Sıra Ns 65
İskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak bedelle
rinin Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesine konulmasına
dair 1/838 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı: 6/3663

24-XII-1933

B. M. M. Yüksek Reisliğine
İskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak bedellerinin Dahiliye vekilliği bütçesinin 305
inci faslının birinci maddesine tahsisat olarak ilâvesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve
İcra Vekilleri Heyetince 24 - X I I -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbu
bı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim.
Başvekil

tsmet
Esbabı mucibe
Bu yıl hudutlarfmrz haricinden tahmin edilen miktardan çok fazla muhacir gelmiş olup 1933 büt
çesindeki tahsisatlarla bunların yerleştirilmelerini ve hatta barmdınlmalarmı temin kabil olamamış
tır.
Şarkta yapılacak inşaat için alınıp henüz tamamı sarfedilmemiş bulunan kerestelerden lâzmı
miktarını satarak elde edilecek para ile bunların barmdınlmalarmı temin etmek zarurî görülmüş
ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla ihzar olunmuştur.
Şarkta muhacirler için ev inşası iskân için bir temel ise de gelmiş bulunanları barındırıp aç
lıktan kurtarmak daha âcil bir ihtiyaç bulunduğundan geniş mikyasta inşaat işini bütçenin geniş
zamanlarına bırakarak bu gün mevcut â<»il ihtiyacı eldeki mevcutla tatmin ciheti tercih olunmuş ve
bütçenin diğer fasıllarından münakale imkânsızlığı da bu tercihe sebep teşkil eylemiştir.
Gelmiş bulunan muhacirlerden henüz barrnacak ve yiyecek ihtiyaçları tamamen teinin edileme
yenler mevcut olup eldeki tahsisatlar da bitmiş olduğundan âcil ihtiyaç karşısında bu kanunim
da müstaceliyetle çıkarılması zarureti arzeltfnur efendim.

Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye encümeni
Karar No. 19
Esas No. 1/838
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26 - XII

-1933

Yüksek Reisliğe
iskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak bedellerinin

Dahiliye vekâleti bütçesine tahsi-

_ 2 sat olarak ilâvesine dair Dahiliye vekilliğince tanzim olunup Başvekâletin 24-XII-1933 tarih
ve 6/3663 numaralı tezkeresine bağlı olarak encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası esbabı
mucibesile beraber Dahiliye vekâleti iskân umum müdürü Beyin de hazır bulunduğu toplantımız
da okundu.
Konuşma neticesinde iştou kerestelerin vücudüne ihtiyaç kalmadığı kanaati hâsıl olduğundan
kanunun aynen kabulüne karar verilmiştir.
Havalesi mucibince Bütçe encümeni riyasetine takdim olunur.
Dahiliye En. Reisi
Tekirdağ
Cemil
Aza
t/orunı
/, Kemal

R. V.
Mezun
Aza
Samsun
Zühtü

M. M.
Çanakkale
Şükrü
Aza
Kütahya
Memei

Kâtip

Aza
Giresun
A. Mnir

Aza

Aza
Zonguldak
Rifat

Muş
Hasan Reşit

Aza
Adana
Ali Münif
Aza
Ordu
Ahmet İhsan

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 40
Esas No. 1/838

28 - XII -1933

Yüksek Reisliğe
iskân idaresine ait kerestelerden kalmış olanlarının satılarak bedellerinin Dahiliye vekâleti
1933 senesi bütçesine tahsisat olarak konulmasına dair olup Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte
encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Nüfus umum müdürü Galip Beyle Muhasebat umum
müdürü Memet Ali Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzaıkere olundu.
Şark vilâyetlerimizde muhacir evleri yapılmak üzere geçen 1932 senesi bütçesi tahsisatdle satın
alınmış olan kerestelerin yine ayni maksat uğrunda kullanılmak üzere satışından sarfınazar oluna
rak bu günkü ihtiyacın 1933 senesi bütçesinin her hangi müsait bir tertibinden münakale suretile
temini ve bu yolda bir çare aranılması yolunda encümence izhar edilen noktai nazar Hükümetçe
yapılan tetkikler neticesinde ademi imkân ile karşılanmış olmaikla teklif edilen şeklin encümence
kabulüne zaruret hâsıl olmuştur. Ancak mevcut kerestelerin birden satılması fiatın sukutunu ve
netice itibari]e Hazinenin zararını mucip olacağı gibi usul ve merasim itibarile vakte mütevakkıf
bulunduğundan bunlarm peyderpey piyasaya arzedilmesi
ve bunların
nakte
inkı
lâbına intizaren
memleketimize
gelmiş olan muhacirlerin âcil ve zarurî ihtiyaçları
nın tehvini ve icap eden paranın temini için Hazinece mümkün olan kolaylığın
gösterilmesi lüzumuna işaret ile kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek ve müstacelen müzakere buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur.
Reis
Burdur
M. Şeref

M. M.
İsparta
Mükerrem

Kâtip
Tokat
Süreyya

Erzurum
Aziz

izmir
Kânım

Kayseri
A. Hilmi

Bayazıt
ÎJısan
Manisa
M. T%ırgut

Bursa
Dr. Galip
Srvas
Basim

Çorum
Mustafa
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İskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak
bedellerinin Dahiliye bütçesine tahsisat alarak
ilâvesi hakkında kanun lâyihası

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ
İskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak
bedellerinin Dahiliye bütçesine tahsisat olarak
üâvesi hakkında kanun

MADDE 1 — Muhacirinin iskanı için yapıla \
MADDE 1 — Muhacirinin iskânı için yapıla
cak evlerde kullanılmak üzere satm alman ke
cak evlerde kullanılmak üzere satm alman ke
restelerden kalmış olanlarının lüzumu kadan
restelerden kalmış olanlarının lüzumu kadan
satılarak bedeli varidat bütçesine irat kayit ve
satılarak bedeli varidat bütçesine irat kayit ve
ayni miktar Dahiliye bütçesinin 305 inci faslının
ayni miktar Dahiliye bütçesinin 305 inci faslının
1 inci maddesine tahsisat olarak ilâve olunur.
1 inci maddesine tahsisat olarak ilâve olunur.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmnu icraya
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
24-XII-1933
Bş. V.
Ad. V. V.
M. M. V.
îsmet
Zekâi
Zekâi
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü
M. Abdülhalik
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
Hikmet
Fuat
M. Celâl
S. î. M. V. V.
G. I. V.
Zr. V.
Muhlis
Ali Bana
Muhlis

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
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