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BİRİNCİ CELSE 

Bedi' müzakerat; Saat : 14,20 

REİS : Ali Sururi Bey 

KÂTİPLER: Hakkı Bey (Van); Talat Bey (Çankın) 

— » 

REİS — Cebe açılmıştır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

'REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Altmış Altıncı İçtima 

4 Mart 1926 Perşembe 

Birinci Celse 
Ali Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide hakkında icap eden muamele ifa olundu. 

Köy imaımfarının intihap ve tayinleri hakkında ka
nun lâyihasına müteallik mazbata kıraat ve kabul 
edildi 

Müteakiben Şehremanetine yapılacak ikraza mü
tedair lâyihanın müzakeresine geçilerek encümenden 
gelen ve kanuna ilâvesi teklif olunan madde müza-

Lâyihaîar 
7. — Hariciye memurları harcırahına mütedair ni

san 1333 tarihli kanana müzeyyel Başvekâletten gelen 
kanun lâyihası (1/884) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Malîye Encü
menlerine ahvale edildi. 

Mazbatalar-
7. — Sahtekârlıktan mahkûm mütekait Ahmet Hil

mi Bey hakkındaki hükümde hatayı adlî vaki olduğun
dan affına dair Başvekâletten gelen (3/500) numaralı 
tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Basit bir meseledir. Müsaade buyrulurea 
okunsun (okunsun sesleri). 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Fatma hanımın uhdei tasarrufunda bulunan İs

tanbul'da Vefa semtinde bir kıta hamam arsasının his
sel mafûlesini İstanbul Kâtibi AdiHiğinden resen tan
zim edilen iki yüz elli dört liralık bir, doksan altı 
liralık da bir ki iki kıta sahte deyn senedi mucibince 

kere ve netice! müzakere de maddei mezkûrenin lâyi
hadan tefrik ve Dahiliye Encümenime havalesi karar-
gir olduktan sonra kanun lâyihasının son mütebaki 
iki maddesi dahi kıraat ve kabul edildi. Gerek bu ka
nunun ve gerek dünkü içtimada birinci defa olarak 
reye vaz olunan Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi bütçe
sine müteallik kanunun heyeti umumKyeleri tayini esa
mi ile reye vaz olundu. Tasnifi ârâ neticesinde Şeh
remanetine ait olan kanunda nisap olmadığı ikinci 
defa reye vaz edilmiş olan kanunun ise ekseriyetle 
kabul edildiği bittebliğ cumartesi günü içtima edil
mek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Mütalaa var mı efendim (hayır sesleri) 
tabiatiyle kabul edilmiştir. 

icrayı furuht etmesinden maznun mütekait Ahmet 
Hilmi Beyin İstanbul birinci ceza mahkemesince be-
raetine dair sadır olup mülga istinaf cünha mahke
mesince tasdik olunan karar, hukuku umumiye na
mına vuku bulan takibe mebni temyizce nakzen iade 
olunması üzerine İstanbul Mahkemesi Asliyesi dör
düncü ceza dairesince tekrar icra kıhnan muhakeme 
neticesinde kanunu cezanın 155 nci maddesine tevfikan 
bir sene müddetle hapsine dair sadır olan hükmü ha
vi zabıtname ve evrakı müteferriası meallerine naza
ran müddea bih senetlerin İstanbul İcra Dairesince 
13 Teşrinievvel 1334 tarihinde mevkii icraya vaz su
retiyle istimal edildiği ve müddeiye Fatma hamın 
vekili Nuri Bey tarafından 17 Teşrinievvel 1337 ta
rihinde Üsküdar Müddeiumumiliğine şikâyetname ita 
ve aynı tarihte talepnamesi bittanzim ikâme ve taki
bi dava olunduğu ve binaenaleyh istimal suretiyle ha
dis olan ve cünha derecesinde bulunan cürmün vu
kuu ile ikâmei dava tarihleri arasında Uç seneden 
fazla müruru zaman haddine baliğ bir müddet mü-

2. — EVRAKI VARİDE 



İ : 67 6 . 3 . 1926 C : 1 

rur ettiği halde mahkûmiyeti cihetine gidildiği an
laşılmış ve mezkûr ilâmın mahkemei Temyizce mu-
saddak bulunması itibariyle turuku adliyeye teves
sül suretiyle ıslahı imkânı mefkut ve müştekimi mağ
duriyet olan mahkûmiyeti vakıanın ancak af hususu 
istihsali ile refi mümkün bulunmuş olduğundan mah
kûmiyeti vakıanın affı Adliye Vekâletinin 9 . 11 .1341 
tarih ve umuru cezaiye 160/10272 numaralı tezkere
sinde beyan edilmiş olduğundan muktezasının ifası 
Başvekâletin 18 Teşrinisani 1341 tarih ve 6/5445 nu
maralı tahriratında işar buyruîmuş ve evrakı müte-
ferriasiyle beraber Encümenimize tevdi kılınmış ol
makla evrak* mezkûre tetkik ve keyfiyet müzakere 
edikti. 

Her ne kadar Adliye Vekâletinin tezkeresinde sah
te senetlerin icra dairesine vazı tarihiyle dava tarihi 
arasında üç seneden fazla bir müddet geçmiş oSma-
sı hasebiyle müruru zaman haddine baliğ olduğu 
beyan edilmekte ise de bu gibi evrakın bfr daire i 
resmiyeye ibrazı tamam olmuş bir istimalden nıa-
dut olamayıp muameM kaıraniyeırin tekeımmüttn-
den evvel sahte evrakın nıüberriz; tarafından istir-
dadt takdirinde yalnız ibraz etmek cürüm teşkil ede
meyeceği kavaidi unıumiyeden bulunmasına binaen 
icraya vaz olunduğu günün müruru zamana mebde 
olamayacağı ve mezkûr senetler ise 12 Teşrinievvel 
1341 tarihinde icraya konulmuş ve o tarhite med
yuna olduğu iddia edilen Fatma: hanıma ihbarname 
yazılmış ise de ikâmetgâhı buluna, nadığından 29 Teş
rinievvel 1334 tarihinde gazetelerde ilân edilmiş ve 
medyunun malik olduğu hamama 15 Nisan 1335 ta
rihinde hacz vaz olunmuş ve muamelâtı sairesi 1335 
Hazirana kadar devam eylemiş olmakla ve dava ise 
17 Teşrinievvel 1337 tarihinde vukubuhnasına binaen 
meseîede müriıru zaman olmadığı takarrür etmiş 
olduğu cihetle heyeti umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Az» 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Kâtip 
Saruhan 

Kemal 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim, mazbata affı iltizam etmiyor. 
(Evet sesleri). 

MUSTAFA FEVZÎ BEY (Konya) — Doğru, re
ye koyunuz. 

REİS — Mazbatayı kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabuî edildi. 

2. — Hıyaneti harbiye maddesiyle maznun Tekir-
dağlı Ağyavelet Sahak hakkındaki evrakı hükmi-
yenin tasdikine dair (3/4) düşman kuvayi harbiyesi
ne müzaheret cürmünden maznun Sapancah Dimit-
ri oğlu Sasil ve refiki hakkındaki evrakı hükmiye-
nin tasdikine dair (3/6) ve hiyaneti harbiye ve casus
luk maddelerinden maznunu aleyhe İnegölün Sinan-
bey Mahallesinden Halil oğlu Kel Ahmet ve refiki 
hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdikine dair (3/7) ve 
Kütahya'nın Altuntaş Nahiyesinden Murat oğlu Deli 
Ahmet hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdikine dair 
(3/17) ve düşman tarafına firar ve casusluk cürüm-
leriyle maznunu aleyh Y 16/3 K 10 efradmâan Meh
met oğlu Mehmed'in idamına dair evrakı hükmiye
nin tasdikine dair (3/35) ve hiyaneti vataniyeden ida
ma mahkûm Ürşenin Şadilli karyesinden Süleyman 
oğlu Karaveli hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdi
kine dair (3/52) numaralı İcra Vekilleri Riyaseti tez
keresiyle Ereğli'nin Karakavis karyesinden Karaba
tak Yorginin cerh ve katlinden maznun Gavrin oğlu 
Niko hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdikine dair 
(3/120) numaralı Adliye Vekâleti tezkeresi ve hiyane
ti harbiye cürmü ile maznunu aleyh Bergamalı değir
menci Hüseyin'in idamına dair mazbata ve evrakı 
müteferrikanun gönderildiğine dair (i/237) ve hiya
neti harbiye maddesinden maznun ve Eskişehir Diva
nı Har bince idama mahkûm Seyit Gazinin Çatviran 
Karyesinden Ali Abdullah hakkındaki evrakı hük
miyenin tasdikine dair (3/245) ve Orhan Gazi Kasa
basına mülhak karyeler- ahalii islâmiyesine mezalim 
ika eylediğinden İstanbul Divanı Harbi Örfisince ida
ma mahkûm edilen İstefan Velet Davit hakkındaki 
evrakı hükmiyenin tasdikine dair (3/289) numaralı 
Başvekâlet tezkereleri ve Adliye Encümeni Mazba
tası, 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Merbut listede ismi ve şöhretten yazıh müteaddit 
eşhas hakkındaki idam hükümlerinin tasdikine dair 
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icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkereleri ve evrakı 
müteferrikası tetkik ve idam hükmünü muhtevi 
ilâmlar kiraat edildi. 

İka olunan ceraimin nevi veya mahiyetine ve 
tarihi ikama nazaran bu baptaki hükümlerin af ve-
sair suretlerle merîn olup olmadığı ve eşhası mahkû-
meden bir kısmaun mübadeleye tabi eşhastan bu
lunmasına göre memleketten çıkarılıp çıkarılmamış 
olduğa anlaşılamamıştır. Binaenaleyh keyfiyetin tah
kik ve tetkiki fle tasdikine Kizom görülenler bulun
duğu takdirde oîveçhiîe Meclisi Âliye işar edilmek 
üzere ha baptaki ilâmlarfa evrakı müteferriasının 

iadesine karar verilmekle 
nur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Namına Konya 
Refik 
Kâtip 

SarUban 
Kemal 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Aza 

Kastamonu 
AS Nçzmi 

heyeti umumiyeye tarz ohı-

Afazbaljı Mufearriri 
Sinop 

Hini imzada bulunmamıştır 
Aza 

Antalya 
AluşetSâki 

Aza 
Yozgat 

Ahm«t Hamdi 
Aza 

Kon$a 
Musp Kâzım 



İsim ve Şöhretli CSirmön nevi ve mahiyeti 

Bergamalı Değirmenci Hüseyin Hıyaneti harbiye 

İnegöl kazasının Sinanlbey Mahallesinden Ra
him oğlu Şeytan Mehmet Hıyaneti harbiye ve casusluk 

Fırka 41 Y 16 K 10 efradından ve İnegöMin Ça
vuş karyesinden Mahmut oğhı Mehmet Düşman tarafına firar ve casus

luk 

Kivdik İnce mahallesinden Salime kızı Hanife Düşmana kılavuzluk 

Kütahyanın Altuntaş nahiyesinden Murat oğhı 
Deli Ahmet Katil, düşman tarafına geçmek 

ve isyanı tahrik 

Sapancah Dimitri oğhı Vasil ile Todor oğhı Ko-
ço Düşman kuvayi harbiyesine 

muzaheret ve kuvayi milliye-
ye İrası zarar 

Orşenin ŞadeMi karyesinden Süleyman oğhı Ka
ra Veli MüseDehan firar ve isyan ter

tibi 

Istefan Velet Davit tsîâm ahaliye zulüm etmek 

Seyit Gazinin Canviran kariyerinden Ali oğhı 

Abdullah Hıyaneti harbiye 

Tekirdağından Ağya Velet Sahak Hıyaneti harbiye 

Ereğlinin Karakavis karyesinden Ğavrü oğhı 
Nfko Katil 

Tezkere 
İka olunduğu zaman tarihi 

İşgali zaU esnasında 5.3340 

> » > 5.8339 

> » » 22.8.339 

> > » 93340 

» » » 1.8339 

» > » 5.8339 

> 

» 

» 

» 

» 

> 

. » 

> 

» 

.» 

» 

» 

26.8339 

29.4.340 

Bilâ 

9.8339 

> > » Mart 337 5 
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REÎS — Efendim, mazbata evrakın hükümete 
iadesi hakkındadır. Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) 
Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Aşarın ilgasına dair 17 Şubat 1341 tarih ve 
552 numaralı Kanunun altmışıncı maddesinin (D) fık
rasının tadili hakkında (1/841) numaralı Kanun Lâyi
hası ve Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
4. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha

ziran 1326 tarihli maddei muaddelesi birinci fıkrası
nın tadili hakkında Başvekâletten gelen (1/830) nu
maralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
5. — Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdiriyeti 

Umumiyesinin üç aylık ihtiyacı için tahsisatı munzam-
ma itası hakkında (1/865) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
6. — Öksüz Yurtları Müdiriyeti Umumiyesinin 

üç aylık tahsisatı munzamma kanunununun mevkii 
meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat hakkında 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
'7. — Darülfünun emanetinin üç aylık tahsisatı 

munzamma kanununun mevkii meriyete vazına ka
dar ifa olunacak hidemat hakkında kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (2/554) 

REİS — Keza ruznameye alıyoruz s 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Son 
okunan iki lâyihai kanuniye encümenimizde biraz 
geç kaldığı için - Encümenimizden vakıa bir günde 
çıkarıldı - fakat bu gün martın altısı olmuştur. Bu 
altı gündür vaki olan sarfiyat âdeta kanunsuz bir 
şekilde cereyan etmektedir. Heyeti Celile müsaade 
buyurursa bu iki kanunun derhal müzakeresini istir
ham ederim. 

REİS — Efendim; tercihan müzakeresi teklif olu
nuyor. Yalnız müzakere olunacak mevaddm birinci 
numarasındaki meselenin de Heyeti Celilece terci
han ve müstacelen müzakeresi takarrür etmiştir. Onun 
için müsaade buyurulursa, bunlar, ikinci derecede 
müzakere edilsfn. Şu halde mevzuu müzakere olan 
mesailin müzakeresinden sonra Encümene teklif edi

len bu iki kanun lâyihasının tercihan | müzakeresini 
kabul edenler, kabul etmeyenler... Kabul olunmuş
tur. 

Takrirler 
1. — Konya Mebusu Naim Hazım Beyin; ruzna-

mesinin yedinci maddesini teşkil eden ve Darülmual-
limin mezunlarına mütedair olan teklifi kanuninin 
müstacelen ve tercihan müzakeresi hakkında takriri. 

REİS — Bunu da şu suretle reyi âlinize vaz edi
yorum : Tercihan müzakeresi kabul edilmiş iki ka
nun lâyihası var. Bir de üçüncü olarak tercihan mü
zakeresi kabul olunan lâyiha vardır. Şihadi de Naim 
Hazım Beyin takrirleri vardır. Fakat evvelemirde bu 
takrirde bahis olunan Giresun Mebusu i Hakkı Tarık 
Beyin teklifi kanunisinin müstaceliyetini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Efendim, tekrar reye arz edeceğini. Müstacelen 
müzakeresini kabul edenler ayağa kalksınlar... Otu
runuz efendim. Kabul etmeyenler ayağa kalksın... 
Müstaceliyet kabul edilmiştir. Yalnız şhndi arz etti
ğim veçhile tercih cihetini reyinize arz ediyorum. 
Tercihan müzakeresini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — Azayı Kiramdan bazı zevatın [mezuniyetleri 

hakkında Divanı Riyaset kararı. : 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kiramın hizalarında 

yazılan müddetlerle ve tarihi imfikâkle^inden itiba
ren mezun adleri Divanı Riyasetin 28 .! 2 . 1926 ta
rihinde münakit yedinci içtimaında tensip edilmiştir. 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Kâzım 

Meclisi Reisi 

Ali Rıza Bey (Kırşehir) iki ay hastalığına binaen 
tabip raporuna müsteniden. 

Ziyaettin Bey (Erzurum) yirmi gün hastalığına bi
naen tabip raporuna müsteniden. 

Şevket Bey (Giresun) Kırk gün hastalığına binaen 
tabip raporuna müsteniden. | 

Bekir Bey (Konya) bir ay hastalığıma binaen ta
bip raporuna müsteniden. 

Haydar Adil Bey (Karesi) bir ay refikasının has
talığına binaen tabip raporuna müsteniden. 

Mehmet Vasfi Bey (Bolu) bir ay refikasının has
talığına binaen tabip raporuna müsteniden. 

Musa Kâzım Bey (Konya) onbeş gün hastalığına 
binaen. 
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Kemal Bey (Adana) bir ay hususatı zatiyesine 
mebni. 

Doktor Haîît Bey (Kayseri) on beş gün hususatı 
zatiyesine mebni. 

Bedir Bey (Malatya) yirmi gün hususatı zatiyesi
ne mebni. 

REİS — Bunları ayn ayn reye arz etmek lâzım 
ama... (Doğru sesleri) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Heyeti Âliye 
kabul ederse hepsi birden de kabul edilir. 

RElS — Müsaade buyurulursa usuldan ayrılma
yalım efendim. 

Ali Rıza Bey .Kırşehir) bir ay kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Edilmiştir. 

Ziyaettin Bey (Erzurum) yirmi gün kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şevket Bey (Giresun) kırk gün kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edildi. 

Bekir Bey (Konya) bir ay kabul edenler». Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Haydar Adil Bey (Karesi) Kabul edenler». Et
meyenler... Kabul edUmiştir. 

Mehmet Vasfı Bey (Bolu) Kabul edenler... Etme
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Musa Kâzım Bey (Konya) on beş gün kabul eden
le»... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kemal Bey (Adana) Bir ay kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Doktor Halit Bey (Kayseri) on beş gün. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bedir Bey (Malatya) Yirmi gün kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Rey İstihsali 
1. — Ankara Şehremanetine iki milyon lira ikrazı 

hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı. 
REİS — Muamelesi vardır. Fakat ruznamemiz-

de tayini esamiye taalluk eden diğer mesail de var
dır; onlarla birlikte yapanz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Son
ra ekseriyet kalmaz. Ne olur ne olmaz. Şimdiden ko
yunuz. 

REİS — Müsaade ederseniz bir saat sonra yapa
cağız. 

