kabil olacağını tahmin müşküldür. Hiç 
şüphesiz bâzı inhisarlar ihdası temini varidata 
az - çok yardım edecek ve buna, meselâ Müski
rat Rüsumundan mütevellit varidat da ilâve 
olunabildiği halde yekûnu senede sekiz - on mil
yon liraya çıkarmak kabil olacaktır. Bu miktar 
ise îmar ve îskân Vekâletinin vazaifi âcilesinin 
tedvire ve imar bankasının inşaat şirketleriyle 
mukaveleler yaparak memleketi şeraiti sıhhiye 
ve fenniye dairesinde en âcil cihetlerden başla
mak suretiyle peydeypey imar edebilmesine mü
sait ve kâfidir. Şüphesiz ki, böylece tesis edi
lecek varidatla yaptırılacak mebani esmanım 
eshabı Hükümete meselâ yirmi otuz senede itfa 
edilmek üzere senelik taksit ile ödiyeceğinden 
Devletçe ihdas edilecek bu inhisarlarla vergile

rin hasılatı binnetice yine umumi bütçeye yani 
umumiyeye tahsis edilmiş olmaktan çıkmıya-
cak, yalnız işbu îmar Bankasına muvakkaten 
ikraz edilerek o vasıta ile eshabı mebani mesa-
bma inşaat şirketlerine tediyat icrasına alet 
olacak ve bilâhara yine esbabı mebaniden mu
kabili tahsil olunacaktır ki, bu muameleyi ba-
delikmal o paralar yine bankadan Hazinei Dev
lete nakil ve iade edilmiş bulunacaktır. 

Bu sebeple bu vergilerle monopollerin ihda-
siyle bu işe muvakkaten tahsisinde maliyei 
Devlet itibariyle de bir gûna zarar melhuz de
ğildir. 

Esasa mtitaallik olan bu tetkikattan sonra 
bir de derhal kabili istihsal bâzı muavenet ter
tibatı hakkında Heyeti Ümumiyede mevzuubah-
solan mütalâata dair Komisyonunuzun yaptık
larını telhis ediyoruz. 

Bu husustaki mütalâat, âtide beyan oluna
cak maddeler halinde tasnif ve her madde hak
kında Heyeti Vekile Reisi ve Maliye ve İktisat 
Vekilleri Beyefendilerle temas ve müzakere 
olundu. îstihsal olunan netayiç berveçhi âtidir: 

Birinci madde «Ciheti askeriyece satılmakta 
olan hayvanat ile vesaiti sairei nakliyenin ve 
kürek, çapa gibi malzemei ziraiye ile inşaat 

* malzemesi olmaya elverişli sair eşyanın derhal 
müzayedesinden sarfınazar edilerek bu emvalin 
bir mutedil kıymet takdiriyle Hükümetçe Zira
at Bankasının alacağına mahsubedilmek üzere 
mezkûr bankaya devir ve teslimi ve banka ta
rafından da işbu emval ve eşyaya nihayet ma
sarifi zaruriye zammiyle bilâmüzayede banka 
usulü ikrazı dairesinde Yunan istilâsına uğrı-
yan memaliki müstahlasa ahalisi takdim edil
mek üzere muhtacîne tevzii ve binaenaleyh bu
na ait levayihi kanuniyenin ihzarı» şeklinde 
idi. 

Heyeti Vekile Riyaseti ile Maliye ve iktisat 
Vekâletleri bu teklifi esas itibariyle muvafık 
görmüşlerse de îktisat Vekâleti bankanın ala
cağını nakden istifa etmekte ve mütebakisi der
desti istifa bulunmakta olmakla bu hayvanat 
ve eşyanın ayrıca meselâ bir milyonluk bir tâ
viz avans hakkında yapılacak kanunla ahaliye 
verilmesini ve Ziraat Bankasının tevzi ve tah
sile memur kılınmasını tervieetmekte ve bu ci
het komisyonunuzca da muvafık görülmekte
dir. 
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İkinci madde memaliki mustahlasa ahalisine 
acilen tohumluk bedeli tevzii için lâakal bir mil
yon liralık tahsisat kanunu lâyihası ihzarına da
ir idi ki, bu teklifimize karşı Maliye Vekâleti Zi
raat Bankasına bir milyon sekizyüz bin lira 
raddesindeki borcunu tesviye etmeye karar ver
miş olmakla bankanın zaten vazifesi olduğu 
üzere bu paradan ikrazen tevziatı mezkûreyi 
yapması daha doğru olacağı yolunda beyanı 
mütalâa etmiş ve buna Komisyonunuzca muva
fakat olunmuştur. 

Üçüncü madde malzemei inşaiyeden olup, 
memlekette emsali imâl edilmiyen demir, çivi, 
cam, kilit, menteşe ve demir potrel gibi eşyanın 
Gümrük Tarifesinin 435, 436, 442 ve 406 ve 430 
numaralarında mukayyet rüsumunun tarifei as
liye rüsumu derecesine tenzili için bir lâyihai 
kanuniye ihzarı hakkında.idi ki, bu teklife kar
gı Maliye Vekâletinin verdiği cevap nihayet ve
kâletçe teşekkül edecek imarat kooperatifleri 
ile belediye veya ticaret odaları tarafından top
tan vukubulacak bu eşyaya ait siparişatm in
şaata tahsisi tahakkuk ettikten sonra iadei rü
sumu için bir tedbir ittihazına muvafakat edi
lebileceğine dair idi ki, bu dahi komisyonu
muzu tatmin eylemiştir. Binaenaleyh Heyeti 
Âliyece de kabulü halinde vekâletin buna ait 
lâyihai kanuniyeyi ihzar etmesi tabiîdir. 

Dördüncü madde memaliki mustahlasa aha
lisinden olup malları tahrip ve ihrak edilmiş 
bulunanların elyevm sığınmış oldukları emvali 
metruke hanelerinden tahliye . edilmemelerinin 
ve kendilerinden oturdukları müddetçe kira 
mütalebe edilmemesinin acilen teminine dair
dir ki, ademitahliye hakkında Maliye Vekâleti 
derhal bir tamim tdbliğini kabul etmiş fakat ki
ra mütalebe edilmesi kanuna muhalif olacağ1 

cihetle böyle bir emir veremiyeceğini dermeyan 
eylemiştir. Bugün âcil olan şey bu biçarelerin 
bu evlerden çıkarılmaması olmakla bu cihetin 
temin edilmiş olmasını dahi komisyonunuz şim
dilik kâfi görmektedir. 

Beşinci madde memaliki mustahlasa ahalisi
nin başlıca medarı maişeti olan tütün, üzüm. 
incir mahsulleri yetişmiş ve birkaç muhtekir 
tüccarın teklif ettiği pek dûn fiyatlarla satış 
mecburiyeti altında bırakılan rençber bu yegâne 
ümitlerinin de tahakkuk edememesi muvacehe
sinde bütün bütün perişan kalmış olmakla -ge

çen sene Osmanlı ve Suriye, Fransız bankaları
nın Adana havalisindeki rençberlere teshilen 
tevzi ettikleri bir milyon liraya karip avans 
gibi Hükümet delaletiyle Osmanlı Bankasına 
ve Reji Şirketine zürraımıza lieclilmuavene ve 
bu havalide mahsulât mukabilinde lâakal ve 
acilen iki milyon liralık avans tevzi ettirilmesi 
esbabının -temin buyurulması teklifi hakkında 
olup 15 Eylülde işe başlıyacak olan Reji 
Şirketine kendisine mütaallik olan kısım için 
muavenet temin ettirmek kabil olduğunu ve 
bunun yapılacağını Maliye Vekâleti beyan et
miş ise de Osmanlı Bankası hakkında müddeti 
imtiyaziyesin'in hitam bulmasına dokuz ay ka
dar bir müddet kalmış bulunmasından naşi pek 
ümitvar olmadığını da ifade etmiş ve mamafih 
her halde Osmanlı Bankası nezdinde icrayı te-
şebbüsat olunması tarafımızdan talebedilmesine 
mebni buna da muvafakat edilmiştir. 

Altıncı madde malzemei inşaaiyeden olan 
bilhassa kereste ve çimento ve sair eşyanın şi
mendiferlerde ve vapurlarda asgari tarife ile 
nâkillerinin temini ve limanlarda tahmil ve 
tahliye esnasında alınacak ücuratm kezalik mâ
kul ve mutedil ve tarife tesbiti ile tarifeye rap
tı keyfiyeti olup ikinci kısım için İktisat Vekâ
letinin muvafakati istihsal olunmuş ve tedabi-
ri lâzirne ittihaz edeceği cevâbı alınmış ve bi
rinci kısım için de Nafıa Vekâleti tarafından 
alâkadar şirketlere tebligat ifa ettirilmesi mu
karrer bulunmuştur. 

Yedinci madde dahi berveçhiati teklifi ihti
va etmekte İdi; şöyle ki : Manatıkı müstahla-
sada yapılacak bunca mebani için ilk lâzım olan 
kereste olup ormanlariyle mâruf olan memle
ketimizde maalesef ihtiyaca kâfi kereste bulun
maması ve memaliki ecnebiyeden gelen keres
telerin rüsumu haliyeye rağmen bizim mahsu
lâtla rekabet edebilecek kadar ucuz istihsal edi
lebilmesini endişe ve esefle mütalâa eden encü
men memleketin yeniden imarı ihtiyacı karşı
sında acilen Hükümetçe kereste fabrikaları te
sis ettirilmesini temenni etmek istemiş ise de, 
Orman Müdürü Umumisinin buna imkân ol
madığını ifade etmiş olması encümeni hiç de
ğilse iki sene için hariçten gelecek kerestenin 
elyevm tabi tutulduğu rüsumun haddi asgariye 
tenzili talebini dermeyana mecbur kılmıştır. 
Gerçi memlekette inkişaf ve terakkisi mümkün 
olan bu nevi sanayinin himayesi vecibesine kar-
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§i bu talep millî iktisadiyat mıiktaziyatma mu
vafık değilse de nihayet muvakkat bir çare ve 
manatıkı mustahlasamn biran evvel izalesi 
muktazi olan ihtiyacının temin ve tatminine 
maalesef yegâne bir çaredir. Eğer Heyeti Hü
kümet buna daha mâkul bir çare bulursa en
cümenin mukabelesi bittabi yalnız ifadeyi min
net ve şükran olacaktır denmişti. 

Bu teklife karşı Maliye Vekâleti ecnebi ke
restesine memleket gümrüklerini açmak hiç de 
muvafık bir tedbir olmıyacağım ifade ve der-
meyanda ısrar etmiş ve bu cevabın haddizatın
da mâkul olduğunda encümenimiz dahi muva
fık bulunmuş ise de iktisat vekâletinden telâk
ki edilen vaziyeti hazıra muktaziyatma ve ih
tiyacı âcile me'bni muvakkaten Gümrüğün ref i 
hususunda tekrar ısrar olunmak istenmiş ve 
bir taraftan da İktisat Vekâleti nezdinde em
vali metrukeden olan kereste fabrikalarının hali 
faaliyete isalî ve bâzı ormanların dekoviller 
inşası ve bâzı derelerin tathiri suretiyle kudre
t i istihsaliyelerinin tezyidi ve rekabet imkânı
nın temini yolunda ricalarda bulunulmuş ve 
Vekâleti Müşarünileyhaca da bu hususta müm
kün olan tedab'irin alınacağı ifade olunmakla 
beraber Gümrük Resminin muvakaten recin
den başka müsmir ve çarebahş bir tedbir bu-
lunamiyacağı kanaati ileri sürülmüştür. 

Mevaddı mezkûre üzerinde hâsıl olan şu 
netayice nazaran her biri hakkında Heyeti 
Âliyelerdnce kararlar ittihazı ve yukarda tafsil 
edilen esasat üzerinde de bir veçhe takarrür 
ettirilerek ona göre iktiza eden levayihi ka-
nuniyenin ihzarı için bir komite intihap buyu-
rulmasını teklif eyleriz. 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Aydın 
Zekâi 

Saruhan 
Vâsıf 

Gazianteb 
Ali Cenani 

Saruhan 
Mustafa Fevzi 

İzmir 
Necati 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Riyaseti Celileyc 
11 . 9 . 1339 

Manatıkı muhtelife ve iskâniyenin ihya ve 
imarı, için İmar ve İskân Vekâletinin teşkili hak
kında Aydın Mebusu Mazhar Bey ve rüfekası 
tarafından verilen 9 . 9 . 1339 tarihli teklifi 

kanuni encümenimizee mütalâa ve tetkik olundu. 
Aynı gayeyi istihdaf eden Zonguldak Mebusu 
Hilmi Bey tarafından verilip (2/4) numara ve 
23 . 8 . 133G tarihli mazbata ile takdim kılman 
teklifi kanuni ile tevhidedilmek üzere binneti-
ce şayanı müzakere görülmüş ve Heyeti Umu-
ımiyeye takdimine karar verilmiştir. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad 
Emin 

Kâtip 
Denizli 

Necib Ali 

Antalya 
Saki 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Esbabı mucibesi merbutan ve matbu olarak 

takdim kılman İmar ve İskân Kanunu lâyihası
nın Heyeti Umumiyede müzakeresini arz ve 
teklif eyleriz efendim. 

9 Eylül 1339 

Aydın 
Mazhar 
Menteşe 

Esad 
Cebelibereket 

İhsan 
Karahisan Sahib 

Sadık 
Saruhan 
Edhem 

Gazianteb 
Şahin 

Saruhan 
Kemal 
Karesi 

Mehmed Cavid 
Gelibolu r. 

Celâl Nuri 
Kütahya 

Ferid 
Antalya 

Rasih 
İstanbul 

Ali Rıza 
Karahisan Sahib 
Mehmed Kâmil 

Elâziz 
Mustafa 

Gazianteb 
Ahmet Remzi 

Aydın 
Zekâi 
İzmir 

Mustafa Necati 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
. Ertuğrul 

Halil 
Denizli 

Necib Ali 
Karesi 

Osman Niyazi 
Karesi 

Ali Şuuri 
Antalya 

Ahmed Saki 
Tokad 

Mustafa 
Kozan 

Ali Saib 
Aksaray 

Besim Atalay 
Dersim 

Ahmed Şükrü 
Karahisan Sahib 

Ali 
Denizli 

Mazhar Müfid 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
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Erzurum 
Halet 

Gazianteb 
Ali Cenani 
Zonguldak 

* (Okunamadı) 
Mardin 

Yakub Kadri 
Mardin 
Necib 

Kângırı 

Dersim 
Feridun Fikrî 

Kars 
Ağaoğlu Ahmed 
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Diyarbekir 
Zülfi 

Ergani 
thsan 

Kütahya 
Cevdet 
İstanbul 

Hamdullah Subhi 
Afyon Karahisar 

İzzet Ulvi 
Afyon Karahisar 

Ruşen Eşref 
Trabzon 

Nebizade Hamdi 
Mardin 
Derviş 

Münir Hüsrev 

imar ve iskân hakkında lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Eski ve yeni manatıkı müstah
lasa ve iskâniyenin ihya, imarı, mübadeleye 
tabi muhacirinin celp ve iskân ve terfihi ve ale-
lûmum nakil ve iskân mesaili ile meşgul olmak 
üzere bir İmar ve İskân Vekâleti teşkil olun
muştur. 

Madde 2. — İmar ve İskân Vekâletinin teş
kilâtı bir kanunu mahsusla vücuda getirilecek
tir. 

Madde 3. — Mübadelei ahali hakkındaki bi
lûmum muamelâtın mercii İmar ve İskân Vekâ
letidir. 

Madde 4. — Biİûmum emvali metruke, İmar 
ve İskân Vekâleti emrine mevdudur. 

Madde 5. — Manatıkı müstahlasa ve iskâ-
riiyedeki mebani ve müessesatın imarı için 
muvazenei umumiyeden gösterilecek teminata 
müsteniden yirmi milyon liraya kadar bir is
tikraz akdine İmar ve İskân Vekâleti mezundur. 

Madde 6. — İmar ve İskân Vekâleti mana
tıkı müstahlasa ve iskâniyenin imarı ve mana
tıkı mezkûrenin muhtacîni ahaliyle muhacirinin 
ihtiyacatı meslekiyelerinin temini için mevcut 
emvali metruke ve yeniden inşa edilecek meba
ni teminat gösterilerek ashabı namına Devlet 
kefaletiyle ayrıca uzun vadeli istikrazat akdi
ne de tavassut edebilir. 

Madde 7. — Manatıkı müstahlasa ve iskâni-
yede vücuda gelecek (İmar ve Mesai Koopera-
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tiflerinc) Vekâletin murakabesine tabi olmak 
ve yapacakları inşaat teminat gösterilmek şar-
tiyle Vekâletçe avanslar verilebilecektir. Mez
kûr kooperatiflerin teşkilâtı ve vaziyeti huku-
kiyesiyle mazhar olacakları müsaadat kanunu 
mahsusla tâyin edilecektir. 

Madde 8. — Manatıkı müstahlasa ve iskâni-
yede inşa veya tamir edileeek binaların usulü 
inşası hakkında bir nizamname kaleme alınacak
tır. İşbu şeraite muvafık olmak üzere vuku-
bulacak tamirat ve inşaat on sene müddetle 
vergiden ve her gûna rüsumu belediyeden affo-
lunmuştur. 

Madde 9. — Hanatıkı müstahlasa ve iskâni-
yede belediyelerle idaratı hususiye ve umuru 
hayriye müessesatı bütçelerinin sülüsünü bu 
inşaata tahsis ve bu takdirde imarat koopera
tiflerine iştirak edebilirler. 

Madde 10. — İnşaat şirketlerinin satmak 
üzere kendi hesaplarına yapacakları mebani sa-
tılmcaya kadar vergiden muaf tutulacaktır. 

Madde 11. — İskân ve İmar Vekâleti, imarat, 
inşaat ashabı namına istikrazlar akdine tavas
sut etmesi ve tekasıtm tediyesine Devlet itibarı 
malîsiyle tekeffül eyliyebilmesi imarat koope
ratiflerine işe başlamak için avanslar yapması 
için lüzumu halinde Maliye Vekâletiyle biliti-
lâf bir İmar ve İskân Bankası teşkil ve tesisi
ne mezundur. Banka, bu maksatla Devlete 
ait ve idaresi Maliye Vekâletine merbut bütün 
emval ve emlâk teminatiyle ve bütçede karşı
lığı bulunacak olan mürettebatı seneviye iane
siyle İmar ve İskân Vekâleti namına istikraz
lar yapabilecek ve işbu istikrazat hâsılını imar 
ve iskân için Vekâleti Müşarünileyha emrine 
uzun vadeli ikrazata tahsis edecektir. 

Madde 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

Madde 13. — İşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 

A^ydın Mebusu Mazhar Beyle rüfekası tara
fından 9 Eylül 1339 tarihinde Meclisi Âliye ve
rilen ve oradan encümenimize havale edilen 
İmar ve İskân Vekâleti teklifi kanunîsi ile 
geçen devreden müdevver sabık Bolu ve lâ-
hik Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
takriben aynı mealdeki teklifi müzakere edildi. 
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Tahlis edilen memalikteki imarat meselesi
nin şimdiye kadar bir hüsnüneticeye iktiran 
edememesi ve Muahedei Sulhiye mucibince Yu
nanistan'dan nakledilecek akalli yarım milyon 
Müslümanın iskân ve terfih edilmesi ve bunla
rın müstahsil hale getirilmesi emniyetleri ale
lade teşkilâtla hâsıl olamıyacağma encümeni-
mizce karar hâsıl oldu. 