3. — SUALLER 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin, mü
badele mesailinin bugünkü safhasına karsı ne gibi te-
dabir ittihaz edildiğine dair Hariciye Vekaletinden 
suali. 

REİS — Efendim, Hariciye Vekili Bey yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY <Denizli) — Efendim, 
bendeniz bu takriri vereK bir ay oldu. Bir an evvel 

cevap itası ile bizi tenvir buyurmaları için makamı 
âlilerince kendilerine tebligat icrasını rica ederim. 

REİS — Baş üstüne, tekit ederiz. 
2. — Menteşe Mebusu Esat Beyin Garbı Trakya' 

da Türklerin pek feci olan hali perişanîleri hakkında 
Hariciye Vekâletinden suali. 

REİS — Hariciye Vekili Bey yoktur, tabiî tehir 
ediyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Mübadeleye gayrıtabi eşhastan metruk olup 
muhacir ve mültecilere adiyen iskân veya tefviz su
retiyle verilen emvalin istirdat edilmemesi hakkında 
(1/285) numaralı kanun lâyihası ve îskân ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, Maliye Vekili 
Bey burada yok. 

REİS — Efendim, kanunun lıeyeti tmtumiyesi hak
kında söz isteyen var mı?.. 

İSMAİL KEMAL BEY <Çorum) — Efendim, Da
hiliye ve Maliye Vekilleri bulunmak lâzım gelir. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekili Bey hazır bu
lunuyorlar. Ruznameyi bütün vekâletlere tebliğ edi
yoruz. Kendilerinin bulunması lâzım gelir. Meclisi 
Âli sureti hususiyede davetname göndermez. 

YUSUF BEY (Denizli) — Efendim, kanunu mü
dafaa vazifesini Muvazenei Maliye Encümeni yapar. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendim, bu kanu
nun tanzimine amil olan arzunun ne olduğunu hayli 
araştırdım. Hükümetm esbabı mucibesinde gördüm 
ki kanuna tercih edilen bir talimatı tevsik için bura
ya gelmiştir. Memleketimizde iki türlü mal vardır. 
Biri Rumlardan kalan mal, diğeri de gayri mübadil
lere mahsus olan emlâk ve arsalar. Bunun arazi kıs-
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annı Maliye Vekâleti bizzat furuht ediyor ve idare 
ediyordu. 13 Mart 1340 tarihli bir kanun yaptık. Bu
nun .meali «gayri mübadil eşhastan metruk olan em
valin bmlih- felâket ve musibet gören harikzedelere -
muhtaç olanlar tercih «dilmek şartıyle - tahsisi kazi
yesi idi. Gün geçti muğlak bir mesele Heyeti Veki-
leyi ve hükümeti muziç bir vaziyete Mka ettiği için 
«bunların aynen tevziinden kaide hasıl olmayacak
tır. Buna imkânı maddî yoktur, bîbnüzayede faruht 
edilsin ve esmanı ziraat bankalarına yatırdsın, bu
nun fevaidinden harikzedeler, zararları nispetinde 
hissemend olsun» dendi. Bu kanunun müeddası bun
dan ibarettir. Şimdiki bulunan -şekil, harikzedelerin 
hukukunu ref etmek için icat edilmiş bir tarik olu
yor. Vakıa mevaddı kanuniye baştan aşağıya oku
nacak olursa bunun bir istibdat meselesi, bir tasfiye 
meselesi olduğunu inkâr etmek güç olur. Meselâ Ed
remit mıntıkasında mübadillere verilmesi lâzı;m ge
len haneler dolduktan soma gayrı mübadillerin terk 
ettikleri emlâk de varmış, orası iskân mıntıkası ol
duğu için mübadeleye tabi olmiyan eşhastan hane
ler dahi oraya tahsis edilmiştir. Fakat Balıkesir İs
kân mıntıkası olmadığı için" orada mevcut olan em
vali metruke orada boş durmaktadır. Edremitten Da
hiliye Vekâleti mal alacak, Balıkesir bunu ödiye-
cektir. Şu halde harikzedelerin hukukuna nereden te
cavüz vaki olmuştur. Fakat birincisi madde okuna
cak olursa-ki hükümetin maddesinde var mı yok mu 
bumiyorum-bilhassa Muvazenei Maliye Encümeni
ne hkap ediyorum- «Emvali gayrı menkuleden 13 

Mart 1340 ve 15 Nisan 1341 tarihli kanunlar ahkâ
mına tabi bulunanların 1331 senesindeki kiymeti 
mukayyedelerinin Ziraat Bankasına itasına dair olan» 
diye, harikzedeleri, zaten musibetzede olan harikze-
deleri iğnelemiş ve incitmiş öyle bir fakıra görüiürki 
bunu her halde Muvazenei Maliye Encüme
ninin İzah etmesi lâzımdır. 

Eski kanunda harikzedelere bahş edilecek fevaid 
bilmüzayede hasıl olacak esman idi. Şimdi (1331 se
nesi kıymeti mukayyedeleri Ziraat Bankalarına tev
di edilecektir) diyor. Binaenaleyh bir elden yine ge
riye ahnmış oluyor. Harikzedelerin bundan hiç isti
fadesi yoktur. Bendenizin hasrıma varit olan bir me
sele var. Ben kendi şahsıma, bilmem hakkım var mı? 
Harikzedelerin hukukundan feragat ediyorum. Çün
kü bunları böyle ümitler arkasında dolaştırmak, sâ-
ydermi müskesir etmek, hükümet füani verecek di
ye bekteteaek lüzumsuzdur. Hükümete bir de suhu
let irae etmek istiyorum. Harikzedelerin hukukun

dan feragat edelim. Mübadil eşhastan metrâk olsun, 
gayri mübadil eşhastan metruk olsun. Ne vana hep
sini hükümete verelim. Hükümet iskân mmukası olan 
yerlerde hakkı iskânı hak »lan mübadil mi var, mu
hacir mi var, ne varsa bunları iskân etsin, bunte-ı 
müstahsil bir hale getirsin, iskân mutttkası olmayan 
yerlerde de Hazinei millete para getirecek emlâk 
var. Bunları satsın, bunların bedellerini ister Ziraat 
Bankasına versin, isterse Emlâk Bankasına versin ve
yahut Maliye Vekili Bey müzayadei imahyesmi teh-
vin etsin (handeler) velhasıl ne yaparsa yapsın. Yok
sa bu teklif edilen kanun bir sekti hal değildir. Çek 
rica ederim. Bu kanun Heyeti Vekfleye iade edibin. 
Esaslı bir sureti hal buhmsun. Harikzedelerin avu-
cuna on para gireceğine ben kani dcjğmm. Bumarı 
biç olmazsa böyle kuru ümit arkasında kosmaktaa 
varaste kılahm. Kendi yaralama kendileri merhem 
arasınlar ve bulsunlar, teklifim budur. Kanunun ia
desini rica ediyorum. 

REŞİT BEY (Malatya.) — Bendenizin maruza
tım emvali metrûkenin bir kısmı mübadeleye gayrı 
tabi olan mültecilere ve muhacirlere verilecektir. 
Yani onlar da harikzedegânlardır, başka kimse de-
ğildir. 1331 Kiymeti mukayyedesiyle verilsin, heı 
ne suretle verilirse verüsin, yalnız bendenizin maru
zatım şundan ibarettir ki 1339 senesinden beri bu 

• emvali gayrı metruke hakkında zannedersem, 8,10 
. kanupn yapıldı ve ayrı ayrı maddeler yaptık ve dai-
: ma bu husus bu kürsüyü muallâda i müzakere edil

mektedir. Yani yarım milyon, bir milyon lira kiyme-
tinde olduğu halde daima böyle bir emvali metruke 
meselesinin bu kürsüyü muallâdan geçmesi hariçten 
güya öyle zan tevlit ediyor ki bir milyar, iki milyar 
bir emvali metruke terk edilmiştir, bendenize kalır
sa bu, dahilî ve harici suitesir yapacaktır. Bunu hü-

, kümetten rica ederim, kül halinde alsın, götürsün. 
Badema bu kürsüye emvali metruke hakkında bir 
şey getirmesin (bravo sesleri), (Alkışlar) 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Emvali metruke mesailinin kül halinde Hallini 
Reşit Bey ve Ali Şuuri Bey teklif ediyorlar. Diyorlar 
ki 'emvali metruke mesaili bir daha meclisi âhyi iş
gal etmiyecek surette, esaslı surette balledimıeli. 

. Emvali metruke mesailini bal ve tespit eden İki 
kanun vardır ki birisi 13 Mart 1340 tarihli kanun, 
diğeri de 15 Nisan 1340 tarihli kanundur. Bir de 
imar, iskân ve mübadele kanunu varda*. O da nre-
badillere ait sam emlâk hakkındaki ahkâmı ihtiva 
etmektedir. Mübadillere ait obm endâk ne suretle 
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tefviz olunur, ne suretle verilir, bu tespit edilmiştir. 
Ve Hükümet Meclisi x4iinin tespit ettiği o esas üze
rinde yürümektedir. Fakat eşhası mü^egayyibeden 
metruk olan emvalin mültecilere ve muhacirlere, 
gayrı mübadillere verilen kısmının ne suretle bal ve 
tasfiye edileceğini tespit eden umumî ahkâm' yoktur. 
Gayrı mübadillere ve mübadillerden kendi hakkın
dan fazla inal almış olanlara bü borçlarım ne suret
le ödettireceğini tespit eden borçlanma kanununun 
Meclisi Ali kabul buyurdu. Bu; iskân, tefviz mua
melâtının esasından üçte birini hallediyor. Diğer sülü
sünü de bu kanun halledecektir. Yama eşhası müte-
gayyibe emvali kimlere ve ne suretle verilir. Verilen 
bu emvalin parası .ne suretle istiyfa- ©Sunıur? Bunu 
tespit etmektedir. Gayrı mübadillere veriüeja eşhası 
mütegayyibe emvali birinci madde hükmiyle veri
lir. Verilmiş olanların muamele! mahsubiyesi yapı
lır. Gayrı mübadillere verilirse ki Ali Şuuri Bey o 
noktaya temas buyurdular. Meselâ Bursa'da Rum 
emvali metrûkesl kifayet etmediğinden eşhası mü--
legayyibe emvali verilmektedir. Fakat bu verilen 
emlâkin kıymetinde olmak üzere iskân msatıkası ©I-
mıyan diğer menatıktaki Rum emlâkinden aynen 
maliyeye veriliyor ve satılıyor ve huşların parası Zi« , 
raat Bankasına yatırılıyor. Bu Esanun muameleyi tan
zim ediyor ve şimdiye kadar bütün matbuatın ve 
halkın dedikodusunu ve tazallümünü icap ettiren 
yanlışlıklara ve yolsuzluklara mani oluyor. Eşhası 
mütegayylbe emvalimden bir gayrı mübadile ve ka
nunen hakkı iskânı haiz bir mübadile verilen malın 
parası borçlanma kanunu mucibince •istiyfa olunur 
ve onun muhtesilehi neresi îse oraya vcrEfc çektir. Bu 
kanunla harikzedelerin hukuku zail olmuyor. Bir 
mal ki bunun müzayede ile satışından hasıl olacak 
para harikzedegâna verilecektir. Bu da üçüncü mad
dede tespit olunduğu veçhile kıymeti hazıra üzerin
den takdir edilerek verilecektir; denildiği gibi harik
zedelerin hukukuna" hiç bir suretle taarruz vaki ol
muyor. Yalnız bu muamelenin ne ' suretle yapılacağı
nı tasrih ve tespit ediyor. Bu kanunda harikzedeîe-
re taalluk eden hiç bir cihet yoktur. Bir arkadaşı
mız birinci maddenin baza fıkrasında harikzedelere 
de bir kısım menfaat temini için tekâlif dermeyan 
edeceklerini söylemişlerdir. Kendileri o ciheti bu 
kürsüden derınayan buyuruyorlar. Heyeti Celilesaiz 
de tasvib buyumrsa hükümet bunu kabul edecektir. 
Yani bu maddelere o tekalifin ilâvesini harikzede-
ler lehine kabul etmekteyiz. Harikzedeler; 15 Nisan 
1340 tarihli kanun mucibince emlâkin 1331 senesi 
kıymeti nispetinde bir paraya tesahup edeceklerdir 

ve kanun o yolda tasrih edilmiştir. Muvazenei Ma
liye Encümeni de o fıkrayi bu sebepten naşi ilâve et
miştir. Yani Heyeti Celileden çıkan bir kanunun esa
sını ihtiva ettiği için harikzedelerden-muhtaç olduk
larından dolayı eşhası mütegayyibe emvalinde otu
ranların, yine borçlanma kanunu ile o eve tesahup 
etmeleri ve yirmi senede borçlarını ödemelerini ve 
fakat Ziraat Bankasında toplanan paralardan hisse 
almamaları hükmü de teklif edilecektir. Hükümet 
bu noktaya da muarız değildir. 

DOKTOR MAZHAR MÜFİT BEY (Aydın) — 
Muhterem iki arkadaşımızın kanunun hükümete ia
desini arzu eden şekildeki beyanatlarını şüphesiz ha-
rikzede tabirini meydana getiren hadisatı fecianın 
cereyan ettiği günlerden bu güne kadar, yani yakın 
zamana kadar elemli ve feci sayhaların ve levhala
rın bıraktığı tesiratın bir aksülameli diye telakki et
mekten başka bir manası yoktur. Kendilerine zaman 
zaman bu teessürü ika edecek hadisat cereyan et
miştir. Bilhassa epey zamandan beri-açık söylemek 
lüzumunu hissediyorum- Dahiliye Vekili Cemil Be
yefendinin tamamen işi kavrayan bir devlet adamı 
sıfatiyle verdiği emirler ve talimatlardan sonra ha
rikzedeler artık ceffelkalem evlerden atılmıyor. Bu 

cihet ref edildikten sonra bütün şikâyetler durmuş 
ve biz de kısmen müteselli olmuştuk. Esasen harik-
zeclc gürültüsünü meydana getiren, harikzede olmak
tan ziyade henüz hiç bir yerde barınamıyan kısım
dır. Yoksa Heyeti Umumiyesi bundan müteessir de
ğildir. Arz ettiğim bu kısım da pek mahduttur. 
Hiç şüphesizdir ki, hükümet harbin tevlit ettiği feca-
yii tatmin edecek bir surette harikzedelerin kâffesi-
ne birden yardım etmeyi arzu eder. Fakat maalesef 
vaziyeti hazıramız buna müsait değildir. Henüz ne 
böyle bir şey düşünmek ve ne de istemek vaziyetin
de değiliz. Ancak mevcut olan şeyleri istemek hak
kımız olduğu için, bunu istiyoruz. Yapılabilecek her
hangi bir şeye de müzaheret etmek aynı derecede 
hak ve vazifemizdir. 

Bu kanun harikzedelerin hakkını iptal eder bir 
mahiyette değildir. Ancak ufak bir müphemiyet, 
arkadaşlarımızı biraz daha endişe ve şüpheye sevk 
etmiştir. Kanunun birinci maddesinde görüleceği üze
re kanunen hakkı iskânı olanların ayniyle mülteci
ler, muhacirler misullu bu şeylerden istifade edecek
leri mezkûrdur. Harikzedelerin de hakkı iskânı ol
duğu, şu veya bu iskân kanunu ile değil, bendeniz-
ce devletin ezeli kanunu ile taayyün etmiştir. Dev
letin en esaslı vazaifi, devleti teşkil eden efradın bir 
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kısmına veya umumuna gelen belayı karşılamak ve 
gelmemesine çalışmak olduğuna göre esasen bu hü
kümetin bünyesini teşkil eden kanunun ruhunda 
mündemiçtir. Binaenaleyh hakkı iskân elbette on
lar için de vardır. Onun içindir ki şimdiye kadar bil
hassa arz ettiğim emirler verildikten sonra harikze-
deler oturdukları evlerden çıkarılmamaktadırlar. Fa
kat yarın veya öbür gün yine bir takım, şu veya bu 
emirlerin veya fikirlerin ceffelkalem çıkması ihtima
lini dahi derpiş ederek daha sarih bir madde şeklin
de çıkmasını arzu ettik ve bu arzumuzu salâhiyettar 
Vekil Beyefendiden daha evvel sorduk. Noktai na
zarımız arasında fark var mıdır yok mudur? Dedik. 
Dahiliye Vekili Beyefendinin buradan buyurdukları 
gibi fikirlerimiz arasında mutabakat hasıl olmuştur. 
Bizi düşündüren vaziyet harikzedelerin sakin olduk
ları evlerden çıkarılması olduğuna göre, harikzede-
Iere sakin oldukları evlerin, bu kanunun diğer mad
delerinde tarif edilen şekilde takdir edilecek bedel 
ile ve borçlanma kanununa tevfikan verilmesi birin
ci maddenin müzakeresinde benim tarafımdan tek
lif edilecektir ve vekil beyefendinin fikir ve mütalaa
ları da-arz ettiğim gibi-bizimle muvafıktır ve kabul 
etmişlerdir. Bu suretle bu endişe de zail olacaktın 
ve devlet de, hükümet memurları da, ricali de mü
temadiyen maşgul oldukları fazla günleri ve saat-
ları kazanacaklardır. Ve birçok aileler de her gün 
sokağa atılmak endişe ve tehlikesinden kurtulacak
lardır ve zannediyorum ki; faideli bir iş görülecektir. 
Binaenaleyh kanun muvafıktır. Heyeti Umumiyesi-
nin kabulü ile maddelere geçilmesini teklif eylerim. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Efendim, Türkiye da
hilinde her ne suretle olursa olsun hakkı iskânı haiz 
olanlara emval vermek için hükümet tarafından 
tanzim edilmiş olan bu kanun lâyihasının Heyeti 
Celilece bilmüzakere kabul buyrulacağını ümit ede
rim. Mübadeleye tabi olanlar memleketlerinde terk 
ettikleri emvale mukabil hukukan memleketimizde 
mürettep oldukları yerlerde bittabi emvali gayrı 
menkule vesaire alacaklardır. Mübadeleye tabi olan
lardan maada adiyen iskân edilmiş olanlar ve hak
kı iskâm haiz bulunanlar dahi, kendilerine adi iskân
la veya tefviz suretiyle verilmiş olan emvale malik 
olacaklar, ve borçlanma kanunu mucibince bunların 
bedellerini yirmi senede taksitle ödiyeceklerdir. Bu 
sebeple gerek muhterem hükümetin ve gerek muhte
rem encümenlerin muhtacı himaye olan muhacirleri 
ikdar hususunda gösterdikleri alâkadan dolayı ben
deniz, şayanı teşekkür görürüm. Bendeniz bu kanu
nun yalnız bir cihetten muhtacı ikmal olduğunu zan

nediyorum. Heyeti CeMlece malumdur ki; gerek Har
bî Umumide ve İstiklâl mücahedatı esnasında mem
leketin muhtelif aksamı duçarı istilâ ve tahrip ol
muştu. Vatandaşlarımızdan mühim bir kısmı ba se
beple büyük zararlara ve felâketlere uğramışta. Ve 
birçoklarının mesken ve mevaları ihrak ve tahrip 
edildi. Bunlar da cidden muhtacı nıuavenei bir hal
dedirler. Bilâlımare Meclisi Alinin tedvin ettiği hima-
yekâr kanunlar sayesinde ve buniann hüsnü tasbikü 
neticesinde bu gibi kimseler hükümet tarafından baş
larım sokacak birer eve iskân edildiler ve eîyevm ora
da barınmaktadırlar. Şimdi bu kanuna daha bas» 
ahkâm konmazsa yeniden bir takım teşevvüşata mey
dan kalacaktır ve ezcümle memurlar tatbikatta du
çarı tereddüt olacaklardır. Ve bu arada ihtimal ki 
hükümetin müsaadei mahsusası ile iskân edilmiş olan 
harikzedeler de kollarından tutulup sokaklara atı
lacaktır. Halbuki buna müsaade etmek ne meclisi Asi
nin ve ne de hükümetimizin şiarından değildir. Ge
çende Meclisi Aliden bir borçlanma kanunu çık
mıştır. Bu kanunun Heyeti Celilede tadilâtında 
alâka izhar buyuruldu. Ve kanunun içerisine yerli 
ahalinin de bundan müstefit olması için bazı fıkra
lar ilâve edilri. Bu her tarafta büyük memnuniyet
ler, büyük şükranlar .hasıl etmiştir. Memleketin ih-
tiyacatına ve halkın ihtlyacatına ait kanunlar tev-
vin olunurken gerek hariçten gelen ve şayanı mer
hamet olan muhacirleri ve gerek bu gibi felâket do-
layısryle meskenleri ihrak olunan kimseleri hep bir
den tetkik ve mütalâa etmek karşısındayız. Gerek 
hariçten gelsin gerek dahilde bulunsun Türk Milleti 
tecezzi kabul etmiyen bir küldür. Şunu da arz ede
yim. ki: Böyle meskenlerde oturan harikzadelere bu 
evler tefviz ve borçlanma kanunu mucibince verile
cek olursa bundan hem müllet ve hem memleket ve 
hem de hazine istifade edecektir. Çünkü, eîyevm ha
zinenin elinde bulunan bu evlerden hazinenin aldığs 
irat mahduttur. Diğer taraftan İçinde bulunanlar 
bir gün sokağa atılacakları endişesiyle' bu evlere bak
mamakta ve bu evler harap olmaktadır Şu hakle b-a 
mesele esasından halledilecek olursa tarafeynin men
faati temin edilmiş olacaktır. Ve memlekette bir ma
mureye dönecektir. Bu hususta Meclisi Alide bir ta
dil kabul buyurulursa o vakit iskânları temün edil
miş olan harikzedeler kendilerine zaten hükümetçe 
verilecek olan eşhası mütegayyibeden kalan emlâkin 
satılmasından hasıl olacak paradan da sarfınazar 
edecekleri tabiîdir. Binaenaleyh kanunun tadilen ka
bulünü istirham ederim. Maruzatım bundan ibaret
tir. 
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REŞİT JBEY (Malatya) — Müsaade buyan»" 
samız kısaca bir şey arz edeceğim. Emvali metrûke-
nin 1331 senesindeki kıymeti mukayyedesıyle itasına 
dair bir kanun mevcuttur. Bu gibi emlâkin kıymeti 
mukayyedesiyle muhacirlere ve mültecilere verilme- " 
sine muvafakat ediyorum. Yalnız şu ciheti arz ede
yim ki: Hükümet bu kanunu geri alsın demekten 
maksadım şudur: Hatta bunu geri almalı 1331 sene
sindeki kiymeti mukayyedesiyle verilen bu kanunu 
tadil etmelidir.. Çünkü yurtluk Ve ocaklıktan ala
caklara birer hane ve arsa verilir. Vaktiyle 31 sene
sinde otuz hin kuruş yazılmış, bugün orası 30 bin li
ra kıymet tutuyor bugün efendiler, (1 500 lira yeri
ne 50 bin liralık mal veriliyor da yine o adam razi 
olmuyor. Esbabı nedir? Hatta geçen gün tesadüf et
tim ki bir adamın 1 500-1 800 lira alacağı varmış bu
mun bu alacağına mukabil 42 bin liralık emlâk veril-
diği halde razi olmuyor. Çünkü onun kıymeti mu-
kayyedesi 331 de 80 bin kuruştur. Ne demek diyor, 
benim 180 bin kuruş alacağım var böyle 42 bin ku
ruşluk bir şey almam diyor. Bundan dolayı o mad
denin herhalde tayyi lâzımdır. Yurtluk ocaklıktan 
alacaklı olanlara kıymeti mukayyedesiyle verilmeyip ; 
kıymeti jnuhammenesiyle verilmelidir. Bunun için ] 
bugün 1 800 liralık yurtluk alacağı olanlara 50 bin 
liralık mal neden verilsin esbabı nedir? Onlara veri- l 
lecek olan mal mültecilere verilsin, mübadeleye tabi 
olan muhacirlere verilsin, onun için hükümetin bu 
fâyîhayi geri almasını ve güzelce tadil ederek getir- \ 
mesmi rica ederim. 

DAHÎLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— 1331 Kıymetini hükümet teklif etmiş değildir. : 
Muvazenesi Maliye Encümeni de ilâve edilmiştir. 
Şimdi de onu kıymeti hazırasiyle diye tebdil etmek 
istiyorlar. 

REİS — Efendim, Heyeti Umumiyesi hakkında ; 
söz istiyen kalmamıştır. Kifayeti müzakereyi reye 
koymaya hacet yoktur. 

OSMAN KADRİ BEY (Muş) — Müsaade hu
yundur mu efendim? Bir kere ümit ediyordum . ki ; 
Vekil Beyefendi bu kanunun teklifine saik olan ah- ; 
vali baştan hikâye etmek suretiyle bir esasa vasd ol- ! 
sun, emvali metruke kanunu ilk defa olarak harik-
zedelerin zararıyfa başlamamıştır. 

Efendiler; maluranâUnizdir ki, Harbi Umumide \ 
Rus istilâsına maruz kalan mahaller ahalisi yağmur- i 
ter altında, karlar ve buzlar içinde çoluk çocuklarının 
«iterinden tutarak inleye inleye dahile ilticaya mecbur i 
bütün emval ve eşyasını ve hayvanatını olduktan I 
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yerlerde bırakmışlardır. O menatıktaki mesakjn Mk 
ile yeksan olmuş ve bir yığın toprağa inkılâp etmiş
tir. Meclisi Alide kerrat ile mevzuubahs olmuş olan 
bu mesele muhtelif safhalardan geçmiş ve iki üç ka
nun da tedvin edilmişti. Arkadaşlardan birinin tek
lifi üzerine Harbi Umumide zarar ve ziyanları sabit 
olanlara Ermeni Emvali metrıikelerinin arsaları ve
rilsin veyahut mevcut olan emlâkleri tevzi edilsin 
denmişti. Buna harikzedeler de inzimam etti. İkinci 
defa olarak bir kanun yapıldı. Üçüncü olarak Ziraat 
Bankalarına bunların meması verilsin denildi ve 
dördüncü olarak da bu kanun gelmiştir. Malumu ih-
sanınızdır ki Harbi Umumî halkı üç kısma ayırmış
tır. Bunlardan birisi dahile iltica eden şark mülteci
leridir. Bunlar da Uç kısma ayrılmışlardır. Bir kısmı 
her ne şerait dahilinde olursa, olsun memleketlerine 
avdet etmek, dişi ile tırnağı ile çalışarak kendilerine 
kümes şeklinde birer mesken tedarik etmek için mem
leketlerine koşmuş ve gitmiş olanlardır. Diğer bir kıs
ım da memleketlerine gitmemiş burada kalmış, ken
dilerine oldukça birer mesken temin edebilmişlerdir. 
Üçüncü kısmı da elan başım sokacak bir yer bula
mamışlardır. Şurada ve burada, şunun bunun hiz
metkârıdırlar. Dahiliye Vekili Muhtereminin vuku
funa hürmet ederim ve kemali hulus ile tebrik ede
rim. Fakat bir kısmının hukuku muhafaza edilirken 
diğer ihmal edilen iki kısım vardır. Biri; memleket
lerine dönmüş bir hayli zarar görmüş kimseler var 
ki, bunlann hukuku burada mevzuubahs olmamış
tır. Eğer emvali metruke satış bedeli bankalara veri
lecekse, hasıl olacak nemadan bugün bu halk istifa
de edecekse, bu zamana ve ömürlere mütevekkiftir. 

İkinci kısım; şurada burada dolaşmaktadır. Ger
çi kanunun ikinci kısmında bunlar iskân edilecek de
niyor, fakat bunların içinde bir harikzade bulunu
yor. Bir de bunların bir kısmı iskân edilmiştir. Bu üç 
sınıfın hukuku temin edilip diğerlerininki hariç kal
ması muvafık değildir. Bendenize kalırsa, iki arka
daşın dedikleri gibi bu kanunla tamamiyle bütün hu
kuku kâfi] değildir, hükümet bunu istirdat etsin ve 
umuma şamil bir kanun ihzar ederek buraya gelsin, 
çok rica ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Heyeti Celilenize arz ettiğim kanun, memlekette 
kimlerin ve ne suretle iskân edileceğini tespit eder bir 
kanun değildir. Bunları tespit eden iskân kanunları 
vardır. Yeni bir iskân kanunu var ki bu, hepsini bir 
çerçeve dahiline ithal eden bir kanunla teklif edil
miştir ve Muvazene! Maliye Encümeninde bulunmak-
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ta&r. Mavazenei Maliye Eneümeninde müzakeresi 
bitmiştir. Bugün murazatta bulunduğum mesele, eş
hası mütegayyibe emvali, hakkı iskânı haiz olanla
ra ne suretle verilir? Bunu tespit eden bir kanundur. 
Binaenaleyh, Osman Kadri Beyin arzu buyurdukları 
noktaların kanuna teması yoktur. İskân kanununa 
aittir ve şimdiye kadar iskânı tespit eden kanunlar 
vardır, şimdiden sonra gelecek olan teklifi kanuni 
vardır. Onlar; hariçten gelenlerin ve memlekette bu
lunanların iskânını tespit eder. Fakat bu, yalnız eş
hası mütegayyiheye ait emvalin ne suretle verilece
ğini tespit eden bir kanundur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim bendeniz, 
zannediyorum ki harikzedelere ve muhacirin ve mü
badiller gibi kimselere verilecek evler hükümeti müş
külâta sokacaktır. Bilmem ki hükümet ne gibi bir 
nispet koyacak, ve ne gibi teadül esasını tespit ede
cektir? (Zenginlere sesleri). Bu nispet nedir? Yani 
bendeniz bu hususta Cemil Beyefendinin başlarının 
çok ağrıyacağına kaniim ve burada temini adalet 
edeceğini zannetmiyorum. Her nasılsa harikzede de-
rajyeceğiı», Zulumzede demiyeceğim, böyle, şeni bir 
düşmanın esma tecavüzüne maruz kalmış ve hatta 
diyebilirim ki, hayata müteallik her şeyi mahv ol
muş ve memleketin istihlâsma göğüs germiş, her 
türlü fedakârlığı yapmış bu ahaliye-maalesef hepimiz 
istediğimiz hahfc-kavliyattan çıkarak fiilen, bir ta
nesine, beş tanesine olsun velevki cüzi olsun, bir yar
dım gösteremedik. Bunu hakikaten çok şayanı tees
sür ve aeıkh buluyorum. Bendeniz Ali Şuuri ve Re
şit Beylerin mütalâalarına iştirak etmekten maksa
dım; böyle muavenet edilecekmiş, şöyle olacakmış, 
böyle olacakmış diye onlar Meclisi Alinin zabıtları
nı ve gazetelerini okudukça bir daha yürekleri yara
lanmasın bunu ebediyen nisyana atalım ve umumî 
olsun, bu son şekle göre kimin gözü açık ve kimin 
böyle emri vaki ihdasına kabiliyeti varsa o istifade 
edecektir. Bendeniz zannediyorum ki, bu hususta 
evvelâ vicdanen müteejlim olacak olan Cemil Beye
fendi olacaktır. Bendeniz Reşit Bey ve Ali Şuuri Bey 
arkadaşımızın mütalâalarına iştirak ederek verilmek 
imkânı varsa verilmek, yoksa; artık kaderinize razi 
olun, harikzedelere böyle bir şey yoktur, vaz geçi
ni* diye bunlara bir şey diyelim. Bir şey vereceğiz di
ye hiç olmazsa ellerine mazbata vereceğiz filan diye 
masraf ettirip durmıyahm, bundan bir ümide bari 
düşmesinler. Hakikaten acınacak bir halde adamlar 
vardır. Vaktiyle muharebelerde hükümete sürülerle 
koyun hediye eden, adetlerle vasaiti nakliye veren 

insanlar bugün bir çift öküze muhtaçtır. Bunlara yar
dım edilemiyecektir. Hükümet esaslı bir surette bun
ları tespit etsin, çok muhtaç olanlara bir şey versin, 
üst tarafını hükümet elinde tutsun, bandan sonra 
getireceğimiz muhacirlere ve mültecilere versin. 
Bundan sonra bu bizim biçareler bağırlarının yanık
lığını tazeleyip durmasınlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Emin Beyefendi çok hassas bir noktaya temas et
tiler. Fakat zannediyorum, kanunu okumamışlar, 
veyahut okunurken dinlememişler. 

EMİN.BEY (Eskişehir) — Hem okudum ve hem 
dinledim beyefendi! 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla» 
— Bunlar Maliye Vekâletince müzayede ile sat»1 

maktadır ve hatta sekiz sene müddetle satılmaktadır. 
Bu kanun yine eşhası mütegayyibe emvalini satıyor. 
Ve kanunen hakkı iskânı haiz olanlara tercihan sa
tıyor. Fark şudur: Parasını sekiz senede değil, yirmi 
senede ödüyor. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Evvelâ 
vaziyet etmiş olanlar daha ziyade tercih ediliyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Ona mukabil harikzedeler-Mazhar Beyefendinin tek
lifi kabul edilirse yirmi senede tediye etmek üzere 
bugünkü kıymeti üzerinden parasını verecek ve o 
para da, diğer harikzedelere tevzi edilmek üzere Zi
raat Bankasına verilecektir. Bunda hükümet hiç 
bir mahzur görmemektedir. Bu kanunun farkı peşin 
satışla ve sekiz sene müddetle satılan emval, yirmi 
senede ödenmektedir. Kanunun ihdas ettiği fark bun
dan ibarettir. Bilmem bu cihet, yerli halkın ve ha
riçten gelenlerin lehine mi, aleyhine midir? Bu ka
nun meclisten çıktıktan sonra, meclisin zabıtlarını ve 
gazetelerin neşriyatını okuyan zülumdîde halk bun
dan memnun olurlar mı, olmazlar mı? Bu kanun çık
madan evvel ancak zenginler alabilmekte idi, fakat 
bu kanun zülumdîle olanlara bir hakkı rüçhan ver
mektedir. Emin Beyin mütalaalarıyla kanunun asıl 
noktai nazarı ve istihdaf ettiği gaye arasında büyük 
farklar vardır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, hatırım
da kaldığına göre, ya geçen sene veya evvelki sene 
bu mübadele meselesi hakkında münakaşa cereyan 
ederken zannederim imar Veknt Bey demişti ki: 
«Bilhassa İzmir'de İmar İskân Kanunu tatbik edile
miyor. Sebebi de: Birçok zinüfuz zevat oradaki mü
badillere ait emlâki işgal etmişlerdir. Bimlan çıkar
makta çok müşkülât vardır) Böyle bir şey zabıtlarda 
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vardır, tetkik edilirse görülebilir. Ayni zamanda is
tiyoruz. Hakikaten orada birçok yerler zinüfuz ze
vat tarafından işgal edilmiştir. Şimdi bu kanun tat
bik edilirse bir defa müzayede yok. Yirmi sene de 
müsaade var. Mademki böyledir müzayede yapılsın 
herkes iştirak etsin. Hem kıymeti mukayyede ile 
vereceğiz. Hem de yirmi sene müsaade vereceğiz de
niyor. Onun için rica ederim encümen ve Maliye 
Vekili Bey bununla alâkadar olsun. Bu kay it kalk
sın. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— İzmir'de böyle bâr hal yoktur. Mübadillere tahsis 
edilen mübadil em'âki ancak mübadillere verilebil
mektedir, Orada mübadillerin ihtiyacından fazla ve 
satılırsa çok kıymeti haiz olan emlâk, geçen seneki 
Muvıszenei Umumîye Kanununun 23 ncü. maddesi 
hükmünce Malîyle Vekâletine terk edilmiştir. Maliye 
Vekâleti bunları. müzayede ile satmaktadır. Bunlar/ 
bu kanun tîiâkmüne dahi dahil değildir. Halit Beye 
onu izah e teek istiyorum. Bu kanımda mübadillere 
aît ensrâk yoktur. İşaret buyurduğunuz mübadillere 
ait emva' için bir şikâyettir. Çünkü Maliye bu mü- • 
badülerc ait olan emlâki dahi satmaktadır. Eşhası 
mütegayyibe emlâkinden harikzedelerin işgal ettiği 
varsa pek cüzidir. O şikâyet mübadillere ajt olanlar 
için idi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bolu) — Efendim, 
bendeniz görüyorum ki müzakere, henüz verilmesi 
muhtemel olan bir takriri tadil üzerine cereyan edi
yor. Kanunun heyeti ıımumiyesi hakkındaki müza
kere kâfi görülür, maddelere geçilir. Ondan sonra 
verilecek takrir müzakere edilir. Müzakere, verile
cek hır takrir üzerine cereyan ediyor gibi oluyor. 
Omm için müzakerenin usulüne ircaım rica ederim. 