Devairinizin halihazırdaki kadroları, teşki
lâtı, bütçesi böyle fevkalâde husuşatın ted
virine müsait değildir. Fevkalâde ahval zuhu
runda fevkalâde teşkilâta lüzum görülür. Nite
kim memleketleri istilâya uğrıyan devletlerde ve 
hususiyle Fransa'da bu kabilden nazaretler vü
cuda getirilmiştir. Mesul ve bizzat bu işle meş
gul olarak salâhiyeti kâmileyi haiz bir vekâle
tin göreceği iş ise sair umur ile mütevezgil bir 
vekâletin göreceği işden miıiküllilvücuh farklı 
olur. Bu içlerin mevcut vekâletlerden birine 
veyahut İcra Vekilleri Riyasetine merbut bir 
müdiriyeti umumiye vasıtasiyle tedviri dahi 
kavaidi esasiyeye münafi görülmüştür. Şöyle 
ki: Esnayı intihabında bir vekil veyahut İcra 
Vekilleri Reisi ancak kendisine mufavvaz umu
run temşiyetü için intihabedildiklerinde bunların 
imar ve iskân işine de meraur edildikleri cai 
şüphedir. Bundan başka Heyeti Vekile Riya
setinin 5 Eylül 1339 tarihli beyanatında maka
mı mezkûre merbut bir müdiriyeti umumiyenin 
ihdasından bahis buyurulmuştur. Usulü hazı-
ramız mucibince her vekâlet Meclise karşı mün
feriden ve şahsan mesul olacağından muhtelif 
vekâletlerin iştirakiyle ve o vekâletlerden alın
mış memurlarla bir müdüriyeti umumiye ihdası 
Heyeti Vekilenin mesuliyeti müşterekeyi haiz 
olmaması itibariyle ahkâmı umumiyemize mü
nafi görülmüştür. Şu mülâhazata mebni bir 
İmar ve İskân Vekâletinin teşkili lüzumu eneü-
menimizce kabul edilmiştir. Lâyihaların mevad-
dı sairesi umuru maliyeye mütaallik dolduğun
dan bu cihetlerin alâkadar encümenlerce mü
zakeresinden sonra vekâletin tarzı teşekkülü 
için bir kanunu mahsus tanzimi lâzımğeldiğinin 
ve bunun tensibedilecek bir encümene havalesi 
lüzumunun Heyeti Celileye arzına karar verildi. 
Kanunu Esasi Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi namına 
Celâl Nuri Celâl Nuri 

Kâtip 
Feridun Fikrî 

Âza 
İzmir 
Necati 
Âza 

Antalya 
Basih 

Âza 
Niğde 
Hazım 

Âza 
Erzurum 

Münir Husrev 
Âza 
İzmit 

İbrahim Süreyya 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
30 Eylül 1339 

İmar ve İskân Vekâleti teşkiline dair Ay
dın Mebusu Mazhar Bey ve Rüfekası tarafın
dan 9 Eylül 1339 tarihinde Heyeti Celileye tak
dim kılman teklifi kanuni ve biri Meclisten 
müdevver Zonguldak Mebusu Tun-alı Hilmi 
Beyin aynı mealdeki iki teklifiyle bunlar hak-
da Kanunu Esasi Encümeninden Heyeti Celileye 
arz edilen 19 Eylül 1339 tarihli mazbata ve 
Mübadele, İmar ve İskân Müdüriyeti Umumi-
yesi teşkiline dair İcra Vekilleri Heyeti Riyase-
setinin 12 Eylül 1339 tarihli tezkeresiyle Mec
lisi Âliye bitta'kdim encümenimize havale olu
nan iki kıta lâyihai Kanuniye birleştirilerek 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Maliye Vekili 
Beyler, hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanunu Esasi Encümeni mazbatasında ya
rım milyon nüfusu İslâmiyenin nakil ve iskân 
terfihleri alelade teşkilâtla kabili icra olamı-
yacağı ve memleketleri istilâya uğrıyan Dev-
lerlerde, hususiyle Fransa'da münhasıran imar 
umuriyle iştigal etmek üzere bir vekâlet ih
das olunduğu ve muhtelif vekâletlerin iştira
kiyle mezkûr vekâletlerden alınacak memurin
den teşkil ve İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine 
raptedilecek bir müdiriyeti umumiyenin bu 
azîm ve müşkül vazifeyi ifa edemiyeceği teşki
lâtı asasiyemize göre vekiller şahsen ve münfe
riden Meclise karşı mesul bulunduklarından 
mesuliyeti müşterekeyi haiz olmıyan İcra Vekil
leri Heyetine merbutiyeti dolayısiyle böyle bir 
daireye ait mesuliyetin hiçbir vekil tarafından 
deruhde edilmiş olamıyacağı beyaniyle müdiri
yeti umumiyenin teşkili muvafık görülmediğin
den ayrıca bir İmar ve İskân Vekâleti ihdası 
şıkkının tercihi tensip ve lâyihanın umuru 
maliyeye mütaallik hususatının alâkadar encü-
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mence müzakeresiyle vekâletin sureti teşkili 
hakkında bir kanunu mahsus tanzimi teklif 
edilmekte bulunmuştur. 

Halbuki İcra Vekilleri Reisi Beyden alman 
izahatta Kanunu Esasi Encümeni mazbatasında 
beyan olunduğu veçhile muhtelif vekâletlerin 
iştirakiyle bir müdiriyeti umumiye teşkili hiçbir 
zaman derhatır edilmediği ve ancak müdiriyeti 
umumiyenin iskân, inşaat, nakliyat ve umuru 
maliye gibi muhtelif vazaifi birkaç vekâletin 
muaveneti filiyesine muhtaç bulunması ve bii-
ıtün bunların ayrıca bir ihtisas işi olması dola-
yısiyle bu işlerde sahibi ihtisas zevatın taallûku 
itibariyle bu gibi memurları daha ziyade tanı
yan vekâletlerden alınmak suretiyle intihabı 
düşünüldüğü ve bu surette hem sahibi ihtisas 
zevatın müdiriyeti umumiyenin muhtelif daire
lerinde istihdamını, hem de aidoldukları ve 
vekâletlerde işlerin süratle intacını temin gayesi 
takilbedildiği ve müdiriyeti umumiyenin deruh
te eyliyeceği bu muazzam vazifenin mesuliyeti 
muhtelif vekiller tarafından deruhte edilmeyip 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi tarafından doğru
dan doğruya deruhtei mesuliyet edileceği ve 
müdiriyeti umumiye işleriyle bizzat kendileri
nin meşgul olacakları beyan edilmiştir. 

riyeti umumiyenin teşkilinden ve îcra Vekille
ri Heyeti Riyasetine merbut bulunduğundan 
bahistir. 

Yukarda arz ettiğimiz veçhile müdiriyeti 
umumiye doğrudan doğruya İcra Vekilleri He
yeti Reisine merbut bulunacak ve Müşarüniley
hin mesuliyeti altında ifayı vazife edecektir. 

İkinci m adde elyevm Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletinde muhacirin umuriyle meş
gul bulunan İskân Müdiriyetinin bilcümle teş
kilât ve vazaifiyle Mübadele, İmar, İskân Müdi-
riyesine ilhakından bahistir. 

İskân Müdiriyetinde elyevm bir müdür, bir 
mümeyiz, iki kâtip ve bir hademe mevcut ve 
mülhakatta ise altı memurla kırkbeş kâtip ve 
iki odacı müstahdem bulunmaktadır. 

Bu memur ve kâtipler badema Mübadele, 
İmar ve İskân Müdiriyeti Umumiyesine nakle
dileceğinde a kadrosunun tanziminde bu cihet 
nazarı dikkate alınmak tabiîdir. İcra Vekilleri 
Heyetinden mersul lâyihai kanuniyede bir kad
ro irae edilin ekte ise de İskân Müdiriyetinin 
bütün teşkilâtiyle ilhakı beyan edildiğine göre 
bu teşkilâtın salifülarz kadroya ilâve edileceği 
fikri hâsıl olduğundan kadronun kanunda mev-
zuubahsedilmemesi ve her ilki teşkilâtın birleş
tirilerek mülhak bütçenin tanzimi esnasında 
tetkik ve tesbiti muvafık görülmüştür. 

Üçüncü madde lâyihai kanuniyede müdiri
yeti umumiyenin mülhak bütçeyle idaresi tek
lif edilmekte olup encümence birçok müzake-
rattan sonra Hükümetin teklifi dairesinde mül
hak bütçeyle idaresi ekseriyetle kabul edilmiş 
olmakla işbu madde mezkûr bütçenin varidat 
kısmına kaydedilmek üzere muvazenei umumiye-
den verilecek mebaliğin sureti sarfını tâyin 
için .tanzim kılınmıştır. 

Dördüncü madde Sıhhiye ve Muavenet İç
timaiye Vekâletinde bittefrik bütün' teşkilât 
ve vazaifiyle müdiriyeti umumiyeye ilhak edi
len İskân Müdiriyetinin Muaveneti içtimaiye 
Bütçesinde mevcut tahsisatından Eylül gaye
sine kadar tahakkuk eden veya sarf olunan 
mebaliğin tenziliyle bakiye kalacak tahsisatın 
k'ezalik müdiriyeti umumiye bütçesine varidat 
kaydedilmek üzere devrini teminen tanzim kı
lınmıştır. 

Beşinci madde müdiriyeti umumiyenin mül
hak bütçeyle idare edileceğini irae eder Mez
kûr müdiriyeti umumiyenin teşkili 'kabul ve 

Keyfiyet ariz ve amik müzakere edildikte I 
İmar ve İskân Vekâleti teşkiliyle mübadele, 
İmar ve İskân Müdiriyeti Umumiyesi teşkili I 
arasında hukuku esasiye kavaidi ve vazife 
ve mesuliyet noktasından bir fark görüleme- I 
diği cihetle Hükümetin teklifi veçhile müdiri
yeti umumiye teşkiline müttefikan karar veril
miş ve ancak Aydın Mebusu Doktor Mazhar Be- I 
yin teklifinde vazaif ve salâhiyetlere dair mev
cut mevad ayrıca bir lâyihai kanuniyeyle bilâ-
hara Heyeti Gelileye takdim edilmek üzere müs
taceliyeti meseleye mebni teşkilâta ait kısmın 
acilen Heyeti Umumiyeye takdimi kezalik müt
tefikan karargir olmuştur. İcra Vekilleri Heye
tinden mersul lâyihai kanuniye iki kıta olup I 
biri müdiriyeti umumiyenin teşkilâtına diğeri 
muvazenei umumiyeden mezkûr müdiriyete ve
rilecek tahsisata ait bulunduğundan bunların 
ayrı ayrı iki kanun şeklinde tanzimine ihtiyaç 
görülmiyerek her ikisi • birleştirilmiş ve yedi 
maddelik bir kanun lâyihası bittanzim, merbu-
tân takdim kılınmıştır. 

Lâyihai kanüniyenin birinci maddesi mudi- | 
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nralhak bütçeyle idaresi tensilbolunduktaın son
ra Teşrinievvel iptidasından Şubat gayesine 
kadar bir bütçe tanzimi zaruri olup Yunanlı
ların tazyikatı üzerine bâzı muhacirinin ken
diliklerinden gelmekte olmasına ve Mübadele 
Komisyonunun üç Teşrinievvelde toplanarak 
(muhacirin sevkiyatma faaliyetle başlanacağı ta
biî (bulunmasına göre derhal mezkur mülhak 
bütçenin tanzim ve kadroların da yukarda arz 
ettiğimiz veçhile İskân Müdiriyeti teşkilâtına 
ilâveten istihdamı zaruri, memurin ilâve edil
mek suretiyle takviye ve teshit edilmesi ve 
hemen mer'i olması lüzumu müstağnii arz ve 
beyandır. Binaenaleyh müdiriyeti umumiye-
nin beş aylık mülhak bütçe kanun lâyihası tan
zim ve kadroları da teslbiit edilerek merbutan 
arz ve takdim kılınmıştır. 

Lâyihanın altıncı ve yedinci malddeleri ka
nunun tarihi meriyetine ve sureti icrasına dair
dir. 

Esbabı mâruzaya mebni lâyihai kanuniye-
nin kabulünü Heyeti Ümumiyeye arz eyleriz. 

Reis 
Kütahya 

Ferid . 
Kâtip 

Konya 
Fuad 
Âza 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 
Âza 

Denizli 
Mazhar Müfid 

- • 

Âza 
Sivas 

Rahmi 

Mazbata: Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Maraş 
Tahsin 

Âza 
Kanığın 

Mustafa Abdülhalik 
Âza 

Saruhan 
Mülhak bütçeyle ida

resine muhalifim. 
Reşad 
Âza 

Sivas 
Rasim 

Muvazenei Maliye Encümenince teklif 
olunan kanun lâyihası 

Madde 1. — İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
ne merbut olmak üzere (Mübadele, İmar ve İs

kân Müdiriyeti Umumiyesi) namiyle bir müdfc-
riyeti umumiye teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletine merbut İskân' Müdirijyeti bütün teşki
lât ve" vıazaitfiyle Mübadele, İmar ve İskân Mü
diriyeti Umumiyesine ilhak edilmiştir. 

Madde 3. — Mübadele, İmar ve İskân Müdi
riyeti Umumiyesine muavenet naımiyle 1339 Ma
liye. Bütçesinde yeniden küşadedüecek (C 87) 
faslına üç milyon elli bin dörtyüz kırkyedi lira 
tahsisat vaz'olunmuştur., 

Madde 4. — Muaveneti İçtimaîye Bütçesinin 
180 nci (İskân masarifi umumiyesi) faslında iş-
hu kanunun tarihi neşrinde mevcut bakıyei mu-
hassasat Mübadele, İmar ve İskân Müdiriyeti 
Umumiyesine devrolunmuştur. 

MaJdde 5. — Mezkûr müdiriyeti umumiye mül
hak bütçeyle idare edilir. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Reisi ile Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümenince teklif olunan 
Mübadele, İmar ve tskân Müdiriyeti Umumiyesi 

1339 Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Müdi
riyeti Umumi'yesinin 1339 senesi varidatı umu
miyesi merbut' (A) cetvelinde gösterildiği veçhile 
3 050 447 liradan ibarettir. 

Madde 2. — Müdiriyeti mezkûrenin 1339 se
nesi hidematı umumiyesinin ifasına muktazi ma-
aşat ve masarif merhut (B) cetvelinde irae olun
duğu veçhile 3 050 447 lira olarak tâyin edil
miştir. 

Madde 3. — Fasıldan fasıla nakli muhassa-
sat, kanunu mahsusla, maddeden maddeye nakli 
muhassasıat, İcra Vekilleri Heyeti Reisinin teklifi 
üzerine Heyeti Vekile «karariyle icra olunur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Fasıl Madde 

(A) Cetveli 

Nev'i varidat 

Senesi için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin tahmin 
olunan olunan 

Muvazenei Umumiyeden muavenenet 
îanat ve teberruat " '"'-' 
Varidatı muhtelife 
Muaveneti İçtimaiye Bütçesinden nakledilecek tahsisat 
yekûnu i 

3 050 447 3 050 447 

Umumi yekûn 3 050 447 3 050 447 

Fasıl Madde 

(8) Cetveli 

Nev'i muhassaıat 

Hükümetçe Encümence 
teklif teklif 

olunan olunan 

Birinci kısım - tdarei merkeziye 

Maaşat 
Müdürü Umumî 
Müfettiş 
Îsıkân Müdiriyeti ve şuabatı memurîni 
İmar Müdiriyeti ve şuabatı memurîni 
Muhasebe Müdiriyeti 
Evrak Müdiriyeti 
Müstahdemini müteferrika 

Masarif 
İcarat 
Mefruşat 
Melbusat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Müteferrika 

Birinci faslın yekunu 

İkinci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

840 
— ' 

3 780 
2 220 
660 
666 

1 320 

9 486 

450 
200 

2 100 
l 625 
725 
555 

1 100 

6 755 

1 000 1 000 

500 
5 000 

6 500 

15 986 

500 
5 000 
120 

6 620 

13 375 
ı-,.... ı ".ısa 
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Nev'i muhassamt 

İkinci kısım - Mülhakat 
Memurin maaşatı 

Masarif 
Icarat 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Müteferrika 

Dördüncü faslın yekûnu 

Memurini daime harcırahı 

Mübadele, imar ve iskân tahsisatı 

Hükümetçe Encümence 
teklif teklif 

olunan 

3 240 

olunan 

2 700 

1 050 
1 000 
3 000 

1 050 
1 000 

500 

5 050 2 550 

5 000 5 000 

3 000 000 3 010 804 

İkinci kısım yekûnu 3 013 290 3 021 054 

Üçüncü kısım 

Tahsisatı fevkalâdei şehriye 21 171 16 018 

Yekûnu umumi 3 050 447 3 050 447 
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Hükümetçe teklif olunan 

Unvanı memuriyeti 
Aded Beheri Şehrîsi 

İdarei Merkeziye Teşki
lâtı 
Müdürü Umumî 

» » 

Birinci maddenin ye
kûnu 

Müfettiş 

tskân Müdüriyeti 
Müdür 
Mümeyyiz 
Mukayyit 
Birinci Şube Müdürü 
Kâtip 
İkinci Şube Müdürü 
Başkâtip 
Kâtip 
Mukayyit 
Üçüncü Şube Müdürü 
Kâtip 
Dördüncü Şube Müdürü 
Kâtip 
Beşinci Şube Müdürü 
Başkâtip 
Kâtip 
Mukayyit 

1 100 100 
Muavini 1 40 40 

140 

1 60 60 
1 30 30 
1 10 10 
1 40 40 
1 15 * 15 
1 40 40 
1 20 20 
3 15 45 
1 10 10 
1 40 40 
1 15 15 
1 40 40 
1 15 15 
1 40 40 
1 20 20 
1 15 15 
1 10 10 

Encümence tekMf 

Beş 
aylığı Aded Beheri Şehri 

500 1 90 
200 

700 1 

100 1 20 
225 3 15 

50 1 10 
200 

75 1 15 
100 
100 

75 
50 

! 4 0 

1 40 

300 1 50 
150 1 25 
50 1 10 

200 
7= ı 15 

200 1 *> 

l 40 
75 1 15 

200 1 40 
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Unvanı memuriyeti 

Kâtip 
Mukayyit 

Beşinci maddenin 
yekûnu 

• 
Evrak Müdürü Müdür 
Dosya Memuru 
Mukayyit 
Müvezzi 

Altıncı maddenin 
yekûnu 

Müstahdemini Mütefer
rika odacıları (Ücreti 
maktua) 

Birinci faslın yekûnu 

Mülhakat Teşkilâtı 
Muhasebeci 
Kâtip 
Hesap Memuru ve Kâ
tip 

Hükümetçe teklif olunan 

Aded 

2 
1 

5 

1 
2 
4 
3 

10 

11 

69 

6 
6 

15 

Beheri 

15 
10 

30 
10 
10 
7 

20 

25 
15 

20 

Şehrîsi 

30 
10 

110 

30 
20 
40 
21 

111 

220 

1 581 

150 
90 

300 

Beş 
aylığı 

150 
50 

550 

150 
100 
200 
105 

555 

1 100 

7 905 

750 
450 

1 500 

Encümence teklif o 

Aded 

4 
2 

8 

1 
2 
4 
3 

10 

11 

63 

6 
6 

15 

Beheri 

15 
10 

30 
10 
10 
7 

20 

25 
15 

20 

Şehrîsi 

60 
20 

14 

3 
2 
4 
2 

11 

22 

1 35 

15 
9 

30 

Üçüncü faslın yekûnu 27 540 2 700 27 
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REŞAD B. (Saruhan)"-— Efendim bu ikinci 
devrei içtimaiyemiz iptidalarında Heyeti 
Vekileyi intihap ve teşkil ettiğimiz esnada 
Hükümet; hususi bir içtimamızda bize bir 
program okumuştu. O zaman bu programda 
memleketin en büyük bir derdi olan imar 
ve iskân ve mübadele işlerine dair hiçbir ka
yıt ve hiçbir fıkra yoktu. Bundan bihakkin 
müteessir olan vilâyatı müstahsala mebusları 
ve vaziyete vukufları hasebiyle onlara zahîr 