REİS — Efendim, Heyeti Umunıiyesi hakkında
ki müzakerenin kifayetini reyi âlinize arz edeceğim. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmi
yenler el kaldırsınlar... Kifayeti müzakere kabul edil
miştir. Takrirler okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Esaslı bir sureti hal bulunmak üzere kanunun 

hükümete iadesini teklif eylerim. 
Karesi 

Ali Şuuri 

Riyaseti Celileye 
Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk olup mu

hacir ve mültecilere adiyen iskân veya tefviz suretiyle 
verilen emvalin istirdat edilmemesi hakkındaki ka
nun maksadı temine kâfi olmadığından hükümete 
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iadesiyle şümulü bir kanunun getirilmesini teklif ede
rim efendimi. 

Muş Mebusu 
Osman Kadri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

ederini. 
îzmir Mebusu 
Ahmet Münir 

REİS — Efendini, maddelere geçilmesi zaten asıl
dır. Yalnız İki takrir vardır ki lâyihanın hükümete 
iadesi hakkındadır. Onları reyi âlinize arz edece
ğim. 

Lâyihanın hükümete iadesini kabul edenler el 
kaldırsınlar... Kabul etmiyenler el kaldırsınlar... Şüp
he hasıl olmuştur. Lâyihanın hükümete iadesini ka
bul edenler ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler 
ayağa kalksınlar.. İade edilmesi kabul olunmamıştır. 
Maddelere geçilmesini reye arz ediyorum. Kaibui 
edenler el kaldırsınlar... Kaibui etmiyenler el kaldır
sınlar... Kabul edilmiştir. 

Birinci Madde — Mübadeleye gayrı tabi eşhas
tan metruk olup 13 Mart 1340 ve 15 Nisan 1341 ta
rihli kanunlar ahkâmına tabi bulunan emlâk ve arsa
larla 15 Nisan 1339 tarihli kanun mucibince hazine! 
evkaf namına kaydı icra kıhnan icareteyni müsakka
fat ve müstağilâttan ve 1341 senesi Muvazene! Umu
miye Kanununun yirmi üçüncü maddesinin (V) fık
rası mucibince idare! hususiyelere terk edilmiş olan 
emvali gayri menkuleden mübadeleye tabi olanlardan 
maada kanunen hakkı iskânı haiz olanlara adiyen is
kân veya tefviz tarikiyle verilmiş ve bundan böyle 
verilecek olan emvali gayri menkule istirdat ofcın-
mayıp üçüncü madde mucibince takarrür edecek be
deli 14 kânunusani 1926 tarihli Borçlanma Kanunu 
mucibince kendilerinden istiyfa ve bu kabil emvali 
gayri menkuleden 13 Mart 1340ı ve 15 Nisan 1341 ta
rihli kanunlar ahkâmına tabi bulunanların 1331 se
nesindeki kıymeti mukayyedelerinin Ziraat Bankasına 
itasına dair olan ahkâm baki okluğu gibi icareteyli 
bulunanların istiyfa edilecek bedeDeri hazine! vakfa 
ve idarei hususiyelere ait bulunanların bedelleri de 
idare! hususiyelerine ita olunur. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Muhte
rem efendiler, kısaca heyeti umumiyesi hakkında 
beyanatta bulunduğum zaman az çok birinci madde
si hakkında izahatta bulunmuştum. Hakikaten iskân 
siyasetinin gerek şimdiye kadar olan ve gerek bun
dan sonra vaki olacak olan muamelâtta mazharı sü-
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lıulet obuası için bu maddeyi kabul etmek lâzımdır. 
İskân etmek için yer vardır ki iskân mıntıkası ola
bilir. Fakat mübadillere ait mal değildir. Mülte
ciye veya aşiret ashabına verilmek lâzımdır. Yer 
vardır ki, mübadillere aittir, bir kısım müteferrik 
yerlerde de idarei hususıyeye taalluk eden binalar 
vardır. Bunlar iskâna tahsis edilir. Oiğerîeri de ay
nı derecede kıymeti haiz ve varidat membaı olan ara
zi ile bu suretle istibdal edilecek olursa hükümet çok 
kolaylığa mazlıar olacaktır. Ancak burada, demin 
de arz ettiğim veçhile hakikaten muhtacı iskân ve 
muhtacı iaşe vaziyette bulunan ve bu kanun ile mül
teci, muhacir ve aşiret efradına gösterilen suhuletin 
yanında- kendisinin de mazhan teshilât olmasını isti-
yen harikzedeler vardır ki, aym evsaf ve şerait al
tındadır. Aynı kanundan müstefit olmak istiyorlar. 
fstihlâs edilen yerlerdeki harikzedeler, istiîâzedeîer 
vardır. Binaenaleyh bu memlekete hariçten gelecek 
her hangi bir ferde göstereceğiniz muavenet ve teş
kilât gibi memleketin dahilinde senelerden beri âde
ta göçebe bir hale gelmiş olan istöâzedelerin ve harik-
zedeîerin de - aym siyasetle - devlete daha naffi bir» 
fert haline gelmelerini temin etmiş olacaksınız. Bu
nun için bir takrir takdim ediyorum. Takrirde «ve 
bundan böyle verilecek emvali gayri menkule» fık
rasından sonra, (.. ile muharebelerde meskenleri ha
rap olanların ikametlerine tahsis edilmiş olan hane
lerim) diyorum. Tabiî altında ifade devam ediyor. 

Sonra onun altında da bir fıkra vardır ki: (An
cak bu suretle mesken tedarik eden harlkzedelerin 
kanunu mahsusuna tevfikan Ziraat 'Bankasına tevdi 
olunan harikzede ve hasarzedelere ait mebaüğe hak
kı iştiraki sakıt olur.) Fıkrasıdır. 

Binaenaleyh; meselâ bir harikzedenin 100 bin li
ralık emlâk zararı vardır. Belki beş bin liralık bir 
ev almak mukabilinde böyle haktan feragat etmek 
ister. Sonra belki de bir harikzede vardır ki feragat 
etmek istemez. Onu da almaz. 

Böylece kendisini bîvayelikten kurtardığı dakika
dan itibaren kendi elemdaşîarına bir yardım olmak 
üzere hakkından da feragat ederse her halde fena bir 
şey yapmış olmaz. Bu suretle memlekette her gün 
kulaklarınıza gelen ve sizi rencide eden ve nihayet 
hükümeti her gün müşkül mevkilere sokan bu işi in
taç etmiş olacaksınız. Binaenaleyh bu hususta daha 
ziyade sizi tasdi etmek istemiyorum. . Öteden beri 
muhtelif vesilelerle daima bu noktai nazara taraftar 
gözüktüğünüz için biz de sizin bu daima merhametli 
gözüken merhametli nazarlarınızdan aldığımız ilham 

ile ve hükümetin gerek malî ve gerek siyaseti dahili
ye ve siyaseti iskân noktai nazarından hiç muzır gö
rülmediğinden dolayı bu teklifi musip gördük. Bi
naenaleyh takririmin kabulünü rica ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Bendeniz bu madde hak
kında mü?âhaza dermeyan etmiyeceğim. Mazhar 
Beyefendinin tadimamesi hakkında noktai nazarını 
arz edeceğim. Bu teklif görünüşte hakikaten müşffi-
kanedir. Fakat müşfikanedir. Adilâne değildir. (Bra
vo sesleri) Hasarzedegân için mübadeleye tabi ohm-
yan emvali meirûkenin bir kanunla sureti tahsisi 
Heyeti Ceîllenin hatırmdadır. Bu kanun tevzi ve tak
sim suretiyle adaleti temin edemediği için, yani ka
bili tatbik o'iîîad?ğı için bu emval gayrimenkuîena'n 
satılarak bedellerinim bankaya verilmesi ve bunların 
haşaratı nisbetinde kendilerine bir şey verilebilmesi 
imkânını temin için İkinci bir kanun daha yapıldı. 
Böyle sayfan tsksimi herkesin hasarı nisbetinde tak
simi mümkün olmayan emvali gayrimenkuîenin bede-
!en tshslîi hakkında imkân mülâhazasiyle yapılan bu 
kanuna göre bugünkü teklif knsınen yine emvali gay
ri Rienku'enin aynını tefviz etmek, kısmen de bedeli
ni tefviz etmek suretiyle hasarzedelerin hasarlarının 
telafisi cihetine gitmek esasını takip etmektedir. Ha-
rükzedegânm işgal ettikleri mebani kendilerine ha
sarda, harikte zayi ettikleri mebaninıin kıymetinin 
aym olamaz. Demek ki bunu işgal eden mahdut 
bir zümreye-kendi haklarından fazla aynen hak ve
rerek diğerlerinin hakkından iğtisap etmek esası mün
demiçtir. Onun için bu teklif gayri adilânedir. Efen
diler; bu hasar hissesini, tamamen hakkı hakkına tes
viye etmek imkânı emvali gayri menkuîenin aynen 
taksimi ile mümkün olmadığını gördükten sonra ve 
onun bedelini tevzi için bir kanun yaptıktan sonra 
tekrar kısmen aynası vereceğim, kısmen, bedel hak
kını aîmıyacakîardır. Bedel hakları nledir ki onlar 
bedel haklarını aîmıyacakîardır? Bu teklif doğru ve 
adiîâne değildir. Müşfikanedir. Hakikaten içinde 
oturanların çıkarılması güççedir. Fakat hakkın tak
siminde, hakkın tevziinde müşfikane noktai nazar
lar terviç edilemez, Bu gibi şeylerde esas adalettir. 
Binaenaleyh o iki kanun üzerindeki mülâhaza ve ada
let ile taban tabana zıt olan bu tadilnameyi kabul bu-
yurmamanızı rica ediyorum. 

REŞİT BEY (Malarya) — Efendim, evvelce mü
badeleye gayrı tabi olan emvali metrûkeden müste-
clrlere, mültecilere evvelce verilmiş cjlan haneler 
inşa edilmek üzere bulunanlardan harikzedegâna şim
diye kadar verilmediği gibi şimdiden sonra da veril-
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miyecektif. Bu şüphesizdir. Çünkü her şahsa 
ancak 1 - 2 - 5 Ira nisbetinde düşebilir bu kanun 
böyle kahrsa bu ne suretle olabilir? Yine zenginler 
gözünü açacak ve bunlardan istifade işi çıkaracaklar
dır. O fıkaralara yine bir şey yoktur. Bu mutlak
tır.! Binaenaleyh bendenize kalırsa harikzedelere lü
zumu yoktur. Bugün harikzedeleri çıkartmamahdır. 
Onlar işgal etmelidir. Onların işgalinden fazlasını sat
malıdır. Menfaai umuma ait olan şimendiferlere sarf 
edilmesi hakkında bir maddei kanuniye yapılmalıdır. 
Menafii umumlyeye ait olan şeylere sarf edilmesi hem 
daha doğrudur, hem de suiistimal olmaz. Hiç katiy-
yen, harikzedelere şimdiye kadar bir şey verilmemiş
tir. Şimdiden sonra da verilmeyecektir. Binaenaleyh 
bendeniz sarf edilmesini teklif ediyorum. Tayyareye, 
şimendifere, nereye verilirse verilsin, 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar, bilmiyorum, ya noktai nazarımızı izah 
edemedik veyahut hissiyatımız uzun uzadiye bu ka
nunu ve bu tadili iyice tetkik ve tahlile müsaade 
bahş olmamaktadır. Efendiler, İsmet Beyefendi 
bir kısam adamlara, haltta haklarından çok fazla 
verilecek, bir kısımlarına hiç bir şey verilmiyecek 
ve gayri adilâne muamele olacak buyurdular. Bil
miyorum, bunu nereden istintaç ettiler? Efendiler, 
kanun bütün bu mesakini daha evvelden sekiz sene 
müddetle bîlmüzayede satıyordu. Bugün yine satı
yor. Hiç bir harikzedeye ne meccanen ne de kıymeti 
mufcayyedesi ile vermiyor. Hatta birçoklarına veri
lebildiği gibi verilmiyor. Kıymeti hazırası ile veri
lebiliyor. Hiç unutmanı, hattâ bir Maliye Vekili 
Beyefendi ile görüşürken diyorlardı ki çok yüksek fi
yatlarla satacağım. Mal sahibi benim. Çok doğru. 
Hasan Bey şüphesiz ki öyle yapacaktır ve ben de 
öyle yapacağımı zannediyorum. Efendiler, 1 000 
lira kıymeti mukayyedesi olan bir evi 20 senede ve 
taksitle olduğuna binaen ellibin lira bedel ile bir ha
rikzedeye verdiğinden dolayı büyük bir nisıbetsizlifc 
yapmış olacaktır. Diğer taraftan da bir şey vermemiş 
gibi âdeta zinüfuz adamlar şöyle alacak, böyle ala
cak diye buyurdular. Bilmiyorum, adaletsizlik bu
nun neresindedir. Bîlmüzayede satılırsa; şu efendi bu 
efendi alırsa şu evlerin içinde bulunan 1 000 - 2 000 
kişi iki gün içinde bu ahali sokaklara atılırsa hikme
ti hükümetle, adaletle daha ziyade kabili tevfik mua
mele mi yapılmış olacaktır? Bundan bir sene evvel 
hepsi çıkarılsın, evler satılsın denildiği vakitte he
pimiz beraber bağınyorduk. Efendiler, ne fark 
görüyorsunuz? Burada Ankara'da menfaati umu-
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ma ait elan bu evlerin içinde memurin ve zabıtan 
aileleri oturtulmaktadır. Hikmeti hükümet bunu icap 
ettirmektedir. Ve bu bir mesele değildir de, onlar 
meccanen oturtulur da veyahut filâna, ve filâna tak
dir edilen ufacık bir bedel ile binlerce aile bu suret
le iskân edilir de, ailesi bütün bütün mahvolacak de
recede büyük zararlara duçar olmuş beş on insana 
takdiri bedel ile, hem de halihazır kıymeti ile ev ve
rildiğinden dolayı adaletsizlik oluyor. Müşfikânedir. 
Evet ve hiç şüphesiz Heyeti Ceüleniz bu mesele üze
rinde zaman zaman şefkatini izhar etmiştir. Mesele 
aynı zamanda adiliânedir. Bir kısım insanlar bugün
kü bedeli üzerinden yirmi senede tediye etmek şar-
tiyîc evi saîmalacaklardır. Belki de batacaklardır. 
Atinin büyük tehdidine rağmen sokağa atılmak eth-
Mkesine karşv bugün evi yüksek bedellerle alacak
lardır. Beş sene sonra, sekiz sene sonra kambiyo far
kının nereye varabileceğini takdir eden insanlar; yir
mi sene müddetle acınacak evîîerin ne kadar tehditkâ-
rane olduğunu düşünmekten zait değildirler. Bütün 
bu tehlikeleri dahi nazan itibara alan ve nihayet 
icap ederse (100) bin liralık mazbatasından feragat 
etmek için 2-3 bin îirahk evi - sokağa atılmak tehlike
sinden ve her gün, her akşam kapımı yine polis mi 
çalıyor diye azaptan kurtulmak için uğraşan insan
lar fedakârlık ediyorlar. Bunu yaptığınız gün ada
letsizlik değil, adalet yapmış olacaksınız. Reşit Bey, 
öteden beri fikirlerine ve mütalâalarına vakıf oldu
ğum Reşit Bey, harikzdelere, hasarzedelere yardım 
edilmek meselesini zaman zaman müdafaa eden Re
şit Bey hasarzede, harikzede ve ıstilâzedeierin lehine, 
daha evveke yapılmış kanunların da tamamına eleyh-
tar idiyse ve bugün ondan dolayı tamamen kaldırı
larak başka bir menafie, menafii umumiyeye tahsis 
fikrinde ise buna bir diyeceğim yoktur. Fakat bu 
fikir yeni değildir. O kanunlar yapıldığı zaman baş
ka bir fikirde idi. Biz Ibu fikirlerini kendimiz içim âde
ta bk istinatgah telâkki ediyorduk. Bugün mademki 
hepsine verilmeyecek, hiçbirisine verilmemesi daha 
doğrudur buyuruyorlar, efendiler ya hep ya hiç di
yorsanız doğrudur. Fakat bu; imkânı olduğu zaman, 
talep edilen istenilen bir şeydir. Eğer harikzedele-
rin hepsine ev verelim deniyorsa ve bunun imkânı var 
da verilmiyorsa çok doğrudur. Fakat efendiler beş 
bin aileyi terfih edecek ve bunun için ne yapacak? 
Bugünkü yüksek bedel ile ev verecek, evsiz kalma
sına mani olacak. Nedir yapacağı büyük bir lütuf bu 
mudur? Hepsi istifade etsin. Pekâlâ ne suretle istifa
de edecektir? Satarsanız yine o bedeli île satılacak, 
parası Ziraat Bankasına yatırılacak. İleride paradan 
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hissesini alacak. Hayır. Bugünün bedeli hazin ile bir 
harikzedeye verirseniz o paralar yine Ziraat Banka
sına yatırılacak ve ileride yine herikzedeye verile
cek acaba farkı nedir? Farkı şudur: Sokağa çıkmak 
tehlikesine mâruz olan bir harikzede bu tehlikeden 
kurtulacak, lütfü şudurki çıkardığımız tedvin kanunu 
iîye yalnız muhacir ve mültecilere 29 sene müddetle 
verebilmek hak ve salâhiyeti, ahaîii asliyenin de bu 
felâket gören kısmına da bu fedakârlığı teşmil et
mek. Eğer böyle bir hıtfu deriğ etmek istiyorsanız bil
miyorum hangi his veya mantık bu kadar gaddar 
bir hükme sebep olabilsin. Yapacağınız lütuf bundan 
ibarettir: Bedeli hazırı ile harikzedeleri sokağa at
mak tehlikesinden masun bulunduracaksınız. O ha-
rikzedelere ki Fransadaki gibi hükümet tarafından 
kendilerine birer mesken yapılmasını, fabrikatörler 
gibi fabrikalarının yapılmasını istemiyorlar. Onlar, 
vatanlarına çok sadık, hükümetlerine merbut, vazi
yetlerini müdrik adamlar oldukları için yalnız ya
şayabilmek tabiatın hunhar kâhhar ve zalim darbe
leri karşısında başlarını sokabilecek, muhafaza! hayat 
edecek bir mesken, bir medar arıyorlar. Eğer bunların 
içerisinde harikzedekre gayri lâyik büyük bir bina 
varsa ve herhangi zinüfüz addettiğiniz, tasavvur et
tiğiniz cebren o eve girmiş ise hükümet bunları ida
re ederek istediği şeyleri yapmaktan aciz değildir. 
Zinüfüz kelimesini istimal ettiler, dediler ki İzmir'de, 
şurada burada oturabiliyorlarmış. Efendiler, memle
kette zinüfüz olan yalnız kanundur. Ben bugün ka
nundan başka zinüfüz tanımıyorum. O kanundur ki 
harikzedelere Ermenilerin evinde itkân hakkmı bah
setmiştir. Onu kanun emretmiştir. Kanun dairesinde 
yapılmaktadır. Memlekette teneffüz ve tağajlüp esas
larının kökünden kazılmasına doğru cihat açmış 
olan hükümetin; İzmir gibi memleketin herhangi 
bir köşesinde şu veya bu şahsın teneffüzüne, tağalKi-
büne boyun eğecek zayıf hükümet olmadığını hepi
miz biliriz. Hükümet teneffüz ve tağaljübe karşı cihat 
açarken hangi zinüfüz tasavvur ediyorsunuz ki mem
leketin filân köşesinde filân evde cebren ve kah-
ran hükümetin arzusuna ve kanuna rağmen oturu
yor? Böyle bir bühtanı bu kürsüden sarf etmenin im
kânı yoktur. Zannediyorum ki hakikati kabil olduğu 
kadar izah ve arz ettim.- Hükümet isterse kolların
dan tutup çıkarır ve atabilir. 

Bunu hükümet isterse halkın vekilleri olan siz 
istemezsiniz. Binaenaleyh eğer verdiği tadil teklifi hak
kında ufak bir şüphe, bir tereddüt kaldı ise müda
faasını kutsi bir vazife bilerek üzerime aldığım bu 
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vazife, bu mesele hakkında, birkaç defa daha beni 
kürsüye çıkarmamak için hatta sual sormalnnı da 
hilafı usul olarak intizar ederim. 

MALtY VEKİLİ HASAN BEY — ^fendim, ben
deniz bu mevzu üzerine söz söylemek lüzumunu his
setmiyorum. Bazı arkadaşlar malt noktai nazardan 
azıcık temas ettikleri için kısacık mâruzâtta, bulun
mak istiyorum. Mübadeleye gayri tabi eşhastan met
ruk emvali gayri metrukenin hangi cihetle tahsis 
edilmiş olduğunu izaha lüzum yok. Bunun hakkında 
yekdiğerini velyeden iki kanun mevcuttur. O kanun
ların artık esbabı mucibesinden de bahsetmeye lü
zum görmüyorum. Netice harikzedelerin şayanı teel-
lüm olan ahvalini bir dereceye kadar j tehvin mak-
sadiyle Meclisi Âliye takdim edilmiş ve neticede 
yalnız bu kısım halkın zararına karşı bir kısım da 
menfaat temin edilmiştir. Ancak zannedilmesin ki, 
bilhassa sükena kısmından bu hususta satış bedel
lerinden bir yük, bir para ele geçiyor. Böyle değil
dir. Vaziyet bir kere Şarkta, Garpta harikzedegânın 
iskânına tahsis edilmiş olan ve bizzarur harikzedegân 
tarafından işgal edilen süknamn hükümetçe satıl
masına ve onların tahliye ettirilmesine imkân bırak
mamış, Heyeti Vekile karariyle bu nevi süknamn sa
tılmasından sarfınazar edilmiştir. Malûm olan ah
vali maliyesi dolayısiyle yaşam merhamet bir vazi
yette bulunan memurin sınıfı hakkında da gerek An
kara'da gerek diğer mıntıkalarda aynı muameFe ya
pılmıştır. Binaenaleyh harikzedegânın ve memurin 
devletin tahtı işgalinde buhman emvali metrukeden 
gayri mübadillere ait olan süknalar satılmamakta
dır. Herhangi bir sebep veya zaruretle dairei resmi
ye olmuş, mektep ittihaz edilmiş hulâsa menafii 
umumiyeye tahsis edilmiş aynı sınıftan emvali gay-
rimenküfe de satılmamaktadır. Bu dört beş nevini or
ta yerden çıkarttıktan sonra kanun mucibince bilmü-
zayede satılıp satış bedelleri harikzedegân menfaati
ne Ziraat Bankasına yatırılan şeylerin nje kadar cüzi 
olduğunu anlamakta Heyeti Celileniz tereddüt etmez 
zannederim. A^aki olan tadilât teklifi hakkında ar? 
kadaşlarmt bendenizle istişare ettiler. Mali noktai 
nazardan bendeniz hiçbir mahzur görmedim. Çünkü 
bugünkü vaziyette esasen süknamn satılıp umum 
harikzedegân hesabına Ziraat Bankasına yatırılma
sına manii idari mevcuttur. (Nedir sesleri). 

KÂZİM VEHBİ BEY- (Ergani) — Nedir, o manii 
idarî? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (©evamîa) — 
Bu harikzedegânın işgal ettikleri yerleri bilmüzayede 
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satıp da sokağa atmak hükümetçe şayan ve kabili 
icra görülmemiştir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bunun imkânı yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Maıîii idarî bundan ibarettir. Kaldı takdir meselesi : 
Serbest olsa, boş olsa yapacağımız muamele bihnti-
zayede satarak ayni kanun ahkâmına tevfikan Zira
at Bankasına yatırmak olacaktı. Bihnüzayede yerine 
takdiri bedel kaim olmuş oluyor. İhtimal ki müzaye
de de bahusus dar olan ve süknası az olan mıntıkalar
la taliplerin kesreti, rekabet işin içerisine girerek fev
kalâde bedel ile satılmasını imkânı vardır. Fakat tak
diri bedel ile satılacak takdiri bedel de belki yok
tur, yüksek bedel ele geçmez. Fakat takdiri 'bedel ile 
verilecek demek benemahal bir malı aynı fahiş ile 
yok pahasına vermek demek değildir. Maliye Vekâleti 
bu kanaatta değildir. Eğer harikzedegân bu kanaata 
düşerse, takdiri bedel kelimesinden böyle bir ümide 
düşüyorlarsa şimdiden bu kürsüden söyleyeyim ki son 
santimine varıncaya kadar kıymeti hakikiyelerini 
vermemiş kimseye veremem. Bilfiil satılmayan bir ma
lı bu tadili şekilde hem harikzedegândan bir kısmını 
mesken sahibi yapmak suretiyle günün birinde hariçte 
kalmak tehlikesinden kurtarmış, hem de arz ettiğim 
noktai nazara binaen satılamayan kısmı nakde tahvil 
edip bedellerini Ziraat Bankasın umum harikzede
gân hesabına yaptırmaya imkân bahşetmiş ohır. Ha
rikzedegân bu sUknanın içerisinde böyle iğreti ne 
müstecir, ne hakiki müstecir, ne mal sahibi sıfatıyla 
oturdukça serveti umumiye noktai nazarından hayırlı 
da değildir. Çünkü tahrip edilmektedir. Süknaların 
tahrip olunmasına mani olacak bir çare gibi geldi. 
Bendeniz kanun ahkâmı mucibince bütün mübadeleye 
tabi eşhastan müntekil emvali gayrımenkuleyi satıp 
bedeli toplamadan ve muayyen bir tarihe kadar maz-
bataiarıyle müracaat etmek mecburiyetinde bulunan 
harikzedegânın yekûn hasar ve zararları neye baliğ 
olduğunu hesap edip maksum ile maksumu aleyhin 
nispeti adillerini bulmadan bu nispetli, tevzie imkân 
olmadığı için bu muamelenin ne kadar zaman devam 
edeceğini de tayin etmek mümkün değildir. Yalnız 
şunu arz edeyim ki şimdiye kadar vaki olan hasar ve 
zarar yekûnleri olmak üzere birçoklarını elinde bu
lunan mazbataların muhteviyatını toplayacak olursak 
toplananların yekûnundan bir kıyas edilmek lâzım 
gelirse Türkiye emvali gayrimenkuleden, servetten do
layı dünyanın en zengin memleketlerinden olmak lâ
zım gelir. Günün birinde bu mazbataların yekûnu sa
bit olursa; birçok Avrupa memleketlerinde mevcut 

I olmayan emvali gaynmenkuleye müsavi yalnız ha-
rik görmüş emvali gayrımenkule mevcut olduğu iddia 
edildiği görülecektir. Türkiye'de meydana çıkacaktır. 
Bittabi böyle mıntıkalara da iltifat edip bunlarla 
amil olmak ciddî bir hükümetin yapacağı işler de
ğildir. Binaenaleyh 'bu mazbataların firesini, hava 
payı temizlemek için yapılacak olan tahkikat vesaire 
bilmem ne kadar zaman zarfında devam edecek. Arz 
etmek isterim ki âli bir düşünce neticesi olarak va
tandaşlardan bir kısmının tehvin haline çare bulmak 
maksadıyle yapılan kanunlar fiiliyatta, tatbikatta ada
leti temin için ittihaz edilmesi lâzım gelen tedbirde 
tesadüf ettikleri müşkülât yüzünden uzun zaman ne
tice veremeyecektir zannediyorum. Heyeti "Oelile aza
sından kani olmayan yoktur. Bu itibarla malî noktai 
nazarından yapılan teklifatın bir mahzuru olmadığı 
kanaatindeyim. Bu lâyiha Maliye Vekâletince muva
fıktır; Hükümet azası sıfatıyla. Çünkü bizim düşün
düğümüz o kanun ahkâmı mucibince gerek ad iyen 

I iskân veya tefviz suretiyle verilecek olanlardan alına
cak olan paraların bu suretle yapılacak tefviz netayi-
ci olarak elden çıkacak olan mübadeleye gayrı tabi 
eşhası mütegayyibeye ait emvali metrûkeye mukabil 
mübadillere verilecek olan kısmı için yine aynı mik
tarda, ve mübadillere ait olan emlâktan Hazine o 
miktarda o kıymette bir mal alacağı için bir zararı 
yoktur ve esnayı muamelede, mübadeleye gayrı tabi 
eşhasa verilecek emvali metrûkeye mukabil mübadele
ye tabi emlâki gayrimenkuleden alınacak Hazinenin 
harikzedegânın menafiini, kıymet noktai nazarından, 

i muhafaza edeceğine emin olabilirsiniz. 

Yüz kuruşluk mal verip de (99) kuruşluk mal al
mak kabil değildir. Binaenaleyh ma'î cihetinden ben 
gerek mevzuubahis bu tadilâtın, gerek bu kanunun, 
mevcut ahkâmı kanuniye aleyhine yeni bir vaziyet 
ihdas edeceğine kani değilim. Kalır harikzedegândan 
bir kısımlarının tercihan aynen bir miktar mala maz-
har olmaları. Bendeniz zannediyorum ki elyevm em
vali gayrimenkuleden, harikzedegândan kimsenin iş
galinde bulunmayan böyle bir süknayı işgal etmeyen 
harikzedegân sınıfının vaziyetleri diğerlerine nispeten 
farklar ohıyor. Berikiler bir şey alıyorlar öbürleri bir 
şey almıyorlar. Arz ettiğim hesabın neticesini bekle
miş oluyorlar. Bendenize o delâil olarak ortaya konu
lacak olursa işin daha mebdeine gitmek kanaatında-
yim. Nitekim aynı teklife mahsus olmak üzere vaki 

I olmuş teklifatı kanuniye de vardır. Arz ettiğim diğer 
teklifatın bazılarını Kavanini Maliye Encümeni tat-

I kik etmiştir. 
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Isın mahiyetini tetkik edecek olursak bendeniz 
harp ve istilâ vesair esbap dolayısıyle emlâki hasara 
uğramış, yanmış, tahrip edilmiş vatandaşlarımızdan 
bir zümrei mağdureye 'bir kısmının emvalini tefviz et
mek, menafiini tahsis etmek suretiyle yaptığımız mu
amele bir nevi tazminatı harbiye mahiyetindedir. 
(Envalit dö ger) başka hiçbir manası yoktur. O hal- i 
de mademki bir sınıfı diğer bir sınıfa tercih etme
mek, bütün vatandaşlar arasında aynı esas noktai na
zarından müsavi muamele yapmak lâzım gelirdi. Aca
ba harikzedegândan başka aynı esbap ve felâketi umu- I 
miyeden müteessir olarak mal ve menafi elinden git
miş başka kimse yok mudur? Memleketin neden em
vali menkulesi harik veya başka suretle hasarzede 
olanların menafiini düşündük de bütün heyeti umu-
miyesini düşünmedik? Mesele gayet basittir. (Elimiz
de hepsinin zararlarını tatmin edeceik vasaiti maliye v| 
mevcut değildir. Eğer bir devlet namına harp vesaire 
gibi cemiyeti beşerjyenin henüz maalesef başından zail 
olmayan ava il ve mesaim* umumiye yüzünden vuku 
bulan zararları - solidarite sosyal mi, hangi nazari
yeye istinat ederek tazmin etmek lâzım ise serde-
deyim - bunu umum vatandaşlara teşmil etmek lâ
zım gelirdi. Neden yâlnız harîkzedelere veriyoruz? 
Vukubulan. tenkidin bu ciheti harikzedegân menfaa
ti na bir kısım malı tahsis etmek esasının esbabı mu-
cibesiyle tezat halindedir. Nitekim bunu emvali met- I 
rûke zararlarına teşmil etmek için Heyeti Celileni- I 
ze arkadaşlar tarafından teklif vaki olmuş ve encü- I 
menler onları tetkik etmiştir. Bendeniz serveti umu- I 
miyeyi sıyanet noktai nazarından her- ne şekilde ola- I 
cak olsun günden güne mahv ve harap edilmekte olan I 
bu emvali gaynmenkuienin; gerek süknanın gerek ar- I 
şrnın - arsanın gerçi harap olmasına imkân yoktur; I 
gayrı kabili istimal bir halde kalması da menfaati I 
umumiye için hayırlı değildir - bir an evvel elden çık- I 
ması hayırlı olduğu kanaatındayım. Ye memleketimi- I 
ze hariçten muhacir sıfatiyle gelecek olan bir zata, I 
gerek emvali devletten, gerek herhangi bir kısım em- I 
vali menkuleden bedeli yirmi taksitte istiyfa edilmek I 
üzere tahsisi kabul edildiği halde memleketin asıl I 
evlâdından şu veya bu şekilde duçarı felâket ve mu- I 
sibet olanlara aynı ahkâm dairesinde yardım etmeyi I 
kıskanmayı da doğru bulmuyorum. Ne kadarına yar- I 
dım edebilirsek o kadar kâr olur. Diğerlerinin aena- I 
fü mahfuz, menafii umumiye baki kalmak on kuruş I 
yerine beş kuruşa mat vermemek suretiyle ne kadar I 
yardım edilirse hayırlı olur kanaatındayım. Maruza- I 
tim bundan ibarettir, I 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, bu 
kanun dolayısıyle bendeniz yalnız 1, 2 meseleyi mev-
zuubahis edeceğim. Evvelâ biz mübadeleye gayrı tabi 
eşhastan kalan emlâki kanunla, Maliye Vekili Muh-
teremenin söylediği gibi bir nevi tazminat harbiye 
olarak zarar görenlere verdik. Şimdj onların malı
dır. Bugün onların elinden onları vel«vki kısmen ol
sun almak verilen şeyi geri almak demektir. Bir ka
nunla verilmiş olan şeyi ondan harice tahsis edebilir 
miyiz, edemez miyiz meselesidir. Benjdenizce onların 
hakkı müktesebidir. Ellerinden alınmamak lâzım ge
lir. Mübadeleye gayrı tabi emlâk mahduttur. Halbuki 
Maliye Vekili Beyin 'buyurduğu gibi bju harikzedegân 
veyahut harptan ne suretle hasarzede olmuş kimsele
rin matlupları çoktur. Binaenaleyh deıriekki bir İCMKII-
nı iptal edersek zaten hissei şayia olarak gördüğü 
hasarın yüzde beşini alacak olan şimdi yüzde üçünü 
almış olur ve doğrudan doğruya onun malını almış 
olacak. Şimdi diyeceksiniz ki bu mah bedava almı
yor. Müzayede ile satılacak, yalnız oj harikzede ala
caktır, müzayede olsa dahi bedeli yirmi senede öden-; 
mek üzere verilen bir mal aşağı yukjarı bedava ve
rilmiş demektir. Yani bir mülk müsakkafat ve emlâk 
noktai nazarından bugün yüzde on kira getirmek 
lâzım gelir. Halbuki yirmi sette bedel ile vermek de
mek yüzde beş lira ile oturuluyor delmektir. Kirası
nın nısfını verecek, yirmi sene sonra da o mala sahip 
olacaktır. Halbuki ötedeki Tereanhnnjı da evi yıkıl
mış, o da uzaktan seyredecektir. Onun için yirmi se
ne müddetle tediye olunmak şartıyle | vermek mese
lesi bendenizce bilâbedel vermekle müsavidir. Diye
ceksiniz ki dışarıdan gelen muhacirlere verelim de 
memleket dahilindeki hasarzedelere niçin vermeyelim 
hepsine yapabilirsek adilâne olur. Lâkin kanunla bu
nu bir yere tahsis ettik. Şimdi artık onun elinden al
mak malî bir mesele vesaire değildir şahsın veyahut 
birçok eşhasın mah olan bir mülkü Onların elinden 
alıp kısmen başkasına vermek demekta- ki dün verdi
ğimizi bugün elinden, alıyoruz manası £ibi geliyor. 