• olan rüfeka hususi bir içtima akdiyle vaziyeti 
ve imar ve mübadele hakkındaki hususatı mü
zakere ve tesbit etti, Hükümet nezdinde te-
şebbüsatta bulundu ve bu arkadaşlar bir 
lâyihai kanuniye ve uzun bir esbabı mucibe 
tanzim ederek Heyeti Celilenize takdim etti. 
Bu lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe; Lâ
yiha ve Kanunu Esasi encümenlerince kabul 
edildi ve Muvazene Encümenine tevdi edildi. 
Arkadaşlarımız bu tekliflerinde işin fevka
lâde ehemmiyetinden dolayı bunun için bir 
vekâlet ihdası kanaatinde bulunuyorlardı ve 
bunu teklif etmişlerdi. Lâyiha ve Kanunu 
Esasi encümenlerince kabul edilen şekli de 
bu idi. Bu esnada Hükümet, programının 
nihayetine mübadele ve imar işleri için bir 
fıkra dercine lüzum hissetti ve aynı zaman
da îcra Vekilleri Riyasetine merbut bir mü-
diriyeti umumiyeyle idaresi hususunda Heyeti 
Umumiyenize bir teklif arz etti. Bu teklif 
te alelusul Muvazenei Maliye Encümenine 
gitti. Her iki *eklifi tevhiden tetkik eden 
Muvazene Encümeni, Hükümetin noktai na
zarını tervicederek bir lâyiha takdim etti. 
Şimdi okunan lâyihai kanuniye budur. Efen
dim! Biz bu mübadele ve imar işleriyle ciddî 
bir surette meşgul olabilmek için müstakil 
ve mesul bir vekâlet tarafından bu işin ida
resini talebediyoruz. Evvelki müracaatımız da 
bu idi, Lâyiha ve Kanuni Esasi encümenlerince 
tasvibedilen şekil de budur. Ve yine bu nok
tai nazarımızı, bu istirhamımızı tekid için 
(132) arkadaş bir takrir tertibederek Heyeti 
Celilenize takdim ettik. Kanaatimiz şudur 
ki, mübadele ve imar işleriyle münhasıran 
meşgul olabilecek bir vekâlet, bir vekil 
bulunmadıkça bu işlere ciddî bir surette te
vessül edilmiş olmıyâcaktır. Hükümet, îcra 
Vekilleri Riyasetine merbut olmak üzere teş
kil edilecek bir müdiriyeti umumiyeyle bu 

işin idaresini teklif ediyor. Biz, çok mühim 
olan bu işin bu, suretle idare edilemiyece-
ğine kaaniiz. Bizce de bütçe ve idare iti
bariyle her hangi vekâlete iltihak edilmek 
suretiyle idare olunan devairin hali malûmu
dur. Ziraat Bankası, Seyrisefain İdaresi, 
Emniyet Sandığı ve saire bugünkü vaziyete 
göre, Hükümetize pamuk ipliğiyle merbut
tur. Ve üvey evlât muamelesine mâruzdur. 
Bunu, sununla arz ve ispat ederim ki, bugü
ne kadar bu mülhak bütçeyle idare olunan 
dairelerin avans kanunları, tahsisat kanun
ları bile hâlen Heyeti Celilerine takdim edil
memiştir. Arkadaşlar! Bundan bir ay kadar 
evvel kemali hararet ve heyecanla kabul et
miş olduğumuz dokuz bin liralık tohumluk 
tahsiatı bir ay geçtiği halde henüz merkezden 
- rakamen olsun - vilâyata tevzi edilmemiştir, 
nerede kaldı ki, bu vilâyetlere gönderilecek 
tohumluk bedeli üzerine oralarda tevziat ya
pılsın. Bendeniz kaanaiim ki bu sene de 
bir şey yapılamıyacajk, kış geçecektir ve ziraa-
timiz de bundan mahrum kalacaktır. Bende
nizin tahkikatıma nazaran esbabı teahhur, gü
ya dairesince yapılan bir talimatın Heyeti Ve-
kileden henüz tasdik edilmemiş olması imiş. 
Son günlerde ne oldu bilmiyorum. Benim arz 
ettiğim bir hafta evvelki tahkikattır. Yine ar
kadaşlar! Mülhak bütçeyle -bütçe ve idare 
itibariyle- ahar vekâlete ilhak edilmekte olan 
Seyrisefain idaresi henüz derdini Hükümetimi
ze anlattıramamıştır. Bu idarenin Müdürü 
Umumisi, buralarda vekiller arkasında, encü
menler arasında mütemadiyen dolaşmaktadır. 
Ne işleri vardır, ne için dolaşıyor? Bunun tak
dirini, tahkikini Heyeti Celilenize havale ede
rim. İşte Hükümetin teklif etmiş olduğu mü
diriyeti Umumiye şeklindeki teşkilât ile iş, bu 
şekillere, bu çıkmazlara sokulmak isteniyor. 
Arkadaşlar! Eğer böyle bir şey yapacaksak işi 
bidayetten ciddî tutmıyacaksak, eğer karşı
mızda münhasıran bu işle meşgul müstakil bir 
vekâlet yapmıyacaksak bu işe hiç teşebbüs et-
miyelim, alâhalihi kalsın. Halbuki bırakama
yız, mübadele bugün başlamıştır. Mübadele 
denilince hatıra yarım milyon nüfus geliyor. 
Bunlar bir düşman memleketinden memleketi
mize gelecekler, muhtelif mmtakalara nakil ve 
orada iskân edilecekler, iaşe edilecekler. Son-
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ra 'bir kısmı iki sene evvel, bir kısmı bir sene 
evvel olmak üzere yanmış, yıkılmış milyonlarca 
nüfusun alâkadar olduğu gözümüzün önünde 
koca harabezar bir memleket vardır. Bunun 
için karşımızda müstakil ve mesul bir vekil bu
lamazsak - demin arz ettiğim gibi - bu iş çık
mayacaktır ve katiyen bir semere vermiyeeek-
tdr. Vakaa Heyeti Vekile Reisi Fethi Beyefen
di bu işle bizzat meşgul olacağını ve deruhdei 
mesuliyet edeceğini vait buyurdular. Encümen
deki mesmuatıma nazaran bu yolda müdafaa 
e'diyorlardı. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Mesuliyeti vükelâ 
var m i l . 

REŞAD B. (Devamla) — Arkadaşlar! Ben
deniz bu vâ'de katiyen kaani değilim, çünkü 
önümüzde tecrübeler var; iki karpuz bir koltu
ğa sığmıyor, işte şekavet meselesi meydanda
dır. Bendeniz şuna kaaniim k i : Bir, ikî ay geç
tikten sonra yine Fethi Beyefendi izalei şeka
vet meselesinde olduğu gibi yeni bir lâyühai ka-
nuniyeyle Huzuru Âlinize gleceik ve diyecektir 
k i : Efendiler! Bu iş yürümüyor, ayrıca bir ve
kâlet ihdas etmek lâzımdır. O zaman kabul 
edeceğimiz işi şimdiden düşünelim ve takriri
mizde arz ve istirham etmiş olduğumuz gibi 
şimdiden müstakil ve mesul bir vekâlete bu işi 
tevdi edelim. Takdim ettiğimiz takrir tenkidi 
mutazammındır. Esasatı Lâyiha ve Kanunu 
Esasi encümenlerince kabul edilmiştir ve bu 
encümenlerde bulunan arkadaşlar da bu takri
ri imza etmişlerdir. Bu takrir hakkında mera
sime ihtiyaç da yoktur. Bir maddei kanuniye-
den ibarettir. Bunu Heyeti Celilenizden. istir
ham ederim, vekâlet ihdası esasını kabul bu
yurduğunuz takdirde derhal münasibolan ar
kadaşı vekil olarak intihabederiz. O zevat de
ruhdei mesuliyet eder ve münhasıran bu işlerle 
meşgul olmak üzere lâzımgelen tahsisat, teşki
lât lâyihalarını Heyeti Celilenize takdim, eder. 
îstarhamım bundan ibarettir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ALİ 
FETHİ B. (İstanbul) — Müsaade buyurur mu
sunuz Paşa Hazretleri? 

REİS — Buyurun! 
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ALİ 

FETHİ B. (İstanbul) — Muhterem efendiler' 
Evvelâ Saruhan Mebusu Muhteremi Reşad 
Beyefendiyi tatmin etmek için şurasını arz et

mek isterim ki : Bendeniz, bu müdiriyeti ümu-
miyenin vekâlet suretiyle idaresi hususunu bir 
mesele yapacak değilim. Yani Heyeti Celile
niz, bunun vekâlet suretiyle idaresine, vekâ
let ihdasına karar verirse bu karara, bendeniz 
de kemali memnuniyetle iştirak ederim. Bu 
hususta beyhude münakaşaya meydan verme
mek için bu ciheti şimdiden arz etmeyi lüzum
lu addediyorum. (Teşekkür ederiz sesleri) Yal
nız efendiler! Diğer bir vazife daha ifa etmek 
mecburiyetindeyim. O da: Biz, bunun müdiri
yeti umumiye şeklinde idaresini teklif ettik. 
Ne gibi esbabdan dolayı teklif ettik ve niçin 
vekâlet ihdasını muvafık görmedik? Bunu He
yeti Celilenize arz etmek isterim. 

Efendiler! Heyeti Vekilemiz arasında mü
badele, iskân ve imar işleriyle iştigal etmek 
üzere bugün de hemen hemen müstakil bir ve
kâlet mevcuttur. O da Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletidir. Muaveneti İçtimaiye 
iskân işleriyle, muhacirin işleriyle meşgul ve 
muvazzaf ve mesul bir vekâlettir. Bu vekâlet
ten başka olarak bir vekâlet bu işi daha iyi ola
rak ne dereceye kadar görecektir? 

Efendiler! Biz bunu tetkik ettik. Bu imar 
ve iskân ve mübadele meselesi pek mühim bir 
iştir. Bunda Sarulhan Mebusu Reşad Beyin fik
rine tamamiyle iştirak ederim. Yalnız karşı
mızda iskân edilecek, beslenecek, alât ve eda-
vatı ziraiyeyle teçhiz ve teslih edilecek beşyüz 
bin muhacir vardır. Böyle mühim bir işi yap
mak için bilcümle vekâletlerin - yanlız bir ve
kâletin değil - sarfı mesai, sarfı faaliyet etme
si ve bu işi gayet müstacel ve seri' bir surette 
tedvir eylemesi ieabeder. Sıhhiye ve Muavene
ti İçtimaiye Vekâleti bu işi intacedebilmek için 
birtakım salâhiyetler istemiştir. İcabından her 
hangi bir valinin, her hangi bir kumandanın 
azli veyahut Nafıa Vekâletine mütaalli'k olan 
hususatta, bilfarz Nafıa Vekâletinin salahiyeti 
dairesinde bilcümle memurlara ve şirketlere 
emir vermesi ve İktisat Vekâletine aidolan me-
sai'lde dahi yine böylece bilcümle müessesata 
emir verilebilmesi gibi salâhiyete mütaallik 
birtakım mülâhazattan ibarettir. 

Efendiler! Bu gibi mühim bir işi başarabil
mek için hakikaten büyük bir salâhiyet lâzım
dır ve Heyeti Celilenizce cereyan eden müzake-
ratta da bu kanaate vâsıl olduk. Lâkin her 
hangi bir vekilin diğer bir vekile emir verme-
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si, tebligatta bulunması veya bir vekâletin tahtı I 
mesuliyetinde bulunan bir memuru diğer bir 
vekilin azil ve nasbedebilmesi muamelâtı Devlet- I 
te teşevvüşü mucibolaeağmdan bunun ne suretle I 
idare olunabilmesini mütalâa ettik ve dedik ki, 
İcra Vekilleri Riyasetine merbut olmak üzere bir I 
müdiriyeti umumiye teşkil edelim. Bu müdiriyeti I 
umumiyenin iskân ve mübadele ve imar işleriy- I 
le iştigal etmek üzere birtakım şuabatı buluna
caktır ve bu şuabata bilfarz İktisat Vekâleti ta
rafından memur edilecek zat; İktisat Vekilinin 
fevkalâde haizi itimadı olacağından yapılacak iş
leri vekâletle muhabereye lüzum görmeksizin ya
pacak veya yapılamıyacak şeyleri de bilecektir. I 
Ayrıca İktisat Vekâleti ile muhabereye lüzum 
kalmadan bu zatın vereceği emir üzerine doğ
rudan doğruya vilâyata tebligatta bulunula
caktır, mütalâasına vâsıl olduk. Diğer vekâletler I 

için de böyledir. Meselâ Müdafaai Milliye ve Er
kânı Harbiyei Umumiye vekâletlerinin de haizi I 
itimadı olan zat şube müdiriyetinde bulunacak
tır ve doğrudan doğruya muhabereye lüzum 
kalmaksızın işi tedvir edebilecektir. Bunlar tabiî 
müdiriyeti umumiyeye ve dolayısiyle İcra Ve
killeri Eiyasetine merbut olacaksa da kendileri I 
aidoldukları vekillerin itimadına tamamen maz-
har olmuş ve vekâletleri umuruna bibakkin vâ- I 
kıf bulunmuş olduklarından ufak tefek muha- I 
berat için vekâletlerin mütalâasına müracaata I 
lüzum kalmadan iş doğrudan doğruya yapılacak- I 
tır dedik ve bu suretle bir teşkilât vücuda getir
dik ve bu teşkilâtın kadro ve sairesi manzuru 
âliniz olmak üzere tab' ve tevzi edilmiştir. Bi- I 
zim vâsıl olduğumuz netice bundan ibarettir. 

Şimdi, ciddî olarak bu işi yapmak lâzımgelir-
se bunun için yenii bir vekâlet ihdası lâzımgele- I 
ceği kanaatinde bulundular ve bu bapta 132 re- I 
fikin imzasını havi bir takrir de mevcudolduğu- I 
nu iddia ettiler. Esasen 132 imzalı bir takrir I 
mevcudolduktan sonra bu, bir kanun mahiyetin
de olduğundan bu hususta fazla söz söylemeye I 
bile lüzum kalmıyacaktır. Fakat bu işin ciddî 
surette tutulabilmesi ve diğer bilcümle vekalet
lerce de aynı ciddiyetle iş görülerek takibedüe-
bilmesi için böyle müstakil bir vekâlet mi ihdası I 
lâzımgelir, yoksa müdiriyeti umumiyenin İcra 
Vekilleri Riyasetine merbut olması mı tercih edi
lir? Bu hususta mütalâaat ve içtihadat muhalif 
olabilir. Lâkin Heyeti Vekileniz bu ikinci şıkkı [ 
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daha ziyade muvafık görmüştür. İşlerin bu su
retle daha çabuk görülebileceğini ve tebligatın 
daha süratle infaz olunacağını kabul ettiğinden 
Heyeti Cellilenize ona göre şu kanunu teklif et
miştir. 

Yeni bir vekâlet ihdas edilecek olursa, elyevm 
mevcudolaıı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâleti gibi bir vekâlet ihdas edilmiş olacaktır. 
Bugün Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tinin de taşrada birçok memurları vardır, Sıhhi
ye müdürleri vardır. Bu iş bunların uhdesine 
tevdi edilecek olursa şimdiye kadar olduğu 
gibi bu işi daha müessir bir surette halledemi-
yecekleri kanaatinde bulunduk. Tabiî Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti doğrudan 
doğruya valilerle ve ieabeden ma'kamatı aske
riyeyle muhabere eder. Ancak valiler bu işleri 
muvazzaf Sıhhiye müdürlerine havale ederler 
ve bu iş daima Sıhhiye müdürlerinin uhdesin
de kalır. Halbuki bu öyle bir.iştirak ki bunun 
altından Sıhhiye müdürleri çıkamazlar. Buna 
valisi, polisi, jandarması, şimendiferi velhâsıl 
bilcümle kuvayı Hükümet fevkalâde himmet 
göstermelidirler ki, sıevahilimize dökülecek olan 
şu beşyüz bin Türk: ve İslâm muhacirin açlık
tan ve sefaletten ve sair her türlü felâketten, 
ıstıraptan helak olmak tehlikesi bertaraf ed i 
lebilmiş olsun. 

İşte, bu işin ciddî tutulabilmesi ye ciddî ola
rak, takibedilip de yapılması için bu şekli mu
vafık bulduk. Yoksa kendilerinin zannettikleri 
«iıbi pamuk ipliğine bağlamaik kabilinden değil
dir ve hiç şüphe etmesinler ki bu işi biz de 
kendileri kadar düşündük ve ciddî bir surette 
hallini iltizam ettik. Artık bu mülâhazattan 
sonra ayrı ıbir teşkilâtla vekâlet mi, yoksa mü
düriyet mi yapmak lâzımgelir? Bu, Heyeti 
Aliyenize aittir. Şurasını da ilâveten arz ede
yim ki; daha şimdiden bu suretle başlanılmış. 
olan bu işin neticesinde ne kadar çalışılsa, efen
diler! Muvaffakiyeti kâmile olamaz. Progra
mımızda da buna dair bir kelime bulunmadığı
nı iddia ettiler. Bilâkis biz burada akdettiği
miz ilk hususî içtimada bunu gayet muazzam 
bir iş olmak üzere telâkki ettiğimizi ve günün 
en mühim bîr işi olduğunu ve mesaimizin bü
yük bir kısmının buna masruf olacağını söyle
miştim. Şimdiden, daJha henüz işe başlamadan 
böyle bir tenkidata başlanmıştır. Şunu tekrar 
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arz ederim ki; eğer yeni 'bir vekâlet ihdas ede
cek olursanız bendeniz şahsan memnun olaea-
ğim. Bunu açık olarak söylüyorum. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim! 
Fethi Beyefendi Hazretleri Kanunu Esasi En
cümeninin noktai nazarına temayül buyurmala
rından dolayı kendilerine arzı şükran eylerim. 
Filvaki Hükümet de iskân ve imar mesailini 
takrire vâzıulimza olan yüz otuzdört refik gibi 
aynı denecei samimiyetle ve aynı derecei cid
diyette telâkki buyurmuştur. Buna hiç şüp
he yoktur. Hattâ İmar ve İskân Müdiriyeti 
Umumiyesiriin Heyeti İcraiye Vekâletine mer
but bulunması hakkındaki fikirleri de bir 
hüsnünazara delâlet eder. 

Heyeti İcraiye Vekâleti nevama vekâletle
rin mercii bulunduğundan vereceği emir, tabiî
dir ki Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tinin vereceği emirden daha nâfi olur. İşte bu 
hikmete müptenidir ki ; kendileri de bu müdi
riyeti umumiyeye İcra Vekilleri Riyasetine 
raptetmişlerdi. Fakat ortada iki mesele vardır. 
Bu iki meseleye nazarı dikkati atfedecek olur
sak bir İmar ve İskân Vekâleti ihdasını tercih 
ederiz. 

Malûmuâliniz olduğu üzere ortada bir İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti Makamı vardır. 
Bu makam bir nezaret değildir. Bir vekâlet 
değildir. Vaktiyle sadaret makamının ken
disine merbut ve mülhak devairi vardı. Me
selâ Vilâyatı Mümtaze Müdiriyeti gibi başlı-
başma bir işle muvazzaf ve yalnız teşrifata 
mütaallik olmıyan bir daire mevcuttu. Hal
buki şimdiki halde İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinin başlıbaşma Fransızca ıstılahı ile bir 
portföyü yoktur. Başvekâlet veya İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti ne ile iştigal eder? Bu 
mesele biraz içtibabı mucibolmuştur. Geçen 
devreden kalan âzanm malûmu olduğu üzere 
14 Nisam 1339 tarihli 24 ncü içtimamda Sa-
ruhan Mebusu Muhteremi Reşad Beyefendinin 
verdiği bir takrir üzerine İcra Vekilleri1 Heyeti 
Riyaseti Makamının vazifesi takarrür etmişti. 
Resmî Zabıt Ceridesi şöyle yazıyor. 

«REİS — Bu takriri1 kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmişir.» 

Tasdii mucibolmak için zabıt ceridesinden 
bu baptaki müzakeratı okumıyacağım. Fa
kat karardan müsteban olduğuna nazaran 

İcra Vekilleri Riyasetinin iki vazifesi vardır. 
Birinci vazifesi; İcra Vekilleri Heyetiyle Bü
yük Millet Meclisi arasında vasıta olmak, 
ikinci vazifesi de vekillerin mercii istişarîsi ol
maktır. Bu takririn ve kabul edilen kararın 
neticesi budur. Binaenaleyh İcra Vekilleri 
Reisi olarak intihabettiğimiz zat şu işe Meclis 
tarafından memur edilmiş denilirse bu tak
rirde, İcra Vekilleri Riyasetindeki mülhak bir 
dairenin bulunmaması lâzımgelir. İmar ve is
kân işini - ki Hükümetin yeni işleridir - eski 
kadrolar mucibince tedvir edecek olursak 
müşkülâta duçar olacağız. Çünkü Devletin bir 
alelade vazaifi vardır; bir de fevkalâde va-
zaii vardır. Bugün «alelade mesailin haricine 
çıkan bir mesele zuhur etmiştir. Bu mesaile-
niaı ehemmiyeti hattâ derecei azametini Fethi 
Beyefendi izah buyurmuşlardır. Fethi Bey 
biraz da bedbin bulundular. Bendeniz Fethi 
Beyefendinin bu bedbinliğime iştirak edemem. 
Ehliyet ve faaliyetleri cümlece müsellemdir. 
Zannederim, bu bedbinliğe hacet bırakmazlar 
ve dilhahimiz veçhile bu işi tedvire muvaffak 
olurlar. Umuru Devlet mevzuubahsolunca fev
kalâde teşkilâtın vücut bulması vaciptir. Ni
tekim bir aralık İngiltere'de vekâletlerin 
adedi - muharebe zamanında kırk sekizi bul
muştur demiştim. Pek muhterem arkadaşım 
Ferid Bey altmış küsura baliğ olmuştur de
diler ve bendeniz de bunu tasdik ettim. Baş
ka yerlerde de imar ve iskân gibi mesailin zu
hurunda İmar ve İskân Vekâleti ihdas edilmiş
tir. Hattâ Almanya'da da böyle olmuştur. 
Ruslar Garbi - Prusya'ya duhul ettikleri vakit 
orası için de vekâletleri ihdas edilmiştir. 
İtalya'da da, Avusturya'da da, her yerde bu 
gibi vekâletler olmuştur. Hattâ bâzı memle
ketlerde akıl ve hayale gelmiyen bâzı işler için 
vekâletler ihdas edilmiştir. İtalya'da mütekai
dini askeriyenin adedi pek çoğaldığından, mün
hasıran mütekaidini askeriye için bir organi
zasyon vücut bulmuştur. İngiltere'de ne vakit 
mühim tür vazife zuhur ederse o mühim vazife 
için mühim ve muvakkat bir vekâlet ihdas olu
nur. Muharebe esnasında propaganda, umuru 
havaiye, iaşe, tahtelbahirler gibi birçok işler 
zuhur etmiştir. Bundan çıkaracağımız bir neti
ce vardır; bu vazaif, alelade vazaifi Hükümetin 
fevkine geçtiğinden hiçbir vekâletin kadrosuna 
dâhil olamaz; münhasıran; vazifesini, ehliyeti-
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ni, iktidarını buna hasredecek mesul bir makam 
lâzımdır. Bu vekâletler daimî olduğu gibi mu
vakkat de olabilir. Muvakkat vekâletler bitta
bi o işin zevaliyle zail olur. Binaenaleyh ona lü
zum kalmaz. Vaktiyle bizde de bir iaşe Neza
reti teşkil edilmişti. Bunun içindir ki, biz salâ
hiyeti olmıyan icra Vekilleri Riyasetine bu 
makamı raptedecek olursak o halde Hukuku 
Esasiyemizde yeni bir noktai nazarı kabul et
miş olmaklığımız lâzımgelecek. icra Vekilleri 
Riyaseti, Reşad Beyin takriri mucibince, şu arz 
ettiğim iki vazifeden maada bir de bu vazifey
le muvazzaf olacaktır, imar, iskân, mübadele 
mesaili çok mühim, pek malhlût bir iş olduğun
dan valilere ve sair memurine, rüesayı askeri
yeye emir verecek bir makamın tahtı emrinde 
bulunması lâzımgelir. Halbuki başka bir misal 
ile, sadedi başka bir tarafa nakledecek olursak 
Fethi Beyefendinin ibu endişeleri de doğru ol
madığı meydana çıkar. Hiç şüphesiz ki, muha
rebe esnasında umuru askeriye fevkalâde mü
him bir iştir. Umuru askeriyenin başında bulu
nanlar meselâ Müdafaai Milliye Vekili her ta
rafa emir vermek ve hattâ kendine merbut ol
mıyan valilerle de muhabere etmek ve onlara 
emir vermek salâhiyetini haizdir. O halde tıpkı 
buna yakın bir hal hâsıl oluyor. Seferberlik ve 
harb, fevkalâde bir hal ise iskân ve imar da 
fevkalâde bir haldir. O halde Fethi Beyefendi
nin nazariyelerine tebaiyet etmiş olsaydık umu
ru askeriyeyi de mülhak bir idare olmak üzere 
icra Vekilleri Riyasetine vermemiz lâzım>gelir-
di. Halbuki Müdafaai Milliye Vekâleti ayrıca 
hir vekâlettir. Ve öyle tedvir edilebilmiştir. 
Demek ki, bunun da ayrı bir vekâlet olması bu 
işin hüsnüsuretle tedvirine mâni değildir; mâ
ni olmayınca, bizim de hukuku esasiye sadedin
den çıkmıyarak mevcut vekâletlere bir vazife 
vermiyerek ve icra Vekilleri Riyasetinin şu 
24 ncü îçtimada tâyin edilen vazife ve salâhi
yetini aşmıyarak bunu doğrudan doğruya bir 
vekâleti müstakille halinde idare etmemizde 
büyük bir menfaat vardır. Bu menfaatin pek 
büyük olduğunu Fethi Beyefendi tasdik buyur
dular. O halde biz niçin usulü mer'iyeye ve baş
ka yerlerde cari olan usule ve teamüle muha
lif olarak bunu bir vazifei munzamma olmak 
üzere bir müdüriyeti umumiye halinde ihdas 
edelim? Zaten Meclisin de temayülü 134 imzalı 

(bir takrirden de anlaşıldığı üzere bir vekâlet 
ihdası yolundadır. O halde bu vekâleti müsta-
killeyi ihdas edecek olursak - ki vekâletin de 
Fethi Beyefendinin geçmesi pek muhtemeldir -
işi pek kolay haleltmiş oluruz. Teşevvüşata da 
mahal kalmaz. Bu vazifenin mesuliyetini dûşu-
hamiyetine almış bir zat karşısında bulunuyo
ruz ve founu mesul addederiz. Yoksa bu işi di
ğer mülhak devair gibi 'halletmeye kalkırırsak 
diğer mülhak devairin başına gelenler bunun 
da başına gelir Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâleti sıhhiye ve muaveneti içtimaiye işleri
nin her ikisine de memur olduğu halde (sıhhi
ye) vazifei asliye (muaveneti içtimaiye) vazifei 
tâliye gibi telâkki edilmiştir. Binaenaleyh o ve
kâlet bu işi görememiştir. Eğer bu imar ve is
kân vazifesini bu daireye raptedecek olursak 
veyahut müdüriyeti umumiye şeklinde halle
dersek aynı dertten kurtulamayız. Kanunu Esa
si Encümeni bu hususta musirdir ve pek taaccü-
bediyorum ki, Muvazenei Maliye Encümeni bu 
noktai nazarı kabul etmemiştir. 

MUSTAFA NECATI B. (izmir) — KaJbul 
edilmiştir. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — öyle ise 
mesele yoktur. 

AVNt B. (Bozok) — Bir sual soracağım 
efendim. Beyefendi! Bu teşkili arzu olunan ve
kâletin taşralarda teşkilâtı olacak mıdır? Bu 
mühim bir meseledir. Eğer teşkilâtı olmıyaeak-
sa diğer vekâletlerin memurlarını nasıl tecziye 
ettirecek, nasıl emir verecek ? 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Efendim! 
Bu, Kanunu Esasi Encümenine taallûk etmiyen 
bir meseledir. 

AVNt B. (Bozok) — Ya kanun tâyin edile
cek denilmiş. 

AHMED FERlD B. (Kütahya) — Efendim! 
Mübadele, imar ve iskân Vekâleti, müdüriyeti
mi teşkil e,delim? Hiç şüphe yok ki, Kanunu 
Esasi Encümeni Reisi Muhteremi (Reis değil, 
mazbata muharriri sesledi) Mazbata muharriri 
Beyin söylediği veçhile >ortayerde icra edilecek 
bir iş olduktan sonra hu işi deruhde edecek bir 
makamı resmî lâzımdır. Bu makamı resmînin 
Vekâlet olması şüphesiz ki, daha mâkuldür, da
ha mantıkîdir. Fakat Muvazenei Maliye Encü
meninde Heyeti Vekile Reisi muhtereminin hu-
zuriyle cereyan eden müzakerat esnasında hu-
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mm müdüriyeti umumiye şeklinde tesbit edil
mesinin bâzı fevaidi tezekkür ve mülâhaza edil
di. Bu faydalar da en büyüğü bu müdüriyeti 
umumiyenin mülhak bir 'bütçeyle idare edilme
si keyfiyetidir. Eğer bir vekâlet teşkil edilecek 
olursa bu vekâlet, diğer vekâletler gibi muva
zenei umumiyeye dâhil olacak bir bütçeye mâ
lik olacaktır. Fakat müdüriyeti umumiye şek
linde terti'bedilecek olursa - ki Hükümetin tek
lifi bu merkezde idi; 'bunu mülhak bir bütçeyle 
idare edelim dediler - o halde bu bütçenin far
kı, kendisine mahsus varidat ve masarifi bulun-
mıyacaktır. Bilfarz Muvazenei Maliyeden He
yeti Celilenize takdim edilen zalbıtta gösterildi
ği veçhile üç milyon küsur lira tahsis edilmiş
tir. Şimdi bu üç milyon küsur lirayı Muvazenei 
Umumiyeden lüzum ve ihtiyaç hâsıl oldukça 
havalelerle peyderpey almak meselesi var, bir 
de bu üç milyon lirayı müdüriyeti umumiye 
doğrudan doğruya alıp kendi kasasına koyup 
istediği gi'bi sarf etmesi meselesi vardır. İşte : 

Muvazenei Umumiyeden bu parayı muavenet 
suretiyle alarak kasasında saklayıp istediği ve 
lüzum gördüğü anda sarf edebilmesi suhuleti 
dolayısiyle bunun müdüriyeti umumiye şeklin-
de olması müzakere esnasında kararlaştırılmış-
tı. Fakat mademki rüfekayı muhtereme bunun 
müdüriyeti umumiye yerine bir vekâlet sure
tinde idaresini ve bir vekâlet ihdasına teklif 
ve tavsiye buyuruyorlar; Muvazenei Maliye 
Encümeninin ıbu hususta bir itirazı yoktur. 
Çünkü müdüriyet meselesinin teşkili halinde 
daihi Heyeti Celilenize takdim edilen kanunda 
dahi gösterildiği veçhile <bu müdüriyet Heyeti 
Vekile Riyasetine merbut olmak ve Heyeti Ve
kile Riyasetinin mesuliyeti taihtmda olmak üze
re hukuku esasiye noktai nazarından nazarı te
emmüle alınması lâzımıgelen cihet zaten nazarı 
dikkate alınmıştı. Şimdi efendiler! Mesele ga
yet basittir. Müdüriyeti Umumiye ihdas edil
miştir denilecek yerde, maddei kanuniyeye, ve
kâlet ihdas edilmiştir diyeceğiz. Müdürü Umu
mî diyeceğimiz yerde müsteşar diyeceğiz, imar 
Müdürü diyeceğimiz yerde Müdürü Umumîsi 
diyeceğiz. Yani yapılacak mesele gayet basit . 
bir tadilden ibarettir. Madem ki Heyeti Celile-
niz bu tarzda vekâlet ihdasını daha muvafık 
balmaktadır; bu halde, bize celsemizin arasın
da yarım saat müsaade edersiniz. Bu müddet 
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zarfında Muzavene Encümeni, toplanırız, Heye
ti Celilenizin arzusu dâhilinde tadilât îcra eder 
ve yine bugünkü Celsede Heyeti Celilenize arz 
ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim! Bu lâyihada Sıhhiye ve Muaveneti içtima
iye Vekâletinin iskân Müdüriyeti Umumisi bu 
imar Vekâleti teşkilâtında vekâlete rapt ve il
hak ediliyor; sonra o müdüriyetin bakıyei tah
sisatı da buraya ilâve ediliyor; şu halde Sıhhi
ye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletindeki is
kân Müdüriyeti Umumiyesi sureti mutlakada 
kalmış bulunuyor. 

FERlD B. (Devamla) — Evet efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Pekâlâ! 

İcra Vekilleri Kanununun bir madde'si veçhile 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti deni
len o vekâletin sıhhiye adı ne oluyor, muave
neti içtimaiye ne oluyor? 

AHMED FERlD B. (Devamla) — Efen
dim! Muaveneti içtimaiye denildiği vakit yal
nız imar ve iskân meselesi değildir. Zaten Sıh
hiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti, vazaifi-
ne ilâveten darüleytamlarm ve sairenin de ve
kâlete raptı suretiyle de gösterilmiştir ki, sıh
hiye mesailinden maada diğer meselelerle de 
işgal edilmektedir. Bununla beralber Muvaze
nei Maliye Encümeni bu ciheti, yani Sıhhiye 
Vekâletinde kalacak muaveneti içtimaiye faa
liyetinin hududu derecesi hakkındaki müzake
reyi Sıhhiye Vekâletinin bütçesine tâ'lik etmiş
tir. Sıhhiye Vekâletinin bütçesi henüz tetkik 
edilmemiştir. Binaenaleyh tetkiki esnasında 
imar ve iskân kısmı alındıktan sonra baki ak
samı ne suretle tertib edilmesi icafbedeceğini 
Muvazenei Maliye Encümeni ifa edecektir. 

MAZHAR B. (Aydın) — Paşa Hazretleri! 
Usul hakkında bir kelimeye müsaade buyurur 
musunuz ? 

REİS — Başkasına söz verdim efendim. 
FERlD B. (Kütalhya) — Esası reye koyu

nuz efendim. 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendim! icra Ve

killeri Reisi Muhteremi Fethi Beyefendi vekâ
let için taraftar olduklarını beyan buyurdular. 
Muvazeneti Maliye Encümeni de vekâlet için 
taraftar bulunuyor. Binaenaleyh, hemen ortada 
düşünülecek bir mesele yok gibidir. Mesele hal-
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ledilmiş; bitmiştir. Müdüriyeti Umumiye berta
raf edilmiştir. Birçok rüfekanm verdiği takrir 
mucibince doğrudan doğruya vekâlet meselesi
nin mevzuubabsolması ve müzakere edilmesi 
icabeder. Ancak gerek Fethi Beyefendi, gerek 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Muhteremi 
Ferid Beyefendi aynı zamanda Müdüriyeti 
Umumiyeye ait noktai nazarlarını dahi serd et
tiklerinden bendeniz de kısaca vekâlete ait, ve
kâletin lüzumu ihdasına ait noktai nazarımı arz 
edeceğim. Efendiler! Devletin hiçbir teşkilâtı 
olmadığını farz edelim. Fakat millete yirmi bin 
kişilik bir ordu lazımolduğunu da tasavvur 
edelim. Ne yapacağız? Bu yirmübin kişinin ih
zarı için bir Müdafaai Milliye Vekâleti teşkili
ne lüzum olacak ve derhal Müdafaai Milliye 
Vekâleti namiyle bir vekâlet teşkil edeceğiz 
ya! Buna zerre kadar şüphe var mı efendiler? 
Düşününüz ki, velev muvakkat bir zamana 
aidolsun bugün memleketimize beşyüz bin kişi
lik bir muhacir kafilesi geliyor. Bunun üçyüz 
bin kişisi aç ve çıplaktır. Binaenaleyh yirmi 
bin kişilik, elli bin kişilik, yüz bin kişilik bir 
ordu değil, ondan çok mühim ve çok mufassal 
ve muazzam bir mesele karşısında bulunuyoruz. 
Bu meseleyi her halde lâyık olduğu azametle 
mütenasip bir teşkilâta tabi tutmazsak her hal
de netice çok fena ve müessif olur; buna zerre 
kadar şüphe yok. Şu kısa mâruzâtımla dahi sa
bit olmaktadır ki, bu muazzam iş için sureti 
daim ede bir vekâlet lâzım ve elzemdir. Ancak 
efendiler! Burada vekâletin diğer vekâletlerle 
münasebeti ve vekâletin salâhiyeti mevzuubah-
solmuştur. Bendeniz bu hususta gerek bu vekâ
lete taallûk edecek talimat ve nizamnameleri 
ve gerek vekâlete ait kanun lâyihalarını tanzim 
edecek zevatın ehemmiyetle nazarı dikkatleri
ni celbederim. Evvelâ teşkilâtı lâzım olduğıı 
kadar mühim ve vâsi yapsınlar. Çünkü iş çok 
muazzam ve vâsi'dir. Saniyen vekâletlerle te
mas ve muamelâtta doğrudan doğruya İmar ve 
İskân Vekâletinin çok mühim ve vâsi salâhiyeti 
olmalıdır efendiler. Zira, eğer bu imar ve iskân 
meseleleri de öteden beri Devletin bütün masa-
lihini muattal bir hale getirmeye saik olan ve 
merasime tabi olarak yürütülmek istenilirse. 
maalesef vakit yoktur. Muhacirin gelir, iaşe 
için Maliye Vekâletinden havale beklerler, son
ra efendim! Bir köy, birtakım ebniye yapıla

caktır, kış geliyor, İktisat Vekâletiyle, Orman 
Müdüriyetiyle mütemadiyen muhabere edile
cektir. Bu şerait altında olacak olursa vekâlet
ten de, müdüriyeti umumiyeden de hiçbir fay
da hâsıl olmaz. En ziyade nazarı dikkate alına
cak şey vekâletin salâhiyeti ve teşkilâtının bu 
vazifeyi ifa edecek derecede kâfi jolmasıdır. Be
nim mütalâam budur. 

REİS — Buyurun Mazhar Bey! Usul hak
kında söyliyeceksiniz. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Esasen Dahili
ye Vekili Beyefendi Hazretleri noktai nazarla
rında tamamen ısrar etmediler. Muvazenei Ma
liye Encümeni de yüz otuzdört arkadaşının tek
lifine taraftar olduklarını ve kendilerine iade 
buyurulmasmı teklif ettiler. Binaenaleyh aleyh
te söyliyecek olmadığı anlaşıldı. Esası derhal 
reye koyduktan sonra Muvazenei Maliye Encü
menine havalesi lâzımıgelir. Müzakere kâfidir. 
Bu bapta bir takrir takdim ettim. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Müsa
ade buyurun! Bendeniz lâyiha sahibiyim, söz 
istiyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. (Kâfi sesleri) Kifayeti reyi âlinize 
vaz'edeceğim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Müsa
ade ediniz Paşa Hazretleri! Bendeniz lâyiha sa
hibiyim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde 
mi söyliyeceksiniz? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Müsa
ade buyurunuz! Bendeniz lâyiha sahibiyim. 

REİS — Efendim! Lâyihanızı maddelere ge
çildiği vakit müdafaa edebilirsiniz. Müzakere
nin kifayeti hakkında bir takrir verilmiştir. 
Aleyhinde mi söyliyeceksiniz ? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Evet 
efendim! 

REİS — Ancak bu maksatla söz verebilirim. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen

dim! Kifayeti müzakere aleyhinde söylemek 
mecburiyetinde kaldım. Bendeniz ayrıca bir lâ
yiha vermiş olmaklığım hasebiyle buna ait kı
saca izahatımın makamı Riyasetçe ve arkadaş
larım tarafından da dinlenilmesini rica ederim. 
Çünkü arkadaşların lehülhamd velminne haki
katen rahmanı bir surette vücuda getirdikleri 
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lâyiha cidden şayanı teşekkürdür. Lâkin pek 
nakıstır. Fakat efendiler; âcizleri tecrübeme is
tinaden söliyeceğim beş on kelimelik izahı din
lemenizi rica edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Paşam! 
Bir sual soracağım. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Heyeti umu-
miyesinin müzakeresinin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın! Kabul edilmiştir efendim. 
Şimdi Saruhan Mebusu Reşad Beyle 133 refiki
nin bir takriri var; okuyacağız. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Yalnız 
onlar da zannederim ki, esası bu suretle kabul 
ediyorlar. 

FERİD B. (Kütahya) — Paşa Hazretleri! 
Takririn teferruatı var. 

REİS — Bir kere takriri okuyalım da sonra 
teferruatı görüşürüz. 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibe mazbatası 

Malûm olduğu üzere bugün heyeti Devleti en 
ziyade meşgul eden mesele mübadele, imar ve 
iskândır. Hükümete tereddübeden bu vazife ale
lade vazaifi Hükümetten olmayıp fevkalâde ve 
•hattâ harikulade hâdisatı harbiye neticesinde 
tahassul etmiştir. Binaenaleyh yer yüzünde hiç
bir hükümet alelade vesaiti mevcudesiyle, kad-
rosiyle, bütçesiyle milyonlarca nüfusa taallûk 
eden bu emri azîmi başa çıkaramaz. Arazisi isti
lâ ve harabiye uğrıyan birçok yerlerde bu gibi 
hususatı temşiyet etmek için müstakil vekâletler 
ve nezaretler ihdas edilmiştir. Hattâ İngiltere 
gibi bâzı memleketlerde harb gibi fevkalâde ah
valde yeni çıkan bir meselenin daha şümullü ve 
müstakil bir surette halli için mesul bir vekâletin 
ihdası usul ittihaz edilmiştir. Bundan dolayıdır 
ki, harb esnasında İngiltere'de ve diğer memle
ketlerde bu suretle ihdas olunan nezaretlerin 
adedi haddi mürettebi tecavüz etmiştir. Bu es
baba mebni bizde de mübadele, iskân ve imar 
umuriyle iştigal etmek için bir vekili mesulün 
tahtı idaresinde bir vekâleti müstakillenin ihdası 
vaciptir. Binaenaleyh Lâyiha ve Kanunu Esasi 
encümenlerinin bu baptaki mazbatası mucibince 
de bir vekâlet ihdası hakkında ekîden tanzim et
tiğimiz berveçhi âti teklifi kanunînin müstace-
len ve derhal müzakeresi icra edilmek üzere He
yeti Celileye arz ederiz. 

Mübadele, imar ve iskân Vekâleti ihdasına 
dair Kanun 

Madde 1. — Mübadele, imar, iskân umuriyle 
mükellef olmak üzere (Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti) namiiyle bir vekâlet teşkil olunmuştur. 

Madde 2. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâ
letinin vazaif ve salâhiyetiyle tahsisat ve teşki
lâtı kanunu mahsusla tâyin olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 

4 Teşrinievvel sene 1339 
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REŞAD B. (Saruhan) — Efendim! Şu tak
ririmizde arz ettiğimiz iki maddei kanuniye 
esasen iaidolduğu encümenieree kabul edil-
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mistir. Birinci maddesinde esas itibariyle Mü
badele, imar ve İskân Vekâleti namiyle müsta
kil bir vekâlet tesisini kabul ediyoruz. Kabul 
edildikten sonra vazife ve salâhiyet, tahsisat ve 
teşkilât meseleleri geliyor. Bunun için bende
niz Heyeti Celilenizden rica ediyorum. Evvelâ 
birinci madde esas itibariyle kabul edildikten 
sonra vekâletin vazaif ve salâhiyetlerine tah
sisat ve teşkilâtına ait ikinci madde bu ve
kâletin teessüsünden ve vekili mesulünün in
tihabından sonra vekili mesulünün huzuriyle 
tetkik olunsun Heyeti Celilenizce daha nâfi' 
olur. Şimdilik teferuata girmiyelim. 

NECATİ B. (İzmir) — Yalnız esası mese
leyi mevzuubahsediyoruz. Takririmiz vardır. 

REİS — Efendim! Bu bapta bir takrir daha 
var : 

Kiyaseti Celileye 
İskân başka, imar başkadır. İskân ile umum 

vekâlet alâkadardır. İskân İcra Vekilleri1 He
yetine tevdiini ve imar için ayrıca bir vekâ
let teşkilini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
İbrahim 

REİS — Bundan başka diğer bir refik de 
«lekân başkadır, imar başkadır. İskân ile umum 
vekâletler alâkadardır. Binaenaleyh iskânın İcra 
Vekilleri Heyetine tevdiini, imar için ayrıca 
bir vekâlet ihdasını teklif ederim» diyor. (Ha
yır sesleri) 132 arkadaşın teklifi müzakere 
ettiğimiz kanunun aksi bir tekliftir. Evvelâ 
onu reyi âlinize vaz'ediyorum. 

REŞAD B. (Saruhan) — Paşa Hazretleri! 
Takririmizde bir madde halinde fıkra vardır. 
Onun reye vaz'mı istirham ederim. 

REİS — Bir kere takrir heyeti umumiye-
siyle kabul edilirse sizin maddei kanuniyenizi 
müzakere edeceğiz. Madde madde müzakere 
edeceğiz. Şimdi efendim! Saruhan Mebusu 
Reşad Beyle 132 refikinin takririni reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. Bunun üzerine müzake
reye başlıyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Paşa 
Hazretleri! Bizim şimdi elimizdeki müzakere 
ettiğimiz kanun İmar ve İskân Müdiriyeti 
Umumiyesi diye Hükümetten teklif edilip de 
Muvazenei Maliye Encümenince kabul edilen | 

bir lâyihadır. Bunu okuduk. Muvazenei Ma
liye Encümeni diyor ki, bunu bize iade ediniz! 
Vekâlet yapalım. Müzakereye hacet kalmaz. 

REİS — Efendim! Bir kere takrirle bunu 
Kabul ettiniz. Teklif edilen yeni kanunun he
yeti umumiyesini okuyup da ona göre maddele
rini müzakere edeceğiz. O zaman tabiî encü
menler fikirlerini1 söylerler. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Paşa 
Hazretleri! Bizim takririmizin ikinci fıkra
sını reye koymadınız. Müzakere kâfidir fık
rası reye kondu. 

EMÎN B. (Karahisarı Şarki) — Okunan 
takrir kimin? 

RElS — Ertuğrul Mebusu İbrahim Beyin
dir. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Yüz otuz 
dört arkadaşın teklifi veçhile vekâlet hususu
nun kabulünü reye koymanızı teklif eyleriz. 

REŞAD B. (Saruhan) — Yani takririmi
zin birinci maddesini reye koyunuz Paşa Haz
retleri ! 

REİS — Evet şimdi efendim, Heyeti Celi-
leniz Muvazenei Maliye Encümenince teklif 
olunan kanun lâyihasının heyeti umumiyesini 
müzakere ediyor. Daha maddelere geçmedik. 
Arkadaşlar bir takrir veriyorlar, yani bu te
şekkül edecek olan idarenin müdiriyeti umu
miye değil, müstakil bir vekâlet -olmasını 
bir maddei kanuniyeyle teklif ediyorlar. Sonra 
encümenler bunların teşkilâtını bütçesini ve 
sairesini yapsın diyorlar. 132 arkadaşın tek
lifi budur. Yani bu müstakil vekâletin... 

İCRA VEKİLERİ HEYETİ REİSİ ALİ 
FETHİ B. (İstanbul) — Paşa Hazretleri! Mü
saade buyurur musunuz? Vekâlet olunca daha 
müstakil olur. 

REİS — Efendim! Müstakilden maksadım 
ayrıca bir vekâlet ihdasiyle iktifa edelim. Teş
kilât ve sairesini kanunlarla ikmal ederiz di
yorlar. Yani Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklif ettiği kavaninin yerine şu bir maddelik 
kanunun müzakeresini teklif ediyorlar. Bina
enaleyh maddelerin müzakeresine başlıyoruz. 

Mübadele, îmar ve îskân Vekâleti ihdasına dair 
Kanun 

Madde 1. — Mübadele, imar, iskân umuriyle 
mükellef olmak üzere (Mübadele, İmar ve Is-
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kâin Vekâleti) namiyle bir vekâlet tesis olun
muştur. 

EEÎS — Efendim! Evvelâ şunu arz edeyim : 
Müstacelen müzakeresi teklif edildiği için bir 
kere müzakere edeceğiz. Ona göre tabiî mü
zakere yapacağız. Efendim! Birinci madde hak
kında söz istiyen var mı? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ar
kadaşlar gayet kısa söyliyeeeğinı. Sekiz sene 
kadar feryattan ve bu Mecliste de bir sene 
kadar çığlık kopardıktan sonra akıbet vekâ
leti müstakille noktasında içtima eden arka
daşlarıma memleketin âtisi namına cidden 
müteşekkirim ve kendilerine tebrikler serperim. 

AVN1 B. (Bozok) — Biz de toplarız. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bu, sene

lerden beri kalbde kökleşmiş bir içtihattır. Bina
enaleyh bu vekâleti müstakillenin kafoulü dolayı- • 
siyle müftehiirim. Fakat yine içtihadımdan, bu 
kanaatimden burada bahsetmek mecburiyetinde 
(bulunuyorum. Arkadaşlar! Muhacirin Müdiriye-
ti Umumiyesinde bulunmuş, bu vtilâyeti Şarki-
yenin dahilî Anadolu'nun hemen her yerini gez
miş, nice fecayıa şahidolmuş arkadaşınızın tec
rübesine göre... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Vekâlet 
namzetliğini kazandın. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkada
şım bilmeli ki, Tayms gibi Türk düşmanı bir ga
zete ile tarihi cihanda yarım milyon Müslümanm 
hattâ bir milyon Müslümanm Türk Rumeli'den, 
nice asırlık, üç bin senelik anayurtlarından ayrı
lıp da Anadolu'ya atılmasını gayet müstesna bu
luyor. Binaenaleyh biz bunu kemali huzur ve 
huşu' ile dinlemeliyiz, tetkik etmeliyiz. Yoksa 
mizahın da yeri vardır. Arkadaşlar! Bir kere dü
şünmeli ki, nice yüzbin dindaş anayurtlarından 
ayrılacaklar, mezar taşları üzerine kanlı göz yaş
ları dökerek bu mübarek Anadolu'nun üzerine 
atılacaklardır. Fakat onların yalnız bir tesellile
ri vardır ki, Anadolu'nun ortasında bulacakları 
yer, sıcak velev soğuk olsun. Dondurucu olsun 
bir kulübecik, bir yurt bulacaklardır. Arkadaş
lar! Bütün tecrübeme göre bence müstakil vekâ
let üç idarenin işinden ayrılamaz. Nafıa umuru, 
Seyrisefain umuru, İskân umuru. Bunlar bence, 
tev'emdir. Bugün Trabzon Mebusu olarak ara
mızda bulunmakla müşerref olduğumuz Muhtar 
Bey arkadaşımız pekâlâ hatırlarlar ki, Nafıa Ve

kâleti Müsteşarı bulundukları zamanda kendile
rine birkaç kere üçbuçuk muhacirinin nakli için 
kaç defa müracaat etmişim ve makhur bir suret
te geriye dönmüşümdür. Bugün kemali hulûsla 
kendi nâzırana telefon eder, falan yere telefon 
eder, hiçbirini icra ettiremezdi. Çünkü arkadaş
lar! Seyrisefain başka tarafta kalmıştı. En niha
yet izharı aczederdi. Aman Emin Bey rica ede
rim git, bizim Dahiliye Nazırını, Dahiliye Müs
teşarını gör! Eğer seyrisefain, şimendiferleri ve 
saireyi elinde tutan Nafıa Vekilinin eline bir de 
iskân umurunu verecek olursam kendisi âmiri 
yegâne olmak dolayısiyle doğrudan doğruya em
rini verir. Bendeniz yalnız burada Muhtar Be
yefendinin huzuriyle, dolayısiyle bir misal nak
lettim. Benim öyle daha acı hâtıralarım vardır 
ki, bir muhacire bir kaşık süt içirebilmek için, 
bir kaşık çorba içirebilmek için nice kumandana 
müracaat etmişim, nice jandarma zabitine yal
varmışım, nice jandarma kumandanının hattâ 
valinin ayağına düşmüşüm de muvaffak olama
mışım. Fakat rica ederim, bir fısıltı işittim. Ce
nabı Hakka hamd ve şükür ederim M, vicdanım 
o zavallı mültecilere yine hizmet etmekle müte
sellidir. Arkadaşlar! Sözü kısa kesiyorum. Demin 
burada İbrahim Bey arkadaşımız bir takrir ver
diler. Dediler ki, imar başkadır, iskân başkadır. 
Bendeniz bu kürsüde birkaç defa söylemişimdir. 
Nafıa umuru cansız imar ise, iskân umuru da 
canlı imar demektir. Efendiler! Nüfussuz imar 
olmaz, imarsız nüfus yaşıyamaz. İşte arkadaşı
mızın tutamağı, sizin tâbirinizce prensibi nüfus
suz imar olmayınca elbette iskân ile meşgul ola
cağız. İmarsız nüfus yaşamayınca elbette ve el
bette doğrudan doğruya bildiğimiz umuru nafıa 
ile meşgul olacağız. Sonra arkadaşlar! Abdi âci-
zin teklifinde bir noktai mühimme daha vardır 
ki, o da adamca, paraca ve vakitçe üç türlü ikti
sat. Efendiler! Memleketimizde mühendisin ne 
kadar az olduğunu biliyoruz. Paraca olduğu gibi 
bu cihetçe de fakiriz. Vilâyetimiz var ki, orada 
nafıa memurları sabahtan akşama kadar uyuyor
lar. Vilâyetimiz var ki, orada Cenabı Hakka ham-
dolsun nafıa umuru canlanmış olmak dolayısiy
le mühendis yetişmez. Fakat beri tarafta uyuyor 
diye mühendisi alamazsınız. O makam orada ka
lır. Lâkin ben orasının imarı için, iskânı için o 
memuru ve hattâ iskân başmemuru olmak, vilâ
yetin iskân memuru olmak demek oluyor ki, ay
nı zamanda o memurlar iskân umuriyle de meş-
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gul olacaklar. Bunun vakit itibariyle ne kadar 
bize kazanç verdiğini beyana hacet göremem. 
Çünkü ne hacet; boş duran nafıa memurları boş 
durmıyacaklar. Bu kadarla iktifa ediyorum. Na
kit cihetiyle, arkadaşlar ayrıca kazanç temin 
eder. Binaenaleyh sadece, Nafıa Vekâletine sey-
risefain ve iskân umuru ilhak edilmiştir diyelim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Muhacirler bekli
yor. Biraz çabuk bitirelim ki, mesele bitsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — O muha
cirleri bekleten bilmem kimdir? Sekiz seneden 
beri bekliyorum. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Biraz kısa... 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar! Teklifimi tekrar ediyorum. Bütün bu 
arkadaşlara ebediyyen yaşadığım müddetçe, bu 
İmar Vekâletinin müstakillen kabulünden dolayı 
minnettar kalacağım. Dâima bunu şükran ile 
yâd edeceğim. Eğer mülâhazanıza muvafıksa, iç
tihadınıza mülayim geliyorsa, mümkün olduğu 
kadar cebri nefsedilerek - çünkü vakit dardır -
mütalâanızda cebri nefsederek: bu arz ettiğim 
veçhile üç esasın bir madde olarak kabulü lâbüd-
dür. Arkadaşlar! 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Mevzuu 
müzakere olan birinci madde mübadele, imar ve 
iskân diye başlıyor. Bendenizce imar işi başkadır. 
mübadele ve onun neticei tahliyesi olan iskân işi 
ise yine başkadır. Binaenaleyh bir defa müba
dele ve iskân demeli; imar; bu kelimelerin ara
sına girmemelidir. İkincisi de imar demek, ben
denizin anladığıma göre her hangi hali harabî-
de bulunan memleketlerin mamur bir hale ifrağı 
için sarf edilen mesainin ifadesidir. Her hangi 
bir sebeple duçarı harabî bir yerin, oturmak ka
bil olacak, istifade kabil olacak bir şekle ifrağı 
demektir. Binaenaleyh maddeyi şimdi arz etti
ğim şekilde yani mübadele ve iskân suretinde bu 
ilk kelimeyi yekdiğerinin müradifi olarak yan-
yana istimal ederek ve onu takiben de tamir iş
leri diyerek tadil etmelidir. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Efendim 
bendemiz birinci maddede ufak bir iki kelime 
tadilini rica edeceğim. Burada müstakillen keli
mesinin tamamen kaldırılması, (Kalkmıştır ses
leri) tesis kelimesinin yerine de teşkil kelimesi
nin ilâvesini teklif ediyorum. Maddenin diğer 
ahkâmı tamamiyle doğrudur. 

REŞAD B. (Sarühan) — Efendim! Gerek 
Hükümetin ve gerek Muvazenei Maliye Encüme

ninin müdiriyeti umumiye şeklinde olarak kabul 
ettiği metin hakkında nazarı dikkatinizi celbede-
rim ve bizim de maksadımız budur. Mübadele iş
leri muvakkat zamanlara mahsustur. Asıl iş imar 
işidir. Eğer imar meselesinin her hangi bir nok
tasında, muahhar olsun mukaddem olsun, bu
nun tağyir edilmemesini rica ederim. Bütün tek
lifler zaten bu yoldadır. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar! Bugün çok mühim bir hâdisemin başlangı
cında bulunuyoruz. Biz bu hâdisenin vukuunu 
kayıtsızlıkla değil, büyük bir teessüfle, acılıkla 
karşılamalıyız. Binlerce seneden beri Turanlıla
rın yurdu olan Makedonya'dan, İskitlerin yurdu 
olan Rumeli'den, Avarların yurdu olan Rumeli'
den, Türklerin son elleri, son neferleri koparılıp 
atılıyor. Arkadaşlar! Buna kayıtsız kalmak mu
vafık değildir. Bugün adetâ ilânı meserret edile-

• cek gün değil, ilânı matem edilecek bir gün, yaş 
dökülecek bir gündür arkadaşlar! Rumeli'nin yeşil 
ovalarının, mor sümbüllerinin kokularını koklı-
yan Türkler, coşkun ırmaklarından suyunu içen 
Türkler, yanık bülbüllerinin sesini dinliyen 
Türkler bugün yanmış, yıkılmış, aç bir memle
kete geleceklerdir. Arkadaşlar! Bugün beş asır
lık bir tarih kapanıyor. Bin senelik Türklerin 
son tarihini biz elimizle siliyoruz. Bu, ne felâ
kettir, ne büyük şeamettir arkadaşlar! Fakat ne 
yapalım? Tahammülden gayri elimizden başka 
bir şey gelmez. Bunun için rica ederim, İmar ve 
İskân Vekâletine getireceğimiz zevat hakkında 
iki kelime söylemekliğime müsaade edin! 

İmar ve İskân umuriyle her halde kâğıtçılık 
ve teşkilât üzerinde değil, daha ziyade işbaşın
da işle yoğrulmuş adamları tavzif etmek yegâne 
vazifemizdir ki, Türk'ün bize Rumeli'den son ve
diası, son emaneti olan bir avuç halkı burada aç 
öldürmiyelim. 

REİS — Efendim başka söz istiyen kalma
mıştır. Birinci maddenin müzakeresinin kifaye
tini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın! Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

Bu bapta bir iki takrir var, okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddendn baştarafının berveçhi âti 

tadilini teklif eylerim : 
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Kütahya 
Receb 
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Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (müstakil) kelimesinin 

lağvı ve (tesis) tâbiri yenine (teşkil) kelimesinin 
ikamesini teklif ederim. 

Denizli 
Haydar Rüşdü 

1. İmar, iskân ve mübadele işlerini rüyetle 
mükellef olmak üzere bir vekâlet teşkil olunmuş
tur. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin balâdaki şekilde tadilini teklif ede

rim. 
Van 

Hakkı 
Riyasete 

Birinci maddenin «Nafıa, seyrisefain ve is
kân işlerini tedvir eder (bir İmar Vekâleti) teş
kil olunmuştur, tarzda kabulünü teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

REİS — Takrirlerin hepsi maddenin tadili 
mahiyetindedir. Sırasiyle reyi âlinize vaz'edece
ğim. 

Evvelâ Kütahya Mebusu Receb Beyin takri
rini reyi âlilerine vaz'edeceğim. Receb Bey tak
ririnde birinci maddenin baştarafmdaki «müba
dele imar, iskân umuriyle» bunun yerine müba
dele ve iskân ve tamir işleriyle denmesini teklif 
ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hayır, 
hayır imar daha kuvvetlidir. 

REİS — Efendim bu takriri reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen -el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Paşa Hazretleri! 
Kendisi de elini kaldırıyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Kork
mayın, yarın bunu da kabul edeceksiniz! 

REİS — Haydar Rüşdü Beyin takririni tek
rar okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — Birinci maddedeki müstakil kelime

sinin.. (Zaten kalkmıştır sesleri) O halde efen
dim tesis yerine teşkil denilmesi teklif ediliyor. 
(Muvafık sesleri) Bu yolda maddenin tashihini 

I kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

Efendim! ibrahim Beyin takririnde birinci 
maddede zikredilen imar kelimesinin ipkasını 
teklif ediyor ki, bu kelime zaten değiştirilmedi
ğinden bu takririn reye vaz'ma hacet yok. (Za
ten kabul edilmiştir sesleri) 

Efendim! Konya Mebusu Refik Beyin 
bir takriri var: 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddeye fıkrai âtiyenin ilâvesini tek

lif ederim. 
Vekâleti mezkûre, dairei vazifesine dâhil olan 

hususat hakkında devairi müstakillesi ve rüesa-
yı memurin ile doğrudan doğruya muhabere ve 
itayı evamir ve talimata salâhiyettardır. 

Konya 
Refik 

REFİK B. (Konya) .— Takririmi izah ede
yim, müsaade buyurunuz Reis Paşa! 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim! İkinci 
maddede bu metin ve bu fıkra vardır. Yani buna 
dair ahkâm vardır. 

REİS — Efendim bu takririn birinci madde
ye taallûku yoktur. 

REFİK B. (Konya) — O halde ikinci madde 
sırasında söyldyeceğim. 

REİS — Efendim! Van Mebusu Hakkı Be
yin takririni tekrar okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — Efendim! Bu takriri kaibul edenler 

lütfen el kaldırsın! Kabul edilmemiştir. 
Maddei asliyeyi tashih veçhile reyi âlilerine 

vaz'edeceğim. 

Mübadele, imar ve İskân Vekâleti ihdasına dair 
Kanun 

Madde 1. — Mübadele, imar, iskân umuriy
le mükellef olmak üzere (Mübadele, İmar ve İs
kân Vekâleti) namiyle bir vekâlet teşkil olun
muştur. 

REİS — Efendim! Maddeyi reye koymazdan 
evvel Zonguldak Mebusu Hilmi Beyin bir takriri 
vardır, onu arz edeyim. 

Riyaseti Celileye 
(İstan) mânası (imar) kelimesinde de, (mü

badele) kelimesinde de vardır, tayyedilmelidir. 
Zonguldak 

Hilmi 
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REİS — Efendimi Hilmi Bey takririnde di-
yonki; (İskân) mânası (İmar) kelimesinde de 
kelimesinde de vardır. TayyedilmelMir. Bu 
teklifi kabul edenler . lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. 

REİS — Maddei asliyeyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka

bul edilmiştir. 
İkinci maddeye geçiyoruz. 
Madde 2. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâle

tinin vazaif ve salâhiyeti ile tahsisat ve teşkilâtı 
kanunu mahsusla tâyin olunur. 

ABDULLAH AZMİ B. (Eskişehir) — Bu 
kanunun birinci maddesini velyeden maddeler 
teşkilâta aidolmalıdır. Ayrıca bir kanuna lü
zum yoktur. 2, 3, 4 ncü maddelerle bu vekâletin 
teşkilâtı ne olacaksa bunlar yazılmalıdır. Aynı 
zamanda bu vekâletin hariçteki teşkilâtı ve me
murları kimlerden ibaretse tesbit edilmelidir. 
Yani İskân memurları kim olacak, hariçte kim
ler bunların vazdfesini ifa edecektir? Binaena
leyh bu kanunun birinci maddesini vclyedeıı 
maddelerini ayrıca tavzih etmek üzere encüme
ne gönderelim. Encümen bu ciheti tesbit et
sin, getirsin. Sonra bunlar hakkında ayrıca 
kanuna lüzum yoktur. Budur esası. (Hangi en
cümene sesleri). 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim! Şimdi 
kabul buyurduğunuz maddede böyle bir vekâ
letin ihdasını kabul buyurmuş oldunuz! Bu tek
lifte vekâletin vazaif ve salâhiyetine bahusus 
tahsisatına dair bir madde yoktur. Buraya mut
laka bir kanun gelecektir. Orada vazaif ve salâ
hiyet ve teşkilât meseleleri bulunacaktır. Nasıl 
olsa o lâyihai kanuniye gelecektir. (Kadro ile 
beraber sesleri). Kadro ile beraber orada gös
terilmesini ve orada münakaşa edilmesini rica 
ediyoruz. (Muvafık sesleri). Demin de arz et
miştim. Efendim! Bu vekâletin ihdası esas iti
bariyle kabul edildikten sonra vekili mesulü 
Heyeti Celileniz tarafından intihab olunur. 
Onun huzuriyle teşekkülü lâzımgelen encümen
de ve Heyeti Umumi yede a rk ve amik müza
kere ve tetkik olunur. Binaenaleyh bu madde 
onu temin ediyor. Kabul buyurmanızı rica ede
rim efendim! 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
dim Heyeti Celileniz İmar Vekâletini kabul et
miştir. Bu vekâletin vazifesi nedir? İdare ve sa

lâhiyeti nedir? Muaveneti İçtimaiye Vekâletini 
buna ait kısımlarından ne yapacaktır? Bütün 
bunları düşünmek ve buna göre hakükî ve cid
dî teşkilâtı yapmak lâzımdır. Binaenaleyh bunu 
bugün derhal yapmanın imkânı yoktur. Onun 
için Heyeti Vekileyle beraber vekil olacak ar
kadaşımızın bu hususta çalışması lâzımdır. Ak
si takdirde bu işe lâalettayin başlamış olu
ruz. Heyeti Vekiledeki arkadaşlarımi'zdan rica 
ederiz; Meclisi Âli dahi biran evvel vekil inti-
habeder ve Heyeti Vekile j bu hafta zarfında 
derhal müzakeresini yapar. Biz de doğrudan 
doğruya müzakere ederiz ve bu işi bitiririz. 
Onun için bilhassa rica ederim. Eğer bugün 
buna bakalım, yarın bakalım diyecek olursak 
tam mânasiyle yapamıyacağız. Bu iş karmaka
rışık olacaktır. Mühim ve hayata taallûk eder 
bir iştir. Bilhassa altı yüz bin kişinin hayatına 
taallûk eder bir iştir. Bir iki gün daha bu işe 
müsaade edelim, Heyeti Vekiledeki arkadaşla
rımız bu işlerle meşgul olsunlar ve adamakıllı 
bir lâyiha getirsinler, o zaman bunu müzakere 
edelim. Rica ederim bunu o vakte kadar tehir 
buyurun! 

ABDULLAH AZMİ EF. (Eskişehir) — 
Efendim! Devairi Hükümet esas itibariyle iki 
kısma ayrılır. Devairi mahalliye, devairi mer
keziye. Devairi mahalliyenin hariçte şuabatı 
yoktur. Meselâ Şûrayı Devletin hariçte şuabatı 
yciktur. Buna devairi mahalliye derler. Birde 
devairi merkeziye vardır ki, bunlar bütün 
şuabatı Devleti havidir. Yani Dâhiliye ve Ha
riciye Vekâletinin hariçte birtakım memurları 
vardır. Binaenaleyh bu teşkil ettiğimiz vekâlet 
devairi mahalliyeden midir, devairi merkeziye-
den midir? Bittabi devairi merkeziyedenclir. 
Çünkü vekâlet ihdas edip devairi merkeziye 
ihdas edince onun kanunî teşkilâtiyle beraber 
olur. Yani teşkilâtın hudutu esasiyesi olur. Ha
riçteki memurlar kimler olacaktır? İkinci, 
üçüncü maddesi bunu nâtık olmalıdır. Heyeti 
Veıki'leden istirhama ne lüzum vardır? Biz ka
nun yapmak salâhiyetini haiz değil miyiz? 
Niçin bir encümen teşkil edip ikinci, üçüncü 
maddelerini tesibit etmiyoruz? Sonra vekili 
intihab edilsin ondan sonra deniliyor. Bunu yap
mak için vekile mi ihtiyaç vardır? Encümen 
teşekkül etsin, oraya gönderelim, orası tetkik 
etsin, encümen bugün teşekkül etsin, devairi 
merkeziyeden olan vekâlet teşkilâtı neye mü-
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tervakkıfsa onları tesbit etsinler! Yoksa yalnız 
devair teşkil edilecekse mahallî olur, Şûrayı 
Devlet gibi olur. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Ab
dullah Azmi Efendinin fikrine iştirak ediyorum. 
Biran evvel olsun! 

REİS — Başka söz istiyen kalmamıştır. Elim
de başka bir takrir yoktur. (Encümene sesleri) 
Yalnız Konya Mebusu Mustafa Efendinin ta'k-
riri vardır. 

Riyaseti Celileye 
İmar ve İskân ve Mübadele Vekâletinin teş

kilâtı kabul edilmiş olmasına göre bu hususta
ki vazaifi tetkik etmek üzere emsali misillû 
Meclisi Âliden bir encümen intihabına kara. 
verilmesini teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 

REİS — Zaıten bunun maddei asliyeye ta
allûku yoktur. 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efendiır 
malûmuâliriiz bu vekâletin esasen teferruatiylc 
Muvazenei Maliye Encümeni iştigal etmiştir 
Heyeti Vekile azasının inzimamı reyleriyle bir 
tahsisat kanunu ve ona merbut kadro, Heyet; 

Celillenize takdim ettiğimiz cetvele bakacak 
olursanız orada görürsünüz, ihepsi ilâve edil
miştir. Şimdi müdiriyeti umumiyenin vekâle
te tahvili dolayısiyle maddelerde bâzı tadilât 
lâzımgelir. Evvelce de arz etmiş olduğum veç
hile bu işi şimdi tehir etmek istemiyorsak böy
le yeniden Heyeti Vekileye gitsin, Heyeti Ve 
kilede tezekkür edilsin, vekil intihabedilsin 
tekrar encümene gitsin, encümende tetkik edil
sin, Heyeti Celilenize tekrar gelsin, demiye-
lim. Zannederim ki, meselenin buna tahammü
lü yoktur. Çünkü; gayet müstaceldir. Bu nok
ta! nazardan eğer tasvip buyurursanız biz za
ten bununla iştigal etmiştik. Müdiriyeti Umu
miye maddesiyle vekâlet kadrosu arasında bir 
fark olmıyacaktır. Yalnız isim değişecektir. 

MAZHAR B. (Aydın) — Şuabat? 
FERİD B. (Devamla) — Şuabat da mev

cuttur, teşkilât -da mevcuttur. 
HAKKI B. (Van) — Yalnız haricî teşkilât 

yok. 
AHMED FERİD B. (Devamla) — Haricî 

teşkilât da mevcuttur. Yani bugün Heyeti 

Vekilenin lüzumlu gördüğü ve Muvazenei Ma
liye Encümeninin kabul ve tadil ettiği birtakım 
maddeler vardır. Bu teşkilât bunun içerisin
de vardır. Bu teşkilât kabul edilecek olursa 
ileride onu daima ıslah etmek de mümkündür. 
Eğer tacil etmek isterseniz meseleyi bana hava
le buyurursunuz; maddeleri tesbit ederiz, ta
dil ederiz. Yine bugünikü Celsede size takdim 
ederiz. 

REİS — Efendim anlaşılmıyan bir nokta 
vardır. Şimdi bir kanun müzakere edilecek, 
bunun birinci maddesi mevzuubahistir. Halbu
ki ikinci maddesini müzakere ediyoruz. 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Onu et-
miyeceğiz. 

REİS — Efendim! Yani bunun tayyını mı 
teklif ediyorsunuz? 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efen
dim! Birinci madde tadil edilmiştir. Şimdi 
bunun ikinci maddesi olmak üzere diğer mad
delerden biri okunacaktır. Meselâ Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletine merbut İmar 
ve İskân Müdiriyeti Umumiyesi bütün teşki
lât ve idaresiyle Mübadele, İmar ve İskân Mü
diriyeti Umumiyesi namiyle falan vekâlete il
hak 'olunmuştur diyeceğiz, üçüncü maddeye 
geçeceğiz. İmar ve İskân Vekâleti teşkil edil
miştir. Bütçesine şu kadar tahsisat vaz'olun
muştur... ilâh diyeceğiz. Yani bu müdiriyeti 
umumiyenin ismini müsteşara kalbederek teş
kilâtını ve sairesini yapacağız. 

REİS — Efendim! Bendeniz 130 imzalı tak
rir salhiplerinin takrirlerinden şunu anlıyorum: 

Doğrudan doğruya vekâlet teşkil edildiğine 
dair bir kanun çıksın Muvazene Encümeni ve-
vahut diğer encümenler ona göre teklifi kanu
nîlerini tashih etsinler deniliyor. Benim anladı
ğım budur. (Doğru sesleri) Bir kere bu kanu
nu müstacelen müzakere ediyoruz. Müsaade eder
seniz, Muvazenei Maliye Encümeninden gelen, 
yani evvelce müzakere etmemiz. lâzmıgeılen ka
nunu müzakere edelim. Muvafık şekil budur zan
nederim. Binaenaleyh bu vaziyette bu işi bırak
mak katiyen doğru olamaz. (Muvafık sesleri) 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler! Mübadele, imar ve iskân kelimelerinin mem
leket ve Hükümete tahmil ettiği vazifeyi nasıl 
göreceğimize dair müzakerata iptidar ederken 
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elimize verilen kanun lâyihasının memlekette an
cak Mübadele, tmar ve İskân Müdiriyeti Umu-
miyesi namı altında teşekkül eden bir müdiriye-
te ait hususatı muhtevi ahkâmdan ibaret olduğu
nu görüyoruz. Bütün alâkadar encümenler bu 
meyanda Muvazenei Maliye Encümeni ne düşün
müş ve tesbit etmişse, neyi muvafık veya gay-
rimuvafık görmüşse müdiriyeti umumiye namı
na bulmuştur. Halbuki şu lâyihai kanuniye mev
kii müzakereye konulduğu zaman, 130 küsur ar
kadaş onun yerine bundan gayrı aynı işlerle iş
tigal etmek, aynı gayeyi istihdaf etmek üzere bir 
mübadele vekâleti ihdasına karar vermiştir. Bu
nun için dört maddelik bir lâyiha! kanuniye tek
lif etmiştir. Bunun birinci maddesini kabul et
mekle bugün şu dakikada Heyeti Vekileımiz me-
yanma bir de Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
girmiş bulunuyor. Teşkilâtı Esasiyemize mütaal-
lik bir vekâlet ihdas etmiş bulunuyoruz. Bu ve
kâlet ihdas edildikten sonra mazharı kabul üimı-
yan ve şu dört maddelik kanunla fesih ve ilga 
edilen Mübadele, imar ve İskân Müdiriyeti Umu-
miyesine ait bütün mülâhazat, bütün mülbahasaıt, 
bütün mukarrerat, bütün tertibat keenlemyekün 
olmuş, irtifa' etmiştir. Binaenaleyh Muvazenei 
Maliye Encümeni müdiriyeti umumiye namına 
yaptığımız lâyihanın şekillerini şöylece yeni ka
bul edilen şekle göre uyduruveririz, derse, biz 
buna katiyen mutavaat edemeyiz. Bu kanun 
tedvinindeki usule, vekâlet ihdasmdaki usulü 
esasiyeye münafidir. Sürat meselesi şayanı arzu
dur. Fakat bir işi tesri edelim derken bunu ka
bul ederek koca kavaidi esasiyeyi bozamayız. Ab
dullah Azmi Beyefendinin buyurdukları gibi şu 
dört maddelik Mübadele, imar ve iskân Vekâ
letinin sureti teşkilini ihtiva eden teklifin ah
kâm ve mevaddı muhtelifeyi ihtiva etmesi dahi 
şayanı arzuydu. Bu, daha mantıkî olur. Fakat 
şu kanunu kemali istical ile vermek mecburiye
tinde kaimaklığımız; Mübadele, imar ve. iskân 
Müdiriyeti Umumiyesinin teşkilini bizden evvel; 
yani şu lâyihai kanuniyenin ihtiyacını tasdik 
ederek (130) küsur arkadaştan evvel davranan 
Heyeti Vekilenin kanun mevkii müzakerede iken; 
bir teklif ile müdiriyeti umumiyeyi teredh ede
rek emrivaki yapmasından korktuğumuzdandır. 
Onun için bittabi arzu ettikleri teşkilât ve te
ferruatı gösterecek ahkâmı ihtiva eden maddeler 
konamamıştır. Fakat bu bir zaruretin neticesi
dir. 

Zaruretler, miktarınca takdir edilmek ka
vaidi fıkhiyemizdendir. Bunun miktarını tak
dir etmek lâzımdır. Madem ki, sülûsanı ekse
riyetten fazla bir ekseriyetle kabul ettiğimiz bir 
kanunla Heyeti Vekile arasına bir de Mübade
le, İmar ve İskân Vekâleti girmiş bulunuyor; 
binaenaleyh böyle bir encümenin de teşekkülü 
zaruri ve mecburidir. İkinci maddeyi olduğu 
gjlbi mevkii müzakereye koyarız. S ta ra üçün
cü, dördüncü maddeyi müzakere ve kabul ede
riz, ondan sonra Abdullah Azmi Efendinin vü
cudunu, vücubunu elzem addettikleri ve benim 
de bu kanaatte bulunduğum ahkâmı İhtiva 
edecek Mübadele ve İmar ve İskân Vekâletinin 
vazaif ve salâbiyetiyle idare ve tahsisat teşkilâtı 
sairesiini ihtiva edecek bir kanunu mahsus ih
zar edilir. İster bunu Heyeti Vekile yapsın, 
isterse Heyeti Celileden üç - beş arkadaş yap
sın, yalnız birinci madde bugün iktisabı ka-
nuniyet etmiş olduğundan ve onun icabı ola
rak bir de İmar ve İskân Encümeninin tesisi.. 
teşkili zaruri olduğundan Nizıamnamei Dahilî
mize göre her halde bir defa o encümene git
mesi lâzımdır. Binaenaleyh meselenin bu su
retle intacını teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! 
İcra Vekilleri Heyetinin İntihabı Kanununda 
vekâletler makamı tadadediliyor ve bunda de
miyor ki; vekâletler işlerini görmek üzere Bü
yük Millet Meclisinin onbir zattan mürekkep 
İcra Vekilleri Heyeti vardır . Buraya, yani bu 
maddeye şimdi 12 vekili vardır diyeceğiz. Bi
naenaleyh kanunu olduğu gibi, yani şu teklif 
'veçhile kaibul etmek demek buraya, bu İcra 
Vekilleri Kanununa bir kelime ilâve etmek de
mektir. Teşkilât meselesine gelince; müdiriye
ti umumiye olsaydı Abdullah Azmi Beyin bu
yurdukları 'gibi Matbuat ve İstihbarat Müdi
riyeti Umumiyesi evvelce Dahiliye Vekâletine 
merbuttu. O vakit kadro tanzim ve tesbit edil-
nıişıtir. İcra Vekilleri Heyetinin teşkilini ih
tiva eden şu kanunda vekâletlerin ne teşkilâtı 
ve ne de kadrosu yazılmamiişltır. Yalnız isim
leri tesbit edilmiş, adedi tâyin edilmiştir. Bura
da deniyor ki; Mübadele, İmar ve İskân Ve
kâletinin vazaifi kanunu mahsusla temin olu
nur. Buraya «Vekâletin teşkilât ve vazaifi ve 
'salâhiyeti» diye bir şey ilâve edilirse, o vakit 
bu vekâlete intihabedilen'zat, kendi teşkilâtını 
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irae edecek bir kadroyla Meclise gelir. Bina
enaleyh bendenizce, bu kanunun şu teklif veç
hile kabulü daha'muvafıktır. 

REİS — Efendim, söz istiyen kalmamıştır. 
Binaenaleyh şimdi takrirleri okuyacağız. 

Riyaseti 'Celileye 
Müzakere edilmekte bulunan lâyihanın teş

kilâta ait diğer mevaddı süratle tanzim edilmek 
ve yarım saat zarfında müzakereye yetiştirilmek 
üzere Muvazenei Maliye Encümenine iadesini 
teklif eylerim. 

Karahisar 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
İmar ve İskân Vekâletinin teşkiline dair olan 

Kamunun ikinci ve üçüncü maddeleri teşkilâtı 
tazammun edeceğinden lâyihai kanuniyenin bu 
noiktai nazardan Muvazenei Maliye Encümenine 
haavlesini teklif eylerim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Bu 
n'dktai nazardan diye bir kayıt vardır. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddeye fıkrai âtiyenin ilâvesini teklif 

ederim : 
Vekâleti m'ezkûre dairei vazifesine dâhil 

olaın hususat hakkında devairi müstakillesi ve 
mesaiyi memurin ile doğrudan doğruya muha
bere ve itayı evamir ve talimata: salâüıiyettar-
dır. 

Konya 
Refik 

Riyasete 
İkinci maddenin encümene iadesiyle teşkilâ

tının ikmal edilerek Heyeti Umumiyeye şevkini 
talebederim. 

Grümüşane 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
Yüzotuzbir arkadaşın verdikleri takririn 

müfadı bir vekâlet ihdasını mutazammmdır. 
Veikâletin teşkili karangir olduğuna göre bit
tabi kadrosu tesbit ve tahsisatı kabul edile
cektir. Meclisi Âlinin kararı veçhile .kadroyu 
?..l n vazenei Maliye Encümeni müçtemian tesbit 

edecektir. Binaenaleyh ikinci madde zaittir. 
Tayyını teklif ederim. 

Sa/ruhan 
Vâsıf 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Verdiğiniz takriri 
diğer arkadaşımız okuyacaktır. (>Siz okuyamaz
sınız sesleri) (Takrir, Kâtip Zonguldak Mebu-
DU Raıgıb Bey tarafından tekrar okundu.) 

VASIF B. ((Sarulhan) — Efendim, bendeniz
ce iki madde üzerinde böyle zaman kaybetmek 
doğru değildir. Mademki Meclisi Âliniz, hemen 
ittifaka yakın bir ekseriyetle müstakil bir vekâ
letin .ihdasını talhtı karara almıştır; taibiî bu ve
kâlet teşkil edilecek ve vekil de intihabedilecek-
tir. Nizamnamei Dahilîmiz mucibince vekil in-
tilhabedilir edilmez bir de Mübadele, İmar ve 
İskân Encümeni teşkil edilecektir. Aynı za
manda takdir buyurursunuz ki, Meclisi Âlinin 
verdiği bir kararda, kadrolar Muvazenei Ma
liye Encümeniyle İhtisas Encümeni müştereken 
toplanarak tesbit 'edilecektir. Binaenaleyh bu 
vekâletin kadrosunu Muvazenei Maliye Encü
meniyle teşkil oluriacak Mübadele, İmar ve 
İskân Encümeni de, müçtemian tesbit edecek
tir. O halde bu mesele etrafırida fazla zaman 
kaybetmiyelim. Maksadımız, bir vekâletin ih
das edildiğine aidolan ikanunu kabul etmektir. 
Birinci maddeyi kabul ederiz. Vekâlet ihdas 
edilince kadrolar yapılacaktır. Teşkilâtı yapı
lacaktır ve ondan sonra Heyeti Âliyenize sevk 
edilecektir. Kanunu mahsusu encümene gide
cektir. Tesbit edilir edilmez Meclisi Âlinize ge
lecektir. Bendenizce şimdilik bu maddeye lü
zum yoktur, ikinci maddenin tayymı teklif 
ediyorum ve yalnız birinci maddeyle beraber 
kanunun heyeti umumiyesinin kabulünü Heyeti 
Aliyenizden rica ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddeye vekâletin kelimesinden son

ra bir de «teşkilât»' kelimesinin ilâvesini tek
lif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, bu takrirler içerisindeki 
Saruhan Mebusu Vâsıf Bey'in takriri, ikinci 
maddenin tayymı teklif ediyor. (Kabul ses-

I leri) Bunu kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. Binaenaleyh ikinci mad-
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de tayyedildi. Üçüncü madde ikinci madde ol
muştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriülicradır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İşbu ka
nunun icrasına Büyük Millet Meclisi memur
dur, denildikten sonra, tarihi neşrinden mute
berdir maddesi konulmalıdır. Vekili Meclis in-
tihabedecektir. 

ALİ RIZA B. (İstaribul) — İcrasına me
murdur, denilmez. İşbu kanun Büyük Millet 
Meclisince icra olunur, denilsin. 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Beyin. 
yeni ikinci maddeyle yeni üçüncü madde hak
kında teklifi vardır. İkinci maddeyi üçüncü 
madde yapalım, üçüncü maddeyi de ikinci mad
de yapalım diyorlar. (Hayır, hayır sesleri) Pe
ki.. O halde hu teklifi nazarı dikkate almadık
tan sonra ikinci maddeyi aynen reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Madde şudur: 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde şudur: 
Madde 3. — İş'bu kanun Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
Efendim, hu maddeyi aynen kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Kaimi edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinizo 

vaz'edeceğim. (Tâyini esamiyle sesleri) (Ha
yır sesleri) Heyeti umumiyesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Ka'bul edilmiştir 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Encümen intihaba 
işin şubelere lütfen tebligat icra buyurunuz! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Nizam
namei Dahilînin tadili lâzımgelir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bn 
netice itibariyle tahsisatı ica'beder. Her halde 
tâyini esami lâzımdır. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Hayır 
efendim! Bunun tahsisatı yoktur. 

REİS — Filvaki esas itibariyle bu kanun 
reyi isariyle kabul olunacaktır. Bir vekâlet 
İhdas olununca tabiî tahsisatı munzamma veri
lecektir. Binaenaleyh reylerinizi istimal bu
yurunuz ! 

RAGIB B. (Kütahya) — Hayır Paşam, ha
yır! Bu kanunda bu vekâletin şubelerine şu ka
dar masraf verilecektir diye bir kayıt yoktur. 

Eğer vekâletin şu kadar lira tahsisatı vardır 
diye mevzuubahsedersek tâyini esamiyle reye 
konulabilir. Şimdi mevzuubahsolmaz. İcra Ve
killeri Heyetinin sureti intihabı hakkındaki ka
nuna da tâyini esami yapılmamıştır. Bu vekâ
letin kadrosu gelecektir. O vakit tâyini esa
miyle reye konur. (Öyle sesleri) 

REİS — Tâyini esamiye hacet yoktur. Za
ten evvelce reyi işariyle vaz'olunarak Mübade
le, İmar ve İskân Vekâleti ihdasına dair Ka
nun kabul edilmiştir. 

EMİN B. (Tokad) — Tekrar reye koyu
nuz. 

REİS — Koydum; evvelce ka'bul edildi efen
dim. 

REŞAD B. (Saruhan) — Paşa Hazretleri!.. 
Efendim! Malûmudevletiniz Meclisimizde her 
vekâlete tekabül eden müntahap birer encü
men vardır. Bu vekâlete de teka'bül etmek üze
re «Mübadele ve İskân Encümerii» namiyle bir 
encümen teşkili lâzımdır. Hemen şubelere bu 
encümenin, teşkili için tebligat icrasını rica 
ederim. O arkadaşların hemen intihabedilme-
sini, rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Rica ederim, dinliyelim. 
Yeni bir vekâletin teşkilini kabul buyurdunuz. 
Halbuki Nizamnamei Dahilîmizde böyle bir ve
kâlete tekabül edecek bir encümen yoktur. 
Vekâletin teşkilini kabul buyurduğunuzdan 
dolayı şimdi Saruhan M ebrusu Reşad Bey di
yor ki; bu vekâlete tekabül etmek üzere bk' 
encümen teşkil edilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Usul 
hakkında soyliyeceğıim Paşa Hazretleri!... Ma-
lûmuâliniz Nizamnamei Dahilîde, irşat encümeni 
yoktur. Meclisi Âli, bir kararla İrşat Encüme
nini kabul etmişti. Bu, bir teamüldür. Bu encü
menin de bu şekilde kabulü muvafıktır. 

REİS — Onu arz edeceğim. Yeni tenkil 
edilen vekâlet için, bir encümen teşkilini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kalbul 
edilmiştir efendim. Binaenaleyh şubelerden 
yeni vekâlete tekabül edecek bir encümenin 

usulü veçhile intihabını rica ederim. (Üçer 
sesleri). Efendim Nizamname! Dahilîmizde iriti-
hahedileceK âzanm adedi musarrahtır. 

Efendim! On beş dakika teneffüs etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse, saat : 4,10 

..». ^>9<^ <•-



İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat, saat : 4,55 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Haydar Rüşdü Bey (Denizli), Falih Fıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Efendim. Celseyi açıyorum. 

5. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
mezuniyeti hakkında Divan Riyaset kararı : 

REİS — Efendim! Divanı Riyasetin tezke
resi vardır, okuyoruz: 

3 . 10 . 1339 

Riyaseti Umumiyeye 
Gümüşane Mebusu, Maliye Vekili Hasan 

Fehmi Beyin birbuçuk ay mezuniyeti Divan 
Riyasetçe tensibedilmiş olmakla Heyeti Umu
miyeye arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Ali Fuad 

3 . 10 . 1339 

"REİS — Divanı Riyaset tezkeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Ret sesleri) Kabul 
edilmiştir. 

2. — Malatya Mebusu İsmet Paşa ile Rüfe-
kasıntn, Ankara'nın Merkezi Hükümet ittihazı
na dair kanun teklifi ve Kanunu Esasi Encü
meni mazbatası (2/188) 

REİS — Efendim! Ruznamemizin ikinci 
maddesine geçiyoruz. O da: Merkezi Hükümet 
meselesidir. Onu müzakere edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
Lozan Muahedesinin mütemmimlerinden olan 

Tahliye Protokolünün tatbikatı hitam bulmuş ve 
baştanbaşa ecnebi işgalinden, kurtulan Türkiye'
nin fiilen tamamiyeti tahakkuk eylemiştir. Mil
letimizin en kıymettar mallarından İstanbul'u
muz Hilafeti İslâmiyenin makam olan vaziye
tini Âlemi İslâm içinde tahsisan ve hasran Türk 
Milletinin vesaiti müdafaasına mevdu olarak 
ilelebet muhafaza edecektir. Diğer taraftan Tür
kiye Devletinin makarrı idaresi için Büyük Mil

let Meclisinde karar vermek zamanı gelmiştir. 
Bir devletin merkezini tâyin için esas olacak mü
lâhazat yeni Türkiye'nin makam idaresi Ana
dolu'da ve Ankara şehrinde intihabedilmek lü
zumunu âmirdir. Mülâhazatı mezkûre muahede-
nameyle boğazlar için kabul edilen ahkâm yeni 
Türkiye'nin esası mevcudiyetini, memleketin me-
nabii kuvvet ve inkişafını Anadolu'nun merke
zinde tesis etmek lüzumunu vaziyeti coğrafya ve 
sevkulceyşiyenin müsaadesi dahilî ve haricî em
niyet ve istidadı hususunda mespuk olan teea-
rip ile hulâsa olunabilir. Bu mülâhazatın her biri 
başlıbaşma br ehemmiyeti katiyeyi haizdir. Dev
letin makam idaresinin yeni bir şekilde tesis ve 
inkişafına, biran evvel başlamak ve dahilî ve ha
ricî tereddütlere nihayet vermek için âtideki 
maddei kanuniyenin kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

9 Teşrinievvel 1339 
Maddei Kanuniye — Türkiye Devletinin 

makam idaresi Ankara şehridir. 
Malatya 
İsmet 

Diyarbekir 
Zülfi 

Kütahya 
Seyfi 

Kastamonu 
Mahir 

Erzdnean 
Sabit 
Bursa 
Necati 

İstanbul 
Ali Rıza 

Bursa 
Refet 

Çorum 
Ferid Recai 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Malatya 
Hilmi . 

Erzurum 
Rüşdü 

.. Sivas 
Rasim 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Kâmil 

Konya 
Kâzım Hüsnü 
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Riyaseti Celileye 
Ankara şehrinin Türkiye Devletinin makam 

idaresi olduğuna dair Malatya Mebusu İsmet 
Paşa Hazretleri ile rüfekası tarafından mu'ta 
9 Teşrinievvel 1339 tarihli muhavvel teklifi ka
nunî Encümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. 
İstihdaf ettiği gayei askeriye ve siyasiyeye na
zaran şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umu-
ıniyeye takdimine karar verildi. 

10 Teşrinievvel 1339 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Kâtip 
Necib Ali 

Riyaseti Celileye 

Encümenimize 10 . 10 . 1339 tarihle havale 
buyurulan Ankara şehrinin Türkiye Devletinin 
makarrı olmasına dair Malatya Mebusu İsmet 
Paşa Hazretleriyle rüfekası tarafından mu'ta ve 
Lâyiha Encümenince şayanı müzakere görülen 
ittklifi kanunî Encümenimizce de bilmüzakere 
musip ve muvafık görüldü. Hâdisat Anadolu'
nun hemen vasatında kâin bulunan Ankara'yı 
zaten makam tabiî olarak irae ve idadettiğin-
den bu teklifi kanunî bir şe'niyetin tesbitinden 
ibarettir. 

Meşkûr teklifi kanunîde münderiç maddei ka-
nuniyenin bilâhara tanzim ve kabul kılınacak 
mufassal Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun silsi-
lei mevaddı meyanma ithali temenniyatmın He
yeti Umumiyeye arzına ımüttefikan karar veril
miştir. 

Kamunu Esasî Encümeni 
Reisi 

Menteşe 
Yunus Nâdi 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikrî 
Âza 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
Âza 
Kars 

Ahmed 
(Bulunamadı) 

Mazbata Muharriri 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Âza 
İzmir 
Necati 
Âza 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Âza 
Karesi 

. Ahmed Süreyya 

Âza 
Bursa 
Refet 

Âza 
Erzurum 

Münir Hüsrev 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendiler! Akdeniz 
ve Karadeniz'in iltisakmda hilkatin vücuda 
getirdiği bütün mahasin ve bedaiiyle kâinatın 
matmahı nazarı olan o zavallı İstanbul şehri
ne olan iğbirarınız nedendir bilmem. (Ne iğ
birarı sesleri, gürültüler) (Sözlerini tashih et 
sesleri) Tashih edemem, ben söylediğim sözü 
bilirim. (Şahsına iğbirar var sesleri) Bir za
manlar hakanların yatağı, maarifin kıblegâhı, 
satveti tslâmiyenin tecelligâhı ve bilhassa 
Türk'ün kıblegâhı olan bu zavallı şehrin ka
bahati neydi? Şuursuz bir idarenin eli altında 
kahbe düşmanın harîmi ismetimize sokularak 
bedbahtlık içinde inliyeh o zavallı İstanbul'da 
ordumuz istihlâs adımlariyle yürürken, onun 
ağuşuna atılırken, şükranına göz yaşları ve 
kurbanlar katarken bunun böyle mahrumiye
tine sebep neydi? (Allah, Allah sesleri) Efen
diler! Makam Hükümetin yalçın kayalarda, 
izbe ovalarda kurulmak asırları çoktan geç
miştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Ovaların hiç kıy
meti yok mu? 

ZEKİ B. (Devamla) — Vardır, söylüyorum. 
CEVDET B. (Kütahya) — Bu memleketi 

kurtaran o ovalardır. 
ZEKİ B. (Devamla) — Sizin kadar ben de 

takdir ederim. Zatıâliniz de çıkar, müdafaa 
edersiniz. Toprakların muhafazası, memleke
tin muhafazası asrıhazır terakkiyatma göre, 
diyebilirim ki mevzu itibariyle fünun ve asrın 
ihtiyacatma göre teşekkül etmiştir. Milliyetin 
zayıf ve kuvvetli zamanlarında 485 seneden 
beri makam Hükümet olan bu zavallı memle
ket müteessir olursa siz de bu teessürü haklı 
görürsünüz. Binaenaleyh Meclisi Âlinizin böy
le birden bire iğbirar... (İğbirar yok sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İğbirarı 
siz çıkarıyorsunuz.' 

ZEKİ B. (Devamla) — Bu kadar gürültü 
ettiğiniz için söylemek mecburiyetinde bulu
nuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
eâmiai ittihadı altında bulunan İstanbul, en 
büyük bir ticaretgâh ve en büyük bir mevkii 
mümtaza maliktir ve o mevkii bülendi ihraz 
eden bu şehirde siyasi mahzurlar da zannede-
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rim ki o kadar değildir. Efendiler! Bugün ta
rih noktai nazarından muhakeme edersek dört-
buçuk asırdan beri elimizde bulunan bu Payi
tahtta siyasi bir mahzur olarak görülen ahval 
acaba nedir? Bununla mukayese yapacak olur
sak kârımız mı çok, zararımız mı çoktur? Rica 
ederim, Anadolu'nun mamuriyetini istemiyen 
bir fert yoktur. Her tarafını İstanbul'dan daha 
mamur görmek isteriz. Yalnız buranın Merkezi 
Hükümet olmasiyle İstanbul'un hali harabîye 
terk edilmemesini rica ederim. (Hah şöyle söy
le sesleri) 

TALÂT B. (Ardahan) — Oranın mamuriyeti 
de bütün Anadolu'nun harabiyetine bedeldir. 

. CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendiler! 
Evvel beevvel Gümüşane Mebusu Muhteremi
nin sarf ettikleri iğbirar kelimesini reddeder 
ve protesto ederim. Ondan sonra meseleyi şerh 
e4eyinı efendim. Ankara'yı Türkiye Devleti
nin merkezi olmak üzere hâdisat ve şüunat gös
termiştir. Bunun şe'niyeti bedihîdir. Bu kanun
lar ancak bu şe'niyeti tesbitten ibarettir. Esa
sen bu gibi şeyleri şe'niyet doğurur. Bir 
kanun ve bir karar ile bir yer merkezi Hü
kümet olarak gösterilemez. Hâdisat Ankara'
yı Türkiye Devlet hürresinin merkezi olmak 
üzere idadetmiştir. İstanbul, evet, bir payi
taht idi. Fakat payitaht maattessüf Anadolu 
ve Rumeli'yi kurtaramadı. Kurtaramadı de
mekten maksadım oradaki sâf ve nezih küt
lenin kurtaramadığı değildir. Kurtaramıyan 
Hükümeti merkeziyenin; payitahtın, Babıâli-
nin orada bulunması idi. Yoksa sâf ve ne
zih İstanbul ahalisi arkalarında silâh, mühim
mat ve saire torbalarını taşımak suretiyle 
Anadolu'nun, bilâhara da kendilerinin tahlisma 
{jitaban oldular. Şu Kürsü Muallâdan kendileri
ne arzı teşekkür ederim. Evet efendiler! İs
tanbul bu rolü oynıyamadı. Kuvayı Milliye ev
vel beevvel Erzurum'da bir kongre şekilde te
şekkül, yani bu millet orada tahaşşüdetti Ba
kıldı ki, memleketimizin aksayı Şarkında olan 
bu şehir de bir merkez olamaz, onun için kade
me kademe Sivas'a gelindi. Sivas'ta da böylece 
merkez teşkil olunamadı, Ankara'ya gelindi. 
Anikara hemen hemen Anadolu'nun merkezin
dedir. Binaenaleyh burada gerek harekâtı si
yasiye ve harokâtı askeriye ve harbiye gayet 
parlak bir surette ve cümleyi engüşt ber dehan 

edecek bir tarzda neticelendi. Efendiler! Malû-
muâliniz olmalı ki: (1918) evahirine doğru 
İngiliz Avam Kamarasında bir münakaşa ce
reyan etmiş. Bir sabık başvekil bir lâhik baş
vekilden biv sual soruyordu. O sual da az çok 
bizim makam idaremiz olacak yer hakkında 
idi. O da cevaben dedi ki: Haşmotlû Kral Haz
retlerinin dretnotlarının hedefi olabilecek bir 
Hükümet görmek, Toros dağlarının öbür tara
fına çekilmiş bir Hükümet görmekten yeğdir. 
Gloyd George'nin bu sözü ehemmiyetle telâk
ki edilmeye şayandır. Efendiler! Dikkat edil
meye şayandır ki, istediği şey kendi dretnot
larına hedef olan bir yerdir. İşte bizim bundan 
ihtiraz edebilmemiz için daha içeriye çekilme
miz lâzımgeliyordu. Efendiler! Cümlenin ma
lûmu olduğu, üzere İstanbul şehri (1 100) sene 
müddetle Şarkî - Roma, yani Bizans İmpara
torluğunun payitahtı olmuştu. Ondan sonra da 
(500) küsur sene Saltanatı Osmaniyeye payi
taht olmuştu. Bu iki Devletin coğrafî vaziyeti 
hemen hemen aynıdır. Rumeli şibihceziresi, 
Anadolu şibihceziresi, Suriye, Irak, Filistin ve 
saire de Afrika'nın müntehayı Şimlî - Şarkîsi 
Yemen, Büyük İmparatorluğun iklimlerini teş
kil ediyordu. Böyle bir imparatorluğun pa-
yitahtlığına İstanbul pek lâyık idi. Fakat bu 
topraklar parçalandıktan ve Türk Milleti ken
disine mahsus bir Hükümet teşkil ettikten 
sonra İstanbul şehri pek muntehada kalmış
tır. 
Bütün erkânı askeriyenin de müttefikan tasdik 
buyuracağı üzere oranın vaziyeti askeriyesi 
Türk Hükümeti hürresinin makam olmaya 
müsait değildir. Bizim Ankara'da bulunmamız 
- bugün velev birtakım levazımı medeniye ve 
ümrandan mehcur bulunması dolayısiyle sı
kıntı çekerek - Ankara'da icrayı Hükümet et-
meMiğimiz her halde bu Devlet ve millet nok-
tai nazarından hayırlıdır. Biz Ankara'nın 
yazın tozuna, kışın çamuruna tahammül etme
liyiz ki, Anadolu'nun bütün levazım ve ihtiya-
catını anlıyabilelim. ve ona göre derdine de-
vasaz olalım. 

MURAD B. (Antalya) — Belediye reisinin 
kulağı çınlasın. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Efendim! 
Tahammülden maksadımı ilelebet tahammül mâ
nasına almayınız! Anadolu'nun ortasında bulun-
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malıyız ki, bu ihtiyaçları görelini, yakînen tet
kik edelim, bu derde çare bulalım. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Biz çoktan beri gö
rüyoruz. 

CELÂL NUBÎ B. (Devamla) — Efendiler! 
Azayı muhteremeden pek mütehayyiz ve pek 
muteber bir zatın ifadesini burada söyliyeyim. 
Bir Hükümet, hususiyle vatanın eczayı asli
yesi en büyüğü yüzde doksanlbeşi Anadolu'da 
olursa ve o Hükümetin merkezi İstanbul'da bu
lundukça Anadolu'yu biraz güçlükle düşünür. 
Nitekim yine o zatın mütalâatına iştiraken ve 
onu teyiden söyliyeyim ki, vaktiyle şimendi
fer yapılmıştır. Bu şimendifer ta buraya .gel
di, Konya'ya, Pozantı'ya kadar gitti. Bu şi
mendiferlerin bu suretle tesbitine âmil olan 
ne idi atcaba? Ankara'nın, Sivas'ın ihtiyaeatı 
om? Hayır! ingiltere Devletiyle Almanya 
Devleti arasında Anadolu'nun Hind yolu ol
ması miilabesesiyle bir ihtilâf çıkmıştı. Niha
yet Almanların muvaffakiyeti ve Almanların 
fikri cari olmuş, galib gelmiş ve nihayet bu 
•yollan yapmışlar. Yoksa bizim arzumuzla, 
bizim muvafakatimizle hemen hemen müstakil 
olarak cereyan etmemişti. Bizim için esasi me
sele meselâ; bugün Ankara - Sivas hattının 
yapılmasıdır. Halbuki : Ankara, Sivais aynı yol 
dizerinde olmadığından yolu öbür taraftan 
çekmişler, hattâ bir aralık öyle olmuş ki : 
Sahil boyunu tutmak istemişler, çünkü Toros 
ve Antitoros silsilesinde birtakım men'i, meva-
ki varmış, oradan geçi'lemiyormuş. 

Demek ki efendiler, bizim hayatımıza taal
lûk eden bir meselede bizim reyimiz âmil ol
mamıştır. Bizim için en ziyade nazarı dik
kate alınacak Anadolu'nun havayicidir. Bi-
naönale37!h merkezi Hükümeft burada buluna
cak olursa ilk iş olarak" meselâ Ankara - Si
vas hattını nazarı itibara alırız. Eğer bu
rada merkezi Hiikümet bulunacak olursa 
lıuda negerde bir müsellâh ihtilâf olacak olur
sa. aman Boğazlardan geçilmesin, şu olmasın 
gibi cümlemizi şaşırtacak panik hengâmeye 
iştirak gibi bir halet zuhur etmez. işte efen
diler! Görülüyor ki : Ankara şehrinin merke
ziyeti hemen hemen, tahakkuk etmiştir. 

Vaziyeti iktisadiyeye gelince : Bir memle
ketin en ticaretgâh olan şehrinin behemehal 
Merkezi Hükümet olması ketiyen lâzımgelmez. 

Bugün İstanbul, İstanbul'dan «*mra lzwir şehir
leri her halde Ankara'dan daha mühim mera-
kizi ticariye ve iktisadiyedir. Arz ettiğim gibi 
Ankara'nın üçüncü, hattâ beşinci derecede bu
lunması buna mâni değildir. Nitekim başka 
memleketlerde de en zengin, en ticaretgâh, en 
nüfuslu şehrin payitaht olması lâzımgelmediği 
gibi, coğrafya tetkik edilecek olursa birçok 
misaller görülebilir. Fakat ibu misallerden bir 
tekini arz edeyim ki; o da Amerika'dır. Ame
rika'da 7,5 milyon nüfuslu ve dünyanın birinci 
veya ikinci derecede bir şehri olan New - York 
makam idaresi değildir. Washington m a k a m 
idaresidir ve hattâ Amerika İttihadına dâhil 
olan Devletin m a k a m idaresi de New - York 
değildir. Evyon isminde küçük bir kasabadır. 
Efendiler! Makarrı idarenin mutlaka topog
rafya itibariyle Devletin kalemlerinin tam mer
kez noktasını da teşkil etmesi doğru değildir. 
Çünkü : Bu takdirde mühim ameliyata, yeni» 
den şehirler ihdasına hacet görülüyor ki bu su
retle yeniden bir şehir ihdas etmedense o pa
ranın pek küçük bir kısmını Ankara'nın imarına, 
ıslahına hasredecek olursak yine bu maksat 
hâsıl olur. 

Efendiler! Zannolunmasm ki ; Ankara şeh
ri Türk Devletinin m a k a m olmakla biz İstan
bul'u siyaseten, idareten, iktisaden terk edi
yoruz, ihmal ediyoruz; hayır efendiler! İs
tanbul'da bundan evvel iki vaziyet vardı. O 
iki vaziyet sayesinde bu büyük şehir maişetini 
temin ediyordu. Bunun birincisi; payitaht ol
ması, ikincisi; transit olmasıydı. Malûmusani-
yeniz ki: Merkeziyet, vakaa bir tabakai hal
kın refahını temin ederse de payidar değildir. 
Devlet ihtisara uğrar, yahut teşkilât küçültü
lür; adamimerkeziyet usulüne fazlaca riayet 
edilir. Bunun için memurin şebekesi ihtisara 
uğramak lâzımgelir. Bundan dolayıdır ki : 
İstanbul'un bu merkeziyetinden dolayı elde et
tiği menafi' hakiki değildir. Kezalik İstanbul 
birtakım anasırı gayrimilliyenin transit mer
kezi oluyordu; bundan dolayı eline beş - on ku
ruş geçiyordu. Bu da doğru değildir. Çünkü 
o anasır ittihaz edilecek siyaseti milliye saye
sinde Anadolu'daki şebekesinden mahrum kalır; 
binaenaleyh o transit meselesi de merkeziyet 
gibi gelici, geçici, sun'î bir şeydir. Binaen* 
aleyh biz İstanbul'un istikbali idarîsini, istika 
bali iktisadîsini her halde temin edeceğiz, Bî» 
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fcaenaleyıh Hükümeti Müliyenin maksadı bü
tün memleketi idareten, iktisaden i l â ve irka ' 
olduğundan ıher halde tanzim edilen Müfettişi 
Umumilik ve Vilâyet şûraları kanunlarının emri 
tanzim ve tatbikinde İstanbul idaresinin daha 
güzel bir şekle gireceği bedihîdir. Bu husus
ta bir temenni beyan ediyorum : Bu temennim 
kanunun metnine de, ruhuna da tamamiyle 
muvafıktır. İnşallah ahdikaripte bu tekâmülât 
hâsıl olur. İstanbul'un asıl terakkiyatmı tes
hil edecek; orada iktisadiyatın inkişaf bulma
sıdır. İstanbul'un Şarkında Ereğli havzai 
fahmiyesi, Bolu ormanları, birtakım körfezler, 
Sakarya ve birçok göller gibi bizi san'ata da
vetkâr bir mmtaka bulundukça, keza Garbın
da da Edirne ve Çatalca gibi mühim bir mm-
takai ziraiye bulundukça İstanbul'un iktisadi
yatı, serveti refahı emindir efendiler! Yalnız 
Ankara hakkında birtakım temenniyatta bulu
nacağım. Biz Ankara'yı merkez ittihaz etmekle 
başlıbaşma mânayı müfit bir program ittihaz 
ediyoruz. İstanbul beynelmilel, fevkalmilel 
Osmanlı Hükümetinin makamydı . Ankara 
Millî bir Devletin, bir Devleti hürrenin makar-
rı olmak üzere ayrıca bir mânayı müfittir. Bi
naenaleyh biz Ankara'da yeni Devletimizi, yeni 
Hükümetimizi, yeni teşkilâtımızı kuracağız. 
Şebeke! iktisadiyemizi kuracağız. Ankara bit
tabi Merkezi Hükümet olmakla değişecektir. 
Ankara'da gerek idarî, gerek beledî velhâsıl 
istirahat ıhususunda her türlü ihtiyacatımızm 
temini temennisini ref ile lâyihai kanuniyenin 
derhal kabul Duyurulmasını istirham ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar! Biraz maneviyata mağlûp adamım. 
İmar Vekâletinin kabulü gününe tesadüf eden 
şu günde bu kararımız dolayısiyle de hayırlı 
bir tefe'ülde bulunmak istiyorum. (Fala mı 
bakıyorsun sesleri) 

.Meclisi Âli iki saat evvelki kararını imar 
nektai nazarından vermekle bugün o âtinin, 
istikbalin merkezi de taayyün etti. Arkadaşı
mız Zeki Bey iğbirar ve ihmal noktalarına do
kunmak istedi. İğbirardan da bahsetmiyeceğim, 
ihmalden de bahsetmiyeceğim. Yalnız İstan
bul bundan böyle ne olacaktır? Arkadaşlar! 
Hilâfet, m a k a m Hilâfet. Bunlar bir tâbiri ahar
la Halife ve İstanbul. Benim kanaatime selefi
niz Meclis (Sadede sadaları) (Saltanatı, Hilâfet
ten ayırmakla -o kadar ulvî, Q kadar neeîp bir 

şey göstermiştir k i ; (Merkez meselesini görü
şüyoruz sesleri) şimdiye kadar Âlemi Islâmda 
o derecede büyük bir karar verilmemiştir ve 
âlemde Abdülmecid Efendi Hazretleri gibi şü
mullü bir surette bir Halife intihab edilmemiş
tir. Nasıl ki Hilâfet ve Halife büyümüş ise 
efendiler! İstanbul m a k a m Hilâfet olmakla 
da bütün Âlemi Islâmm merkezi olmak itiba
riyle Âlemi İslâm kadar büyümüştür. 

Arkadaşlar! İstanbul beldei tayyibe tâbiri 
Peygamberânesiyle tebşir buyurulduğu andan 
itibaren diyebilirim k i ; güya Türk'ün ruhuna 
tarafı Peygamberîden bir ilham vâki olmuştur. 
Türk, ben bu beldei tayyibeyi fethedeceğim, 
diye yemin etmiştir ve o beldei tayyibeyi fethe
derek o, yıllarca, asırlarca yed'i hamasetinde 
bulundurmuş, bugün Âlemi;İslama tevdi ediyor. 

RASİH Ef. (Antalya) — Neden tevdi etsin? 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Evet ar

kadaşlar; onu Âlemi Islâmm m a k a m yap
makla orasını büyütüyor. Binaenaleyh, Türk 
Âlemi İslama olan rabıtasını muhafaza ederek 
merkezi Anadolu'suna, Anadolu'nun göbeğine 
çekiyor. (Çekilmiyor sadaları, gürültüleri) 
Makam Hilâfet ve m a k a m Saltanat... 

ESAD Ef. (Menteşe) — Sapıtma! 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Makam 

Hilâfet ve m a k a m Devlet itibariyle: O halde 
arkadaşlar! Zeki Bey biraderimizin endişesi 
katiyen gayrivârittir. Zira İstanbul'da bun
dan böyle büyük, daha şümullü bir İstanbul ol
muştur. Zira tamamiyle m a k a m Hilâfet ke
silmiştir. Yalnız vaktiyle bin şu kadar sene 
evvel Türk'ün ruhu gayrişuurî olarak İstan
bul'u fethetmeye azmetmiş ise yine Türk, ilâ-
yevmilkıyame İstanbul'u muhafaza edeceğine 
ruhiyle yemin ediyor. (O o sesleri) Tecdi-
d'ilman ediyor. Buna hiç şüphe yok. Yalnız 
Ankaralılardan bekliyeceğimiz rehberlik varsa 
o da daima istanbul diye kulaklar çmlıyacağı, 
ve istanbul'a gidip geldikçe daima gözler İstan
bul'a bakacağı için bir cemiyet teşkili şartdyle 
istanbul'un âtisi ve istikbaliyle alâkadar olma
lıdırlar. (Müzakere kâfi sesleri) 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar! Ankara,. Millî dâvamızda hâleler dokuyan 
nurlu, parlak bir muhittir. Bu zafer yıldızı 
Ankara'nın nursuz ye parlak gönüllerinde doğ
muştur. (Handeler) Bu milliyet ağacı -Ankara'
nın pâk ve.temj* ağacından doğmuştur, Bura-

~ 669 — 



t : 35 13 . 10 . 133Ö O : â 

dan doğan yıldız, şulelerini buradan saçacak
tır. Evet burada şu'lelerini, huzmelerini etra
fa salacaktır. Burada doğan ağaç burada bü
yüyecek ve meyvasmı verecektir. Daha kökle
rini salmadan buradan kaldırıp başka yere 
dikmek muvafık hazim ve ihtiyat değildir. Ar
kadaşlar! Ankara kelimesinin Türk Âleminde, 
İslâm Âleminde ne büyük vaitler husule getir
diğini bilmelisiniz Ah ne fayda ki; burası mer
kezî Hükümet ittihaz edildiği gün eski Ansil 
-Ankara- ismi de Türkçe bir kelimeye değiş
tirilmiş olsaydı. Ankara bundan şu kadar yüz 
sene evvel hâlâ kökleri yaşıyan fikir cereyan
larını tesis etmişti. Esnaf arasında bugün bi
le Ahilik teşkilâtı vardır. Bugüne kadar ya
şıyan fikir cereyanlarının beşiği olan Ankara 
bugünden sonra da birbirini kalbinden bağlı
yacak fikir cereyanlarının beşiğidir. Biz bu be
şiği elimizle ırgalıyacağız. Ve onun büyüdü
ğünü, yükseldiğini, hâkim olduğunu göreceğiz 
arkadaşlar... (İnşallah sesleri) Dikkat ediniz! 
Göreceksiniz fki, yer yüzünde iki türlü payitaht 
vardır: Bir müstemleke payitahtları, bir de 
ülkenin doğrudan doğruya hâkim olduğu kıta
nın kendi ülkesinin payitahtları vardır. Müs
temleke payitahtları çok kerre memleketin bir 
ucunda yapılır. Congo gibi Calcutta gibi Hin
dicini payitahtları gibi arkadaşlar!.. Bunun kıs
men mazarratını İngilizler anlıyarak payitahtı 
«Delhi» ye kaldırmışlardır. Fakat her halde 
müstemleke payitahtları memleketin bir ucun
dadır. Şimdiye kadar Türkiye'yi ve bu mem
leketi idare eden gayrimesul eller, zevk ve sa-
fasma dalan kafalar, memleketin bir ucundan 
diğer ucuna kadar, yani Basra'dan Erzurum'a 
kadar idare etmek istediler. Memleketin mer
kezi, memleketin kalbi her türlü hastalıklara, 
felâketlere mâruz olduğu halde, memleketin 
öbür ucunda vücuda getirilen takyidat boştur 
ve beyhudedir. Arkadaşlar! Sonra bugünkü İs
tanbul'un, Feridleri ve arkadaşlarını yetiştiren 
zihniyeti kısmen devam ettikçe bizim oraya git
memizde zannederim mahzurlar vardır. Bina
enaleyh burası. tamamen dezenfekte edilmedik
çe oraya gitmek hazin ve ihtiyata muvafık de
ğildir arkadaşlar. Ve biz burada tozlar içeri
sinde yasarız... 

HAMDULLAH SUBHI B. (İstanbul) — 
Memleketin çocuğu olan bu gibiler her yerinde 
yetişmiştir. Yani kötü adam memleketin her 

tarafında yetişir. Konya'da da yetişir, Yoz-
gad'da da yetişir velhasıl her tarafta yetişir. 
Binaenaleyh bu, İstanbul'a tahsis edilerek söy
lenmez. 

BESİM ATALAY (Devamla) — Yok efen
dim! İstanbul'a tahsis değildir, hiçbir vakit 
oraya tahsisan söylemiyorum, katiyen hiçbir 
memlekete taarruz etmiyorum arkadaşlar... Bü
yük Türk Ulu'su «Mete» nin bir sözü vardır: 
«Nerede bir Türk yaşıyorsa, nerede Türk Bay
rağı sallanıyorsa orayı kalbinle seveceksin, ora
ya bağlanacaksın» diyor. Benim hiçbir vakit 
İstanbul'u tahkir etmek hatırıma gelmemiştir. 
Ben dervişmeşrep bir adamım. Kimseyi tah
kir etmek elimden gelmez. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Kimse 
edemez. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Neyse 
'biz burada tozlar içinde yaşarız, buranın tozu 
pudradan daha güzel gelir. (Alkışlar) Biz bu
rada bâzı gazetelerin dediği gibi çatıları saya
rız -bâzı gazeteler; memurların, mebusların 
yattıkları yerlerde çatılan saydığını yazmıştı -
(Handeler) Evet yatar ve çatıları sayarız. Fa
kat biz milletin sinesinden çıkan altınları sayma
yız. Biz burada o mahut gazetenin dediği gibi ki
reçli su içeriz, içeriz fakat düşmeni dinin ka
nını su yerine... 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetine 
dair takrirler aldım. Evvelâ kifayeti müzake
reyi reyi âlinize vaz'edeyim. (Kabul sesleri) 
Kifayeti müzakereyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Şimdi efendim Ka
nunu Esasi Encümeni mazbatasını reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kal- . 
dırsm. Ekseriyeti azîmeyle kabul edilmiştir efen
dim. (İttifakla sesleri) 

Efendim, kalkmıyan el vardır. Müttefikan 
diyemem, gördüm, ekseriyeti azîmeyle kabul edil
miştir. / 

AVN1 B. (Bozok) — Tâyini esamiyle olması 
lâzımdır. 

REİS — Kanunu Esasiye bir madde ilâve 
etmedik. Encümen mazbatasını reyi âlilerine 
vaz'ettim. Encümen mazbatasını dikatle okuyu
nuz efendim. 

Müsaade ederseniz Pazartesi günü öğleden 
sonra saat birbuçukta içtima edilmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,35 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zabıt sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 

3. — Müzakere edilecek mevad 
1..— Posta kanun lâyihası (Encümende) 
2. — İzalei şekavet kanun lâyihası ve Dahi

liye ve Adliye encümenleri mazbataları 
3. — Mütareke bidayetinde vatanın emri 

müdafaası maksadiyle ika' edilen ceraim hak
kında kanun lâyihası 

4. — İstiklâl Harbi malûllerinin terfih ve 
ikdarı hakkındaki Kanun ahkâmının 1339 Kâ
nunuevvel gayesine kadar temdidine dair 
(1/239) numaralı lâyihai kanuniye ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası ve Mâlûlîni 
guzatm terfihi hakkındaki mezkûr kanunun 
tefsirine dair (3/36) numaralı tezkere ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası 

5. -r- İkinci sınıf ihtiyat zâbitammn terfihi 
hakkında İcra Vekilleri Riyasetinin (1/117) nu
maralı lâyihai kanuniyesiyle Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatası 

6. — Mekâtibi askeriye talebesi maaşatma 
ve ihtiyat zabit namzetlerine verilecek tahsisata 
dair (1/230) numaralı lâyihai kanuniye ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

7. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe 
ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bulunanların 
cezalarının on beş sene kürek ve kalebentlik ve 
nefye tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

8. — Afları Hükümetçe talebedilen müta-
addit eşhas hakkında mevrut (2/121) numaralı 
tezkerelere Adliye Encümeni mazbatası 

9. — Firari ve bakayanın muafiyeti hakkın
da (2/133) numaralı teklifi kanunî ve Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası 

10. — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun ta
dili hakkında (1/42) numaralı lâyihai kanuni
ye ve Dahiliye ve Nafıa encümenleri müşterek 
mazbatası 

1. — Kambiyo kanun lâyihası 
11. — Kambiyo kanun lâyihası 
12. — 2 Teşrinisani tarihinin îdi Mülî addi 

hakkındaki teklifler 

13. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûth 
Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası 

14. — Birinci Devrede mebus bulunan zâbi-
tanm vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbtası ve tek
lifi kanunîsi 

15. — Evkafı mülhaka fazlalarından alın
makta olan malî maktuun ilgasına dair lâyiha 
ve Şer'iye Encümeni mazbatası 

16. — Memurini saire misillû idarei hususi
ye memurlariyle mazulîn ve mütekaidin evlât
larının mektep ücretleri hakkında bir karar it
tihazına dair Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efen
dinin takriri 

17. — Takdirnameyle usulü taltif hakkın
daki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye 
Encümeninin üç kıta mazbatası 

18. — İstiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

19. — Etibbanm hizmeti mecburiyesi hak
kındaki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Encümeni mazbatası 

20. — Konya ovası İskası hakkındaki lâyiha 
ve teklifi kanunîye Nafıa Encümeni mazbatası 

21. — Mahkûmînin Tarik bedelâtı nakdi-
yesinin teciline dair lâhiya ve teklifi kanunîye 
Nafıa Encümeni mazbatası. 

22. — Yirmi dörde münkasim saatin kabu
lü hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyia 
talkmri 

23. — Malmüdürlerinin vekâletince tâyini 
hakkındaki lâyihai Kanuniye ve Kavanîni Ma-
ye Encümeni mazbatası 

24. — Elbise bedeli hakkındaki kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanîni^ Maliye En
cümeni mazbatası 

25. — Fransızlar zamanında müsadere edi
len mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanîni 
Maliye Encümeni mazbatası 

26. — Memurini Mülkiye Takaüt, Kanunu
nun tadiline dair teklif ve Kavanîni Maliye 
Encümeni nazbatası 

27. — Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Esasî Encümeni Mazbatası ve Ur-

67i — 



i : 35 13 . 10 . 1339 C : 2 

fa Mebusu Şeyh Safvet Efendinin teklifi ka
nunîsi 

28. ---Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak
kında Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri 

29. — "Devletin alâmeti mahsusasını havi 
meskukât darbı hakkında ieraî bir karar itası
na dair tezkere ve encümen mazbatası 

30. — Meclisi idare âzalarının vergi kaydı 
hakkında teklifi kanunî ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası 

31. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
.maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
maabatası 

32. — İdarei Umumıiyei Vilâyat Kanunu
nun 140 neı maddesinin tefsirine dair tezkere 
ve encümen mazbata/sı 

33. — Rüsumu Belediye Kanununu 24 ncü 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazibatası 

34. — Belediye Kanununun 19 ncu madde
sinin tefsiri hakkında tezkere ve encümen maz
batası 

35. — Şirketlerde Türkçe istimali hak
kında teklifi kanunî ve şayanı müzakere ol
madığına dair Nafıa Encümenıi mazbatası 

36. — Şûrayı Devletçe 16 Mart'tan sonra 
verilen kararlar hakkındaki (4/30) numaralı 
Memurin Muhakomat Encümeni Riyasetinin 
tezkeresi ve Dâhiliye Encümeni mazbatası 

37. — Düyunu Umumiye kadrosunun hemen 
tesbitine bir karar itasına dair Lâzistan Mebusu 
Ekrem Beyin (4/102) numaralı takriri 

38. — Darülfünun müderrisliği ile mebus
luğun içtimai hakkında bir karar verilmesine 
dair Saruhan Mebusu Vâsıf Beyle refiklerinin 
(4/100) numaralı takriri 

39. — Ordulardaki fazla hayvanatın nıulıta-
cîni zürraa sureti tevzii hakkında İstanbul Me
busu Ali Rıza Beyin (2/59) numaralı teklifi 
kanunîsinin esasen temin edilmiş bulunduğu 
cihetle yeniden kanunu mahsus tanzimine ma
hal görülmediğine ve ancak vesaiti nakliyeye 
ait mazbataların da tekâlifi milliye mazbata
ları misillû nakit makamında kabulüne dair 
Muvzenei Maliye Encümeni mazbatası 

40. — Diyarbekir - Muş arası ve Erzurum -
Hınıs - Muş arası yollarmnı inşası ve tasviiben 
Nafıa Vekâletine havalesi temenniyatma dair 
Siird Mebusu Halil Hulki Efendi ve rüfeka-
sının (4/97; numaralı takriri 

41. — İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri 
ve İpeği havi mensucatın Gümrük Resmî hakla
rında (2/6İÎ', ve (3/10D; numaralı teklifi Ka
nunî ve tezkereye Kavauîn ve Müvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları 

42. — Konya Darüleytanıı için tahsisat itası 
hakkında (4/88) ve (2/153) numaralı teklifi 
kanunî ve Müvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

43. — Müterekeyi mütaakıp hizmete alman 
mütekaidin hakkında (2/21) numaralı teklifi 
kanunî ve Müdafaad Milliye Encümeni maz
batası. 
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