Esasen bendeniz Vekili Muhteremden bir sual 
soracaktım. Kendisi cevap verdiler ki hasarzede ge
rek yangından gerek sair surette hasarzede olanlarla 
böyle emval temlik olunacakların nispeti nedir? Nis
peti pek yüksektir. Bu suretle iskân i&dilecekler pek 
azdır. Sonra rüfekadan birisinin sözüne memlekette 
zinüfuz meselesi mevzuubahis değildir buyurdular. Za
ten arkadaşlar, zinüfuz meselesini-doğrudan doğru
ya Mübadele Vekili sabıkı Refet Beyefendinin bura
da resmen ifadelerinden aldılar. 
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Burada, birçok zinüfuz kimselerin ellerinde emval 
vardır, ellerinden alamıyoruz, birçok müşkülâta uğ-
ruyoruz diye resmen ve hükümet namına Refet Bey
efendi beyanatta 'bulundular. Burada söylediler. Zaten 
Hasan Beyefendinin manii idarî meselesi de zinüfuz 
meselesidir. Yani zinüfuzlardan kurtulamayacağız, çı
karamayacağız gibi vakıa manii idarî meselesini mer
hamet noktai nazarından tefsir ettilerse de bendenizce 
manii idarî meselesi de 'bir nevi zinüfuz meselesidir. 
Belki aklanıyorum. Bu benim noktai nazanmdır. Onun 
için memlekette eğer biz Türkiye halkına her sene 
yaptığımız bir kanunla bu sene vereceğimizi gelecek 
sene alacağımızı anlatırsak inkılâpla yürüyen bu Bü
yük Millet Meclisinin yaptığı işlerle mütenasip olmaz. 
Onun için geçen seneki kanunla bu emlâki tefviz et
tik. Gerek yangından,, gerek harpten ve gerek sair 
suretlerle müteessir olanlara bunu verdik. Hatta ge
çen sene bu paradan banka yapalım diye teklif olun
duğu vakitte aynı esbabı mucibe dölayısıyle para bi
zim değildir ki banka yapalım denilmişti. Para doğ
rudan doğruya başkasına aittir. Onların parası ile 
başka bir şey yapamayız. Onların malını da bugün 
başkasına verelim demek olamaz. Noktai nazarım 
bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim. 
Harbi Umumî ve İstiklâl Muharebesinde meskenleri 
harap olan, envalinden, servetinden mahrum kalan 
harp mağdurlarına ait her sene Meclisi Âlide uzun 
uzadiye müzakereler cereyan eder. Ve bu cereyan 
eden müzakereler neticesinde alınan kararlar mesele
yi toptan halletmekle beraber her sene mağdurların 
lehine derece derece mühim bir hatve atmak suretiyle 
mühim bir karar ittihazıyla neticelenir. Malumu âli
leri Harbi Umumînin ve İstiklâl Harbinin bırakmış 
olduğu bir çok seyiat, muhtelif kanunlarla tasfiye edil
di. İmparatorluğun borcu, Harbi Umuminin tekâlifi 
harbiyesi, vasaiti nakliyesi, istiklâl Harbinin tekâlifi 
milliyesi ve yine Harbi Umumî ve istiklâl Harbinin, 
mebaninin muvakkaten işgali hakkındaki kanuna tev
fikan işgal edilen mebaninin icarları, hasarları ve buna 
mümasil bir çok şeyler halledildi. 

Henüz şekli kati almayan yalnız bir mesele kal
mıştır. O da istilâ ve harp dölayısıyle gerek menkul 
ve gerek gayrimenkul emval ve emlâkini elinden çı
karmak suretiyle mağdur açıkta kalan bir sınıfın va
ziyeti kalmıştır. Bunun İçin 1340 senesinde tagayyup 
eden eşhasın emvalini taksim için bir kanun yapıl
mıştır. Emval gayrı kabili taksim olduğu için 1341 
senesinde bu emval satılarak bedellerinin grameten 

I taksimi için muvazene kanununa bir madde kondu. 
Fakat arkadaşlar, hadisat ve zaman da gösterdi ki 
öyle bir madde ile o meselenin hal ve intacı mümkün 

I değildir. 
I Maliye Vekili Beyefendinin de işaret buyurdukları 

veçhile buna, evvelâ haşaratın miktarını tespit edecek 
I ahkâm vazetmek sonra müddet tayin etmek lâzım-
I dır. Ve sonra tagayyup eden eşhasın emvalinin sureti 

füruht ve taksimini ifade edecek ahkâm derç etmek 
iktiza ederdi. Böyle bir kanun yapılmadı ve böyle bir 

ı kanun olmadığından dolayı bugüne kadar iskân için 
I veya mübadele mukavelenamesinin tatbikinden müte

vellit netayiç dölayısıyle mütemadiyen tagayyup eden 
eşhastan kaaln emvalin harp mağdurlarına tahsis edi-

I len kısmı üzerinde tadilât devam etmektedir. İşte bu 
kanun da onlardan biridir. 

I Efendim, gerek bu kanun, gerek bu kanunun birin-
I ci maddesinin tadiline ait Aydın Mebusu Mazhar Bey 
I arkadaşımızın verdiği tadilname, meseleyi esasından 
I hak etmemekle beraber harp mağdurları lehine doğru 
I atılmış bir hatvei terakki olduğu için bendeniz kabu-
I le taraftarım ve kabul etmek zaruret ve mecburiye

tindeyiz. Eğer biz borçlanma kanunu yapmasaydık ve 
I bugün müzakere ettiğimiz kanun olmasaydı 'belki İs

met Beyefendinin işaret ettikleri adaleti mutlakayi te-
I min edecek bir kanun yapmamız o vakit mevzuubahis 

olabilirdi. Halbuki daha evvel borçlanma kanunu ile 
istihkakından fazla verilmiş olan emvalin 22 senede 

I bedellerinin iadesi için bir esas vazettik. Bu kanun-
I la da hakkı iskânı olan adiyyen veya iskân edilmesi 
I icabeden muhacirlere aynı hakkı bahşediyorum. Gayet 

tabiîdir. 

I Bu hakkı bahşetmediğimiz takdirde iskân muha-
I cirin kanunu mucibince yeniden ev yaptırmak gibi 

hazin bir masrafa gitmekten ise Dahiliye Vekili Bey
efendinin izah buyurdukları veçhile mübadeleye tabi 

I olan eşhastan kalan emval ile tagayyup eden eşhas
tan kalan emval başka mahallere tahsis edilmiştir. 
Bu, emvali iki vekâlet arasında mübadele ifade eden 

I bir kanundur. Binaenaleyh bu maddeyi memleket 
dahilinde meskensiz kalıp da idarî emirlerle veya 
hiçbir emre istinat etmeksizin tamamen açıkta kal
dığından dolayı gitmiş bir eve oturmuş gibi kabul bu
yurunuz. Bugün binlerce aileyi o evlerden çıkarmak ve 
o evleri müzayedeye bırakmak zannederim ki ka
nun meselesi olmaktan ziyade evvelâ memleket için 

I bir idare ve Vicdan meselesi diye düşünmek mecburi
yetindeyiz. Bendeniz eminim ki böyle bir hüküm mev-

j cut olmadığından dolayı herhangi vekâlet bunları tah-
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üye ettirmeye kıyam etse ve Meclisi Âlinize müracaat
lar vaki olsa bu tahliyeyi tasvip etmeyeceksiniz. Belki 
bu tahliyenin aleyhinde karar vereceksiniz ve bu 
adamlar evlerinde otursun diyeceksiniz. Binaenaleyh 
harp mağdurlarının umumî olarak haklarını bir an 
evvel temin edebilmek için arz ettiğim gibi muvazene 
kanunundaki mühmel bir madde bu meseleyi hallet
miş olmaz. Maliye Vekili 'Bey bunun nakıs olduğunu 
ifade ettiler. Fakat bunu tamamen kâfil, hukuku ta
mamen temin edecek bir kanun Meclise sevkedecek-
lerini ifade etmediler. Bendenizce mademki o madde
nin noksan olduğuna kailidirler. Bunların hukukunu 
tamamen temin ve tatbikatını ifa edecek 'bir ka
nun Meclisi Âliye vaad buyurman idiler. 

Efendim; zannederim ki geniş bir kanunun ya
pılmasındaki İhtiyacı arz etmekle usulsüzlükleri, ta
hakkuk yolsuzluklarını, işgal yolsuzluklarını hepsini bu 
cümle ile ifade etmiş oluyorum. Binaenaleyh vaziyeti o 
kanun halledebilir. 

Bendenizce tadimameyi kabul etmekle beraber ge
rek tadilnameye, gerek maddenin ashna son bir fıkra 
ilâve etmek münasip olur mütalâasındayım. Demeli
yim ki : «Ancak verilecek olan meskenlerin kıymetleri 
hiçbir sebep ve vesile ile on beş lirayı tecavüz ede
mez» bunu dediğimiz takdirde o vakit hakiki kıymeti 
meselesi mevzuubahis olur. Ve hakikaten bir ailenin 
yurtsuz, yuvasız kalmasını temin etmesi mevzuubahis 
ohır ve düşündüğümüz küçük mülâhazat da bertaraf 
ohır. Böyle bir fıkrayı maddenin nihayetine ilâve eder
sek mahzur tamamen zail ohır. 

Bir de maddede; «Mübadeleye tabi bulunanların 
1331 senesindeki kıymeti mukayyedelerinin» denilmiş 
bunu tayyederek bedellerinin demek iktiza eder. Bu 
müzakerat da gösteriyor ki 1331 senesindeki vergi ve
ya tapu kıymetleri üzerine emlâk vermek doğrudan 
doğruya takdiri kıymetle emlâk verilmektedir. Bina
enaleyh bu fıkradaki pürüzü de Muvazene Encümeni
nin bertaraf etmesi lâzım gelir ve arz ettiğim şekilde 
maddenin nihayetine kıymetinin azamisini ifade ede
cek bir fıkra ilâve etmek lâzımdır ve Mazhar Bey ar
kadaşımızın harp mağdurları namına vermiş okluğu 
takririn kabulü bendenizce faidelidir, zararı yoktur. 
Gerçi adaleti mutlaka olmuyor. Fakat bir kısım mağ
durların daha olsun hukuku temin edilmiş olur. Fa
kat daha esaslı bir kanun yapmak zarureti vardır. 

'MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Hasan Fehmi Beyin son fıkra olarak böyle 
takdiri kıymetle ve yirmi senede bedeli istiyfa edil
mek üzere maddenin nihayetine bir fıkra ilâvesi hak

kındaki mütalâasına bendeniz de iştirak ediyorum. 
Hükümet de iştirak eder. Meseleyi 'biraz daha aça
cak olursam görülür ki böyle bir maddeye lüzum 
vardır ve hükümet de hiçbir vakit böyle bir şey dü
şünmemiştir. Yani herhangi emri vaki ile işgal do-
layısıyle birisi yüz elli bin liralık bir apartman işgal 
eder ve bu apartman kendisine (20) senede (20) tak
sitle verilir diye böyle bir şey düşünülmemiştir, bitta
bi siikna meselesi me vzuübahistir. Onun için takdiri 
kıymetle ve yirmi sene bedel ile hangi yerde sakinse 
onun kendisine temliki mevzuubahistir. Yoksa böyle 
büyük bir apartmanı dediği gibi değil, bir ailenin, 
kırk elli ailenin iskânına mahsus bir apartmanı her
hangi harikzedegâni şagil farz ederek ona temlik et
meyi düşünmemiştik. 

Mamafih kanuna böyle bir fıkra ilâvesi daha mü
nasip olur, o kıymeti mukayyede değildir. 

stSMET BEY (Çorum) — Bendeniz evvelce madde 
hakkında bir şey söyleyemeyeceğimi kaydetmiştim. 
Bir fikri tahlil dermeyan ettim ve mülâhazatımı söy
ledim ve bu mülâhazatımdaki terkip ve tahlili de 
Mazhar Müfit Beyefendi anlayışlarına göre söyledi
ler. 

Bittabi öyle değildir. Bedeli müzayedenin bedeli 
mukaddere tahvil olduğunu şekli ibare gösterdi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY ^Trabzon) — 
O sehivdir. 

İSMET BEY (Devamla) — Halbuki birinci mad
denin metninde böyle şeyler yoktur. Şurada kıymeti 
mukadderenin bankaya verileceği gösteriliyor. Hal
buki buradaki kıymet - tasfiye kanunu mucibince -
tasfiye edilen miktar ohır. Bu kıymet çıktıktan sonra 
kıymetti mukadderin veya bedeli müzayedenin banka
ya verileceği manasında olduğunu anlıyorum. Şu hal
de mülâhazat üzerinde tevekkuf etmek lâzım gelir. 

Demek ki madde yanlıştır. Kıymeti mukadderi ve
rilecek ise bedava verilecek demektir. Halbuki Hazi
ne namma kaydı lâzım gelen, Tasfiye Kanunu ile tas
fiye edilen bedeldir. O bedel çıktıktan sonra o kıy
met verilecek demektir. Binaenaleyh kıymeti mukad
derle bedeli müzayede arasında bittabi az fark ola
bilir, hatta bugünkü kıymete nazaran kıymet takdir 
edeceğini Maliye Vekili taahhüt ettiler. Bu fıkraya 
ilâve edilecek olursa aşağıdaki «hini tahsis» kelime
si de ona göre tashih edilmelidir. Çünkü, (hini tah
sis) kelimesi İskân edilenlere ait olan fıkradır. Harik-
zedegânın işgal ettiği şey tahsis değildir» Binaenaleyh o 
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da takdir edildiği zamana ait olmalıdır. Mukadder be
del ile verilecekse bugünkü kıymet üzerinden verilme
lidir. Şu halde maddeler mütenazıran tashih-edilmeli
dir. Bu halde bedeli mukadder ile bedeli muharrer 
tashih edilecek olursa bittabi bedeli mukadder ile be

deli müzayede arasındaki cüzî fark - adaleti mutlaka 
temin edilemiyir mülâhazası ile kabul edilir. 

'REÎS — Efendim; teneffüs için celseyi oh dakika 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 16.25 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 16,45 

REİS : AH Sururi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talat Bey (Çankırı) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. Efendim, 
birinci maddenin müzakeresi kâfi olduğuna dair 
takrir vardır. 

Birinci maddemin müzakeresinin kifayetini reye 
vaz ediyorum. Birinci madde hakkındaki müzake
reyi kâfi görenler... Kâfi görmeyenler... Birinci mad
de hakkındaki müzakere kâfi görülmüştür. 

Tadil takrirleri var, onlar okunacaktır : 

Riyaseti Ceöleye 
Müzakere kâfidir. Madenin tadil teklifi ile be

raber reye vazını teklif eylerim. 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Maddenin nihayetine fıkrai atiyenin ilâvesini 

teklif ederim. 
Ancak verilecek ebniyenin bedeli azamî on beş 

bin lirayı tecavüz edemez. 
Denizli 

Mazhar Müfit 

Riyaseti Celileye 
Hükümetin izahatından mesele 

tir. Maddenin tadilâtiyle beraber 
teklif ederim. 

Kayseri 
Doktor Halit Mazhar 

tenevvür etmiş-
reye konmasını 

Riyaseti Celileye 
Mazhar Beyin teklifinin başkaca meskeni veya 

kendisine mesken yapacak serveti olmamak kaydiy-
le kabulünü arz ve teklif eylerim. 6 , 2 . 1926 

Emin 
Eskişehir 

Riyaseti Celüeye 
Birinci maddenin «ve bundan böyle verilecek 

emvali gayrimenkule» fıkrasından sonra (ile muha
rebelerde meskenleri harap olanların ikametlerine 
tahsis edilmiş olan hanelerin) fıkrasının ve madde
nin nihayetine (ancak bu suretle mesken tedarik 
eden harikzedelerin kanunu mahsusuna tevfikan zi
raat bankasına tevdi olunan harikzede ve hasarzede-
lere ait mebaüğe hakkı iştiraki sakıt ulur) fıkrasının 
ilâvesini teklif eyleriz. 

Aydın 
Doktor Mazhar 

Menteşe 
Esat 

Saruhan 
Kemal 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Elâziz 

Mustafa 
Niğde 

Mehmet Ata 
Konya 

Eyüp Sabri 
Çankırı 

Mehmet Rifat 

İzmir 
Ahmet Münir 

Denizli 
Yusuf 
Bolu 

Şükrü 
Ergani 

İhsan Hamit 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Van 

Hakkı 
Çankırı 

Ziya 
Konya 

Naim Hazım 
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Karesi 
Osman Niyazi ' 

Elâziz 
Muhittin 
Kütahya 

Mehmet Ragıp 
Ordu 

Hamdi 
İsparta 

Hafız ibrahim 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Erzurum 

Cazım 
Adana 

Mehmet Kemal 
Afyon 

Ali 
İzmir 

Mahmut Celâl 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

İzmir 
Kâmil 

İstanbul 
Ali Rıza 

Sivas 
Rasim 
Adana 

İsmail Safa 
Saruhan 

Etem 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Maraş 
Mithat 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Maraş 
Abdülkadir 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
Hakkâri 
Nazmi 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Biga 

Mehmet 
Ordu 
İsmail 

İçel 
Tevfik 

Cebelibereket 
Avni 
İzmir 

Saraçoğlu Şükrü 
İstanbul 
Ali Rıza 
Saruhan 

Mehmet Yaşar 
İsparta 

MUkerrem 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 
Antalya 
Rasih 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Kayseri 
Halit 

Riyaseti Celileye 
Bugüne kadar hane tedarikine imkân ve yol bu

lamayan harikzedelerin hukuk siyanet edilmek için 
bininci maddedeki (kıymeti mukayyede) fıkrasının 
«kıymeti hazıra» şeklinde tadilini teklif eylerim. 

Karesi 
Ali Şuuri 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddenin nazarı dikkate alman takrirle be

raber encümence iadesini teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Madde 1. — 13 Mart 1340 ve 15 Nisan 1341 tarih
li kanunlar mucibince eşhası mütegayyibeye ait olup 
satılarak bedelleri harpte emlâki ihrak ve tahrip edi
len harikzede ve hasarzedegâna tahsis edilmek üze
re ziraat bankalarına tevdi edilmiş ve badema tevdi 
edilecek olan mebaliğ Tayyare Cemiyetine terk edil
miştir. 

Madde 2. — İşbu Kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

Madde 3. — İşbu Kanun ahkâmı neşri tarihinden 
muteberdir. 

Riyaseti Celileye 
Balâda muharrer kanunun müstacelen ve mürecce-

hen müzakeresini teklif eyleriz. 
Erzincan Rize 

Abdülhak Ahmet Fuat 
Af yonkarahisar Urfa 

İzzet Ulvî Refet 
Karesi 

Ali Şuuri 

YUSUF BEY (Denizli) — Bu ayrı bir teklifi ka
nunidir. Lâyiha Encümenine gitmek lâzımdır. 

REİS — Efendim, bu ayrı kanun lâyihası teklifi
dir. Usulen Lâyiha Encümenine gitmesi icap eder. 
(Ayrı bir tekliftir, olamaz sesleri) 

FUAT BEY (Rize) — Takrir mahiyetindedir. Ka
nunla Encümene beraber gidebilir. 

REİS — Efendim, takrir demin okunan madde 
yerine mi teklif ediliyor? (Olamaz sesleri) 

Efendim, teklifleri, tekrar okuyup birer birer re
ye arz edeceğiz. 

Okunan takrirlerden Aydın Mebusu Mazhar Bey 
ve rüfekasının takriri vardır. Onu okuyalım. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Encümene iadesi 
teklifi hepsine takaddüm eder. Bu abesle iştigal olur, 
çünkü Encümene havale ve iadesi teklif edilmiştir. 
Binaenaleyh takrirler bir defa okunmuştur. Encümene 
iade teklifi vardır. Encümene iade teklifi bir defa 
okunursa... 

REİS — Efendim, madde nazarı mütalaaya alınan 
tekliflerle beraber encümene gönderilir. Çünkü En
cümen Mazbata Muharriri bey hepsin) birden7 iste
miyor. (Doğru sesleri) 

(Doktor Mazhar Bey ve rüfekasının takriri tek
rar okundu) 

Takriri nazarı dikkate alanlar... Nazarı dikkate 
almayanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

(Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin takriri tekrar 
okundu) 
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Takriri nazarı dikkate alanlar... Nazarı dikkate 
almayanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

(Eskişehir Mebusu Emin Beyin takriri tekrar 
okundu) 

Takriri nazan dikkate alanlar... Nazarı dikkate 
almayanlar... Takrir nazan dikkate alınmıştır. 

(Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin takriri tek
rar okundu) 

Takriri nazarı dikkate alanlar... Nazarı dikkate 
almayanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Efendim, demin de arz ettim. Üç madde olarak 
teklif olunan lâyiha ayrı bir tekliftir, evvelâ Lâyiha 
Encümenine gitmesi lâzımdır. Hilâfında mütalaa var
sa buyursunlar. Makamı riyasetin içtihadı bu mer
kezdedir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bu cereyanı muamele
ye bir zarar vermez. Binaenaleyh nazarı dikkate alın
sın. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Reis Bey, geri alı
yoruz efendim. 

REÎS — Efendim, reye konacak başka teklif yok
tur. Maddeyi nazarı mütalaaya alınan tekliflerle be
raber Encümene veriyoruz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Resi Bey, 
söz istiyorum. 2 nci madde teklif edeceğim. 

REİS — Müsaade buyurun, ikinci maddeye geçe
lim de öyle. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, ikin
ci madde birinci madde ile alâkadardır. O tespit olun
sun, ondan sonra... 

Madde 2. — Mübadil Rum emvali metrûkesi mü
sait olmayan mahallerde 13 Mart 1340 tarihli Kanu
nun neşrinden sonra mübadillere tahsis olunmuş ve 
bundan sonra tahsis olunacak birinci maddede mu
harrer emvali gayrimenkuleye mukabil aynı kıymet
te mübadil Rum emvali metrûkesi Dahiliye Vekâle
tince tefrik ve alınan malın ciheti aidiyetine göre 
Maliye Vekâleti ile Evkaf Müdiriyeti Ummuiyesi ve 
İdarei hususiyeler emrine ita olunur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bendeniz üçüncü madde olarak arz edeceğim. Bu 
madde geçsin. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Birinci maddenin 
ne şekil alacağı meçhuldür. Bu maddenin diğerlerine 
tesir edeceği aşikârdır. Maddelerin tamamının En
cümene gitmesi lâzımdır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Birinci mad
de ile hiç alâkası yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Müsaade buyurursanız arz edeyim... İkinci maddenin 
birinci madde ile hiç alâkası yoktur. Bursa gibi bazı 
Akdeniz sahilindeki mahallerde olduğu gibi Rum 
emvali kifayet etmiyor. Bunlara o mahalden eşhası 
mütegayyibeye ait emvalden verilmiştir. 

Kendileri bu yerlerde iskân edilmiştir. Buna mü
badil gönderilmeyen iskân mıntıkalarmdaki Rum 
emvali maliye enirine verilip satılacaktır. 13 Mart 
tarihli kanun mucibince verilenler ve bundan sonra 
verilecek olanlar mukabili olarak aynı kıymetteki 
emlâk Maliye Vekâleti emrine verilip satılacaktır. 
Binaenaleyh bu maddenin birimci madde ile hiç alâ
kası yoktur. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Maddenin yukarıki 
fıkrasında birinci maddede muharrer ve altındaki 
satırlarda birinci ikinci madde diye bahis vardır. Bu
nun içlin diğer maddelerle olan irtibatı inkâr edile
mez. Üçüncü maddede dahi - birinci ve ikinci mad
delerde geçen - diyor, binaenaleyh maddelerin encü
mene gitmesi lâzımdır. Teklif ediyorum, reye vaz 
ediniz. 

REİS — Efendim, ikinci maddenin ve mütebaki 
maddelerin tehiri hakkında bir talep vardır. Reye arz 
ediyorum. Tehirini kabul edenler... Etmeyenler.. Tehiri 
kabul edildi. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bendeniz dördüncü madde olarak bir madde teklif 
edeceğim (encümene gitsin sesleri). 

MAARİF VEKİLİ NECATİ BEY (İzmir) — Efen
dim, bizim öksüz yurtları ve Darülfünuna ait üç ay
lık bütçeler çıkmamıştır, Muvazeneli Maliyeden gel
miştir. Müsaade buyurursanız çıkaralım. 

REİS — Efendim, zaten tercih karan vardır. On-
ları da okuyacağız. 

2. — Öksüz Yurtlar Müdüriyeti Umumiyesinin üç 
aylık tahsisatı munzamma Kanununun mevkii meri
yete vazına kadar ifa olunacak hidemat hakkında ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (2/553) 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Öksüz Yurtlar Müdüriyeti Umumiyesinm Encü

menimize havale buyrulan üç aylık tahsisatı munzam
ma kanunu lâyihasının Heyeti Umumiyece kabul ve 
tasdikine kadar muamelâtı idarenin cereyanını temin 
zımnında ahkâmı muvakkatayi havi olmak üzere En-
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cümenimizce tanzim kılınan merbut lâyihai kanuni-
yenin tercihan müzakeresi ricasiyle Heyeti Umumi-
yeye takdimi karargir oldu. 6 . 3 . 1926 

Muvazeni Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir 

Kâtip Aza 
Konya İsparta 
Fuat Mükerrem 
Aza Aza 

İstanbul Giresun 
Ali Rıza Kâzım 

Aza Aza 
Maraş Diyarbekir 
Mithat Şeref 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Birinci Madde — Öksüz Yurtlan Müdüriyeti 
Umumiyesinin 1926 senesi Mart, Nisan ve Mayıs ay
larına ait tahsisatı munzamma kanununun mevkii me
riyete vazına kadar maaşattan gayri mevaddı mühim-
me ve müstaceleye sarf edilmek ve bilâhare muayyen 
tertiplerinden mahsubu icra kılınmak üzere 148 101 
lira tahsisatı muvakkate ita olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu müddet zarfında kavanin ve ni-
zamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edilmekte 
olan varidatın cinayetine devam olunur. 

Üçüncü madde — İşbu kanun 1 Mart 1926 tari
hinden muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını ic
raya Maarif Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı efendim? Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Öksüz Yurttan Müdüriyeti Umumiyesinin üç ay
lık tahsisatı munzamma kanununun mevkii meriyete 
vazına kadar ifa olunacak hidemat hakkında kanun 

Birinci Madde — öksüz yurtlan müdüriyeti umu
miyesinin 1926 senesi Mart, Nisan ve Mayıs aylarına 
ait tahsisatı munzamma kanununun mevkii meriyete 
vazına kadar maaşattan gayri mevadı mühimme ve 
müsteceleye sarfedilmek ve bilâhare muayyen tertip
lerinden mahsubu icra kılınmak üzere 148 101 lira 
tahsisatı muvakkate ita olunmuştur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edilmek
te olan varidatın cibayetine devam olunur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun 1 Mart 1926 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Maarif Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul edilmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. (Maliye Vekili de ilâve edilmek lâzımdır ses
leri). 

Peki efendim, (Maarif ve Maliye Vekilleri) Sure
tinde reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Bilâhare heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye vaz edeceğim. 

Darülfünun Bütçesine geçiyoruz efendim. 

3. — Darülfünun Emanetinin üç aylık tahsisatı 
munzamma kanununun mevkii meriyete vazına ka
dar ifa olunacak hidemat hakkında kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (2/554) 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti CeKleye 
Darülfünun Emanetinin 4 Mart 1926 tarihinde 

encümenimize havale buyrulan Mart, Nisan ve Ma
yıs aylanna ait tahsisatı munzamma kanun lâyiha
sının heyeti umumıiyece kabul ve tasdikine kadar 
emanet muamelâtının sekteden vikayesi zımnında 
ahkâmı muvakıkateyi havi olmak üzere encümeni-
mizce tanzim kılınan merbut lâyihai kanuniyenin ter
cihan müzakeresi ricasiyle heyeti umumiyeye takdi
mi karargir oldu. 4 Mart 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Çankm Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir 

Kâtip Aza 
Konya İsparta 
Fuat Mükerrem 
Aza Aza 

İstanbul Giresun 
Ali Rıza Kâzım 

Aza Aza 
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Maraş Diyarbekir 
Mithat Şeref 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Birinci Madde — Darülfünun Emanetinin 1926 
senesi Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait tahsisatı 
munzamma kanununun mevkii meriyete vazına ka
dar maaşattan gayn mevaddı mühimime ve müsta-
celeye sarf edilmek ve bilâhare muayyen tertiplerin
den mahsubu icra kılınmak üzere 62 174 lira tahsisatı 
muvakkate ita olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamaıt ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edil
mekte olan varidatın cibayetine devam olunur. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanun 1 Mart 1926 ta-
, lininden muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu Kanunun ahkâmını ic
raya Maarif ve Malîye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umunıiyesi hakkında mütalâa var 
mı efendim? Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Darülfünun Emanetinin üç aylık tahsisatı munzam
ma kanununun mevkii meriyete vazına kadar ifa 

olunacak hidemat hakkında kanun. 

Birinci Madde — Darülfünun Emanetinin 1926 
senesi Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait tahsisatı 
munzamma kanununun mevkii meriyete vazına ka
dar maaşattan gayn mevaddı mühimme ve müsta-
celeye sarf edilmek ve bilâhare muayyen tertiplerin
den mahsubu icra kılınmak üzere (62 174 lira tahsi
satı muvakkate ita olunmuştur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İkind Madde — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edil
mekte olan varidatın cibayetine devam olunur. 

- * • • — « • > • • • « 

REİS — 2 nci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabu! etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanun 1 Mart 1926 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — İşbu Kanunun ahkâmını 
icraya Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, bununla üç kanun oluyor. Heyeti Umu-
miyelerini tayini esami ile reye vaz ediyorum. (Rey
ler toplandı) 

Efendim; reyini istimal buyurmayan rüfeka lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. İstihsali ârâ hitam bul
muştur. 

Neticei ârâyi arz ediyorum. 
Ankara Şehiremanetine iki milyon lira ikrazı hak

kındaki kanunun ikinci defa reye vazmda 137 zat 
reye iştirak etmiştir. 125 kabul, 11 ret ve 1 müsten
kif vardır. 

2 nci defa reye vaz edildiğinden kanun 125 rey 
ile kabul edilmiştir. 

Darülfünun Emanetinin üç aylık tahsisatı Mun
zamına Kanununun mevkii meriyete vazına kadar ifa 
olunacak hidemat hakkındaki kanuna kabul reyi ve
ren azanın adedi 138'dir. 136 kabul, 1 ret, 1 müsten
kif rey vardır. Nisap yoktur. 

Öksüz Yurtlarının üç aylık tahsisatı munzamma 
kanununun mevkü meriyete vazına kadar ifa oluna
cak hidemat hakkındaki kanuna rey veren azanın 
adedi 139'dur. 138 kabul, 1 ret vardır. Bunda da ni
sap yoktur. Her ikisi de ikinci defa reye vaz edile
cektir. 

Efendim, Pazartesi günü saat 14'te içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 17.30 

>••« 
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Ankara Şehremanetine İki Milyon lira İkrazı Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Yazında Rey Veren 
Azayı Kiramın Esamisi 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
îzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. % 

Şükrü B. 
BİTLİS 

Muhittin Nâm'i B. 
BOLU 

Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Aza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 137 
Kabul edenler : 125 
Reddedenler 
Müstenkifler 
vlünhaller 
Reye iştirak etmeyenler : 1 

11 
1 

,2 
48 

[Kabul Edenler] 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik. B. 
Rifat B. 
Talâtt B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şaloir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B.j * 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B; 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet HilmülB. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü; B. 
Musa Kâzım IB. 
Mustafa B. 
Mustafa .Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B, 

MALATYA 
Mahmut Ned$m B. 
Reşit B< 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
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ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal- B. 
Yaşar B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

ERGANİ -
İhsan B. 

ERZURUM 
Raif B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Ziyâettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Suıuri B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

[Reddedenler] 

KARESİ 
Hulûsî B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KOCAELİ 

Mustafa B. 
Şükrü B. 

[Müstenkif] 

ERZURUM 
Câzim B. 

[Münhaller] 

İstanbul : 1 . ' 
Manisa 1 

Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

MERSİN 

Besim B. 

TRABZON 

Rahmi B. 

Toplam 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AF YONKAR AHİSAR 
Ali B. (Ankara İstiklâl 
Mah. Reisi) 
Sadık B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B, (M.) 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. (An
kara istiklâl Mah. Âzası) 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BlGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark istiklâl Mah 
Âzası) 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reis V.) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (Ankara İs
tiklâl Mah. M. Umumisi) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref; B. 
Zülfi B. . 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZlZ 
Hüseyin B. 
Naci B. 
Süleyman B. (M.) 

92 
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ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B, 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi fi. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ankara İs
tiklâl Mah. Âzası) 
Şahin B. (M.) 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. (V.) 

Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfikr Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M. Âzası) 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. (M.) 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tiklâl Mah. Âzası) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Saffet B. (M.) 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik

lâl Mah. Âzası) 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B, 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. (M.) 
Tahsin B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
llyas Sami B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. (M.) 
Hailit B. (M.) 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 

RİZE 
Ali B. (Şark İstiklâl Mah. 
Âzası) 

Ekrem B. 
Hasan Cavit p. 

SÂRÛHAN 
Abidin B. 
Mehmet Sabifi B. (V.) 
Mustafa Fev£i B. (M.) 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B, (M.) 
Rahmi B. 
Rasim B: (1. Â.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. (ML) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hâ mdi B. 
Sefile B. (M.) 

URFA 
Ali B, 
Saffet B. (M.) 
Yahya KemalB. (M.) 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.[) 
Ragıp B. | 
Yusuf Ziya fi. 

»••« 
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Darülfünun Emanetinin Üç Aylık Tahsisatı Munzamma Kanununun Mevkii Meriyete Yazına Kadar 
Olunacak Hidematı Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap Yoktur.) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa, Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. * 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
Muhittin; Nâmi B. 

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

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 138 
(Cabul edenler : 136 .>.' 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 

1 
1 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 147 

[Kabul Edenler] 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemaî B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM ! 
Ahmet Şükrü B". i 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Mustafaı B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

"ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Fent B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi .B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrern B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yûsuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hüseyin Rauf B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Aîi Nazmi B. 
Halit B. 
Hasanı Fehmi B. 
Mehmet Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilm'i B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya^ B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 
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MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 

MENTEŞE 
EsaH B. 

MERSÎN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Ka<lri B. 

NÎĞDE 
Ata B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (Ankara İstiklâl 
Man, Reisi)1 

Sadık! B, (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B, (M.) 

ORDU 
Harndi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat; B. 
Fuat B. 

SARUHAN 

Ethem! B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

[Reye İştirak 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 

Dr. Reşit Galib B. (An
kara istiklâl Mah. Âzası) 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 

Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

SİNOP 
Recep Zühtüı B. 

SİVAS 
Dr< Ömer Şevki B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

^TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

Etmeyenler] 

I BOZOK 
Avni B. (Şark İstiklâl 

I Mah. ı Âzası) 
I Süleyman Sırn B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

I BURSA 
I Necati B. 
I Osman Nuri B. (M.) 
S Refet B, (Reis V.) 

CANİK 
I Cavit Paşa 
1 Talât Avrii B. 

S CEBELİBEREKET 
I İhsan B. (V.) 
I ÇORUM 
I Dr. Mustafa: B, (M.) 

TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunah Hilmi B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip AliıB. (Ankara İs
tiklâl Mah. Âzası) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

j Şeref B. 
EDİRNE 

Cafer Tayyar Paşa 
ELÂZİZ 

Hüseyin Ef. 
' Naci B. | 

Süleyman :B. (M.) 

[Reddedenler] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Müstenkifler] 

' ERZURUM 
Raif B. 

[Münhaller] 

İstanbul 1 
Manisa : 1 

Toplam 2 
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ERTUĞRUL 

Ahmet tffet B, (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasirrt B. (M.) 

ERZİNCAN 

Sabit B. (M.) 

ERZURUM 

Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

GAZİANTEP 

Ahmet Remzli B, (M.) 
Kılıç Ali B. (Ankara 
İstiklâl Mah, Âzası) 
Şahin B< (M.) 

GİRESUN 

Hâoim Muhittin B. (An
kara İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Kâzımı B. 
Şevket B, 
TahiıJ B, (M.) 

GÜMÜŞHANE 

Cemal Hüsnü B< (M.) 
Hasan Fehmi B. . 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B, (İ. Â.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 

'İÇEL 
Emini B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
BehiçJ B. (V.) 
Dr, Refik B, (M.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B, (M.) 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım KarabekÜr Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr< Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M.V.) 
Haydar Adil B, 
Kâzurt Paşa 
Mehmet Vehbi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, (M.) 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tiklâl Mah. Âzası) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Saffet B, (M.) 

KONYA 
Bekir Bi (M.) 
Refik R. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstiklâl 
Mah, Âzası) 
AM Sadi B. 

KÜTAHYA 

Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B, (V.) 
Rıza B.(M.) 

MALATYA 

Bedii! B. 
Dr, Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. 
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Su» No. : 84 
MÜBADELEYE GAYRİ TABİ EŞHASTAN METRUK OLUP MUHACİR VE MÜLTECİLERE 
ADİYEN İSKÂN VEYA TEFVİZ SURETİYLE VERİLEN EMVALİN İSTİRDAT EDİLMEMESİ 
HAKKINDA (1/285) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE İSKÂN, MUVAZENEl MALİYE ENCÜMEN

LERİ MAZBATALARI 

21 Kânunuevvel 1341 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet 
6 

6064 

Büyük Mîllet Meclisi Riyasetine 

Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk olan ve 
muhacir ve mültecilere adiyen iskân veya tefviz su
retiyle verilen emvalin istirdat edilmemesi hakkında, 
Dahiliye Vekâletince tanzim olunan ve İcra Vekille
ri Heyetinin 9 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun 
lâyihası ise esbabı mucibe mazbatasının müsaddak su
reti leff en takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyrulmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk olup ge
çek 13 Mart 1340 tarihli kanunun neşrinden mukad
dem ve gerek işbu kanunun neşrinden 15 Nisan 1341 
tarihH kanunu muaddelin neşri tarihine kadar mu
hacir ve mültecilere adliyen iskân veya mübadele ta
rikiyle verilmiş olan emvalin istirdat edflmemesi 28 
Haziran 1341 tarihli ve bir sureti merbut talimatna
menin birinci maddesi icabından bulunmuş ise de 
eşhası merkumeden metruk ve emlâk ve arsaların 
füruhtu He esraanının harpte emlâki tahrip ve ihrak 
edilenlere tevdi salifüzzikr 15 Nisan 1341 tarihli ka
nun ahkâmı iktizasından olması itibariyle anîfüzzikr 
talimatname ahkâmına tevfiki muamele edilebilmesi 
için keyfiyetin bir maddei kanuniye ile tevsiki muk-
tazi görüldüğü Maliye Vekâletinden işar buyrulmuş 
ve filhakika gerek hazine ile gerek uhdei evkafa ta
mamen müdevver icareteynü eşhası mütegayyibe em
vali metrûkesinin iskân idaresince kanunî bir esas 
dahilinde muhacir ve mültecüerin eyadü istifadesine 

tevdi imkânının tehiyesi için evkaf idaresiyle ve ke-
zaiik mübadelei ahali mukavelenamesinin eşhası hük-
miyeden müdevver emval ve emlâk hakkındaki fı-
karatı mevzuasına tebean idarei husüsiyelerle vekâle
ti acizi emrinde bulunan diğer Rumlardan metruk 
olup mübadiline verilemeyecek mahal ve menatıkta 
kâin emlâk ve arazinin berayi füruht işbu devair em
rine mübadeleten verilmek suretiyle icrayî istîbda-
li her türlü müşkülât ve mevanii mülehaddiseyi hal
ledebilecek mahiyette görülerek bu saHUe tanzim kı
lınan melful lâyihai kanuniyemn birinci ve ikinci ve 
üçüncü maddeleri yazılmıştır. Muamelei istibdaMye 
bilâhare kanuniyeti Meclisi Âlice derdesti icra (borç
lanma kanun lâyihasına tebean tekasitâ muayyene ite 
aile reisleri namına borç olarak kaydedilmek sure
tiyle ifa kılınacağına nazaran mevzuubabis emvale 
mecalisi idarece işbu emvalin hini tahsisindeki kıy
meti bittakdir alâkadar devaîrin mütekabilen tuta
cakları hesabı cariye icrayi kaydı nefsülemre muva-
ftk görülerek berminval muharrer dördüncü madde 
tahrir ve tanzim kdınrmştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye Encümeni 

Mazbaia,Numarası 
138 

Esas Numarası 
1 

785 

Muvazenei MaBye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celüeye 

Mübadeleye tabi eşhastan metrtik olup ımıhadr 
ve mültecilere adiyen iskân veya tefviz suretiyle ve
rilen emvalin istirdat edilmemesi hakkındaki lâyihai 
kanuniye ile esbabı mucroesi ve İskân Encümeninm 
mazbatasiyle tadilâtı DahiKye ve Maliye VekiHeri 
beyler hazır oldukları halde Encümenimizde de tet
kik ve müzakere olundu. 



Hükümetçe teklif olunan lâyihai kammiyenın esa
sı mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk olup ev
vel ve aher muhacir ve mültecilere adiyen iskân ve 
mübadele suretîeriyle verilmiş olan ve diğer taraf
tan da kavanini muhtelife ile cihatı safreye tahsis kı
lınan emvali gayri menkulenin muhacir ve mülteci
ler yedlerinde kalmasını ve bundan sonra da bu kabil 
emvali gayri menkuleden iskân maksadına göre isti
fade edilmesini ve bunlara mukabil mübadeleye tabi 
eşhastan metruk emvali gayri menkulenin istibdalen 
itasını teminden ibarettir. 

İskân Encümeni mazbatasında da lâyihai kanu-
niyenin esası tasvip edilerek bazı cüzî tadilât icra 
kılındığı izah buyrulmaktadır. Encümenimiz de mü
badeleye gayri tabi eşhastan metruk olup gerek dev
let yedinde bulunan gerek evkaf veya idarei hususi-
yelere müdevver olan emvali gayri menkuleden iskân 
siyaseti icabına göre istifade edilebilmesi ve bina
enaleyh bu kabil emvali gayri menkuleden şimdiye 
kadar muhacirin, mübadil ve mültecilerin iskânına 
tahsis kılınanların istirdadı mevzuubahis olmamakla 
beraber bundan sonra da muhacirin, mübadil ve mül
tecilere verilebilmesi zaruretini teslim etmektedir. An
cak mübadeleye gayri tabi eşhasa ait olup hükümet 
yedinde bulunan metruk emlâk ve arsaların 13 Mart 
1340 ve 15 Nisan 1341 tarihli kanunlar mucibince sa
tılarak esmanının düşman, usat ve hasbellüzum hü
kümet tarafından hedm ve tahrif veya harp dolayı-
siyle ifarak edilmiş olan emlâk sahiplerine zayiatları
nın derecesi nispetinde tevzii ve ashabı istihkaka tev
zi edilinceye kadar bedelâtı mezkûrenin faiz muka
bilinde Ziraat Bankasına tevdii ve satılan işbu emvali 
gayri menkulenin 1331 senesindeki kıymeti mukayye-
delerinin bilâhare Maliye bütçesinden istihsal oluna
cak tahsisattan ashabı hesabı carisine kayıt ve ithali 
muktazi olduğu gibi 15 Nisan 1339 tarihli kanun 
mucibince mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk 
olup hazinei evkaf namına kaydı icra kılınan icaretini 
müsakkafat ve müstaglâtı vakfiyenin ve 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun 23 ncü maddesi 
mucibince idarei hususiyelere devrolunan eşhası hük-
miyeden metruk emvali gayrimenkule bedellerinin ev
kaf ve idarei hususiye verilmesi lâzimeden bulundu
ğu ve mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk emva
li gayri menkule Lozan Mübadelei ahali mukavele
namesi mucibince mübadillere ait olduğundan bu ka
bil emvali gayrimenkulenin mübadeleye gayri tabi 
eşhastan metruk ve gayri mübadil muhacirin ve mül
tecilerin iskânına mahsus emvali gayri menkulenin 

istibdaline karşılık tutulması caiz olamayacağı der-* 
kârdır. 

Esasen borçlanma kanunu mucibince muhacir, 
mübadil ve mültecilerle aşiret efradına ve yerli aha
liden ihtiyacı olanlara verilecek emval bedeli mu-
kassaten istiyfa edileceğinden bu bedelâtın karşılık 
tutulması daha ziyade sehil ve kabildir. 

tskân siyaseti muktezasının hukuku müktesebenin 
muhafazası umdesiyîe telifini nazarı itibara atan En
cümenimiz ilzamı sarahatle hükümetin teklifindeki 
birinci ve ikinci maddeleri birleştirerek birinci mad
deyi balâdaki mütalâata tabi olarak yeniden tahriri 
muvafık görmüştür. 

Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk olup mü
badillere verilen emvali gayri menküleye mukabil 
istibdalen mübadeleye tabi eşhastan metruk emvali 
gayri menkûle itası makarini madelet bir sureti tesvi
ye olacağından Encümenimiz bu noktai nazarı ihtiva 
etmek üzere hükümetin lâyihasındaki üçüncü madde 
yerinde yeniden ikinci maddeyi tespit eylemiştir. 

Hükümetin lâyihasında isti bela! muamelesine ait 
bulunan dördüncü maddeye birinci maddenin şekli 
muaddiline nazaran tespiti bedel cihetinin de ilâve
si icap ettiğinden mezkûr madde bu dairede ve Mec
lisi İdare yerine idare heyetlerinin ikâmesi ile üçün
cü madde olarak kabul olunmuştur. 

Hükümetin lâyihasındaki beşinci ve altıncı mad
deler şekle ait bazı tadilât ile dördüncü ve beşinci mad
deler olarak kabul edilmişlerdir. 

Mâruzâtı anife veçhile tadiîen tanzim kılman 
lâyihanın kanuniye Heyeti Celileye takdim olunur. 

22 Şubat 1926 

Reis 
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Hini imzada bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

İstanbul 
Refik Kâmil 

Aza 
Zonguldak 

Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
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İskân Encümeni Mazbatası 
Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk olan mu

hacir ve mültecilere adiyen iskân veya tefviz sure
tiyle verilen emvalin istirdat edilmemesi hakkmda 
Başvekâletten mevrut kanun lâyihası İskân Encü
menince tetkik ve müzakere olundu. 

8 Teşrinisani 1339 tarihli İmar ve İskân Kanunu
nun birinci maddesi mucibince gerek 13 Mart 1340 
tarihî! Kanunun neşrinden mukaddem ye gerekse 
15 Mart 1341 tarihli Kanunu muaddelin neşri tarihi
ne kadar eşhası müteğayyibe emval ve emlâki ile iş
bu emval ve emlâkten icareteynli olmak itibariyle de 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesine ve eşhası hükmiye-
ye aidiyeti - tihetiyle idarei hususiyelere intikâl eden 
emval ve emlâkten kanunen hakkı iskânı haiz eşha
sa dairei aidesince usulüne tevfikan adiyen iskân 
ve tefviz tarikiyle verilmiş olan emval ve emlâkin 
anifuzzikr 15 Nisan 1341 tarihli muaddel kanun muk-
taziyatına tebaiyetle satılamaması muvafık görül
müş ve olbaptaki hükümetin kanun lâyihası tadil 
edilmekle Muvazene! Maliye Encümenine havale 
buyrulmak üzere Riyaseti Celileye takdimine ka
rar verilmiştir. 

Reis Namına 
Antalya 

Ahmet Saki 
Kâtip 
Bolu 

Emin Cemal 
Aza 

Aydın 
Tahsin 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Biga 
Şükrü 
Aza 

Saruhan 
Ethem Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Hükümetin Teklifi 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — 8 Teşrinisani 1339 tarihli İmar ve İs

kân Kanununun birinci maddesi mucibince gerek 
13 Mart 1340 tarihli Kanunun neşrinden mukad
dem ve gerek 15 Nisan 1341 tarihli Kanunu muad
delin neşri tarihine kadar eşhası müteğayyibe emval 
ve emlâkinden ve idâreteynli olmak itibariyle Evkaf 
İdarei Umumiyesi uhdesine intikâl eden emval ve 
emlâk ile eşhası hükmiye tahtı tasarrufunda bulunan 

emval ve emlâkten mübadeleye tabi veya gayri tabi 
muhacir ve mültecilere adiyen iskân veya tefviz ta
rikiyle verilmiş olan emval ve emlâk i istirdat olun
maz. 

Madde 2. — Mübadil Rum emvali pıetrükesi mü
sait olmayan mahallerdeki kanunen hakkı iskânı haiz 
muhacir ve mültecileri iskân ve terfih için 15 Ni
san 1340 tarihli Kanunun neşri tarihimden sonra da 
icareteynli emval dahi dâhil olduğu hâlde bilûmum 
eşhası müteğayyibe emvali nıetrükesi tahsis olunur. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci madde mucibince 
eşhası müteğayyibe emval ve emlâkinden mübadele* 
ye tabi veya gayri tabi muhacirlerle birinci madde
de mültecilerin iskân ve terfihlerine tahsis olunmuş 
emvali gayri menküîeye mukabil aynı kıymette Rum 
emvali nıetrükesi Dâhiliye Vekâletince tefrik ve ah-
nan malın ciheti aidiyetine göre Maliye Vekâleti ile 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi ve İdarei hususiyeler 
emrine ita olunur. 

Madde 4. — Birinci ve ikinci maddeler mucibin
ce verilen eşhası müteğayyibe ve hükmiye emval ve 
emlâkinin muamelei istibdaii muhacire hini tahsisin
deki kıymetle icra olunur ve bu kıymetin takdiri ma
halleri Meclis idaresine aittir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyûlicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 9 Kânunuevvel 1340 

Başvekil 
.İsmet 

Müdafaai Millîye Vekili 
Recep Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenarii 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

Hasta 

Hariciye Vjekâleti Vekili 
Mahıjnut Esat 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

İskân Encümeninin Tadüİ 
Madde 1. — 8 Teşrinisani 1339 tarihli İmar ve 

İskân Kanununun birinci maddesi mucibince gerek 
13 Mart 1340 tarihli Kanunun neşrinden mukaddem 
ve gerekse 15 Nisan 1341 tarihli Kanunu muaddilen 
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neşri tarihine kadar icareteynli ve eşhası hükmiye ı 
tahtı tasarrufunda olanlar da dahil olduğu halde bi- I 
Iumum eşhası raütegayibe emval ve emlâkinden ka- I 
minen hakkı iskân ve terfihi haiz eşhasa dairei aMe-
since usulüne tevfikan adiyen iskân veya tefviz ta-
rikiyle verilmiş olan emval ve emlâk anifuzzikr 15 I 
Nisan 1341 tarihli muaddil kanun muktaziyatına te- I 
baiyetle satılamaz. I 

Madde 2. — Mübadil Rum emvali metrukesi mü- I 
sait olmayan mahallerdeki kanunen hakkı iskânı haiz 
eşhası iskân ve terfih için 15 Nisan 1341 tarihli ka- I 
nünün neşri tarihinden sonra da birinci maddede I 
mezkûr eşhası mütegayyibe emvali metrukesi tahsis 
olunur. I 

Madde 3. — 13 Mart 1340 tarihli kanunun tarihi I 
neşrinden itibaren eşhası mütegayibe emval ve em- I 
lâkinden (müsakkafat ve arsalar) )Kanunen hakkı is- I 
kânı haiz eşhasın İskân ve terfihlerine tahsis olunan i 
ve olunacak olan emvah' gayrimenkuleye mukabil ay- I 
in kıymetle Rum emvali metrukesi Dahiliye Vekâle- I 
tince tefrik ve tahsis olunan malın ciheti aidiyetine ı 
göre Maliye Vekâleti ile Evkaf Müdüriyeti Umumiye- l 
si ve İdarei Hususİyeler emrine ita olunur. | 

Madde 4. — Üçüncü maddede zikr olunduğu veç- t 
hile verilen ve verilecek olan eşhası mütegayyibe em- ı 
val ve emlâkinin muamelei istibdali hini tahsisteki I 
kıymetle icra olunur ve bu kıymetin takdiri mahalleri [ 
mecalis idaresine aittir. [ 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute- | 
berdir. I 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve I 
Maliye Vekilleri memurdur. t 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili I 
Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk oîuj> hakkı I 
iskânı haiz olanlara verilmiş ve verilecek emvali I 

gayrimenkule hakkında kanun lâyihası I 
Birinci Madde — Mübadeleye gayri tabi eşhastan J 

metruk olup 13 Mart 1340 ve 15 Nisan 1341 tarihli 

kanunlar ahkâmına tabi bulunan emlâk ve arsalarla 
15 Nisan 1339 tarihli kanun mucibince hazine! evkaf 
namına kaydı icra kılınan icrateynli müsakkafat ve 
müstağlatan ve 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun yirmi üçüncü maddesinin (V) fıkrası mu
cibince idarei hususiyelere terk edilmiş olan emvali 
gayrimenkuleden mübadeye tabi olanlardan maada 
kanunen hakkı iskânı haiz olanlar adiyen iskân veya 
tefviz tarikiyle verilmiş ve bundan böyle verilecek 
olan emvali gayrimenkule istirdat olunmayıp üçüncü 
madde mucibince takarrür edecek bedeli 14 Kânunu
sani 1926 tarihli Borçlanma Kanunu mucibince ken
dilerinden istiyfa ve bu kabil emvali gayri menknle-
den 13 Mart 1340> ve 15 Nisan 1341 tarihli kaaunlar 
ahkâmına tabi bulunanların 1331 senesindeki kıymeti 
mukayyedelerimn Ziraat Bankasına itasına dair olan 
ahkâm baki olduğu gibi icareteynli bulunanların is
tiyfa edilecek bedelleri hazinei vakfa ve idarei hu
susiyelere ait bulnanlarm bedelleri de idarei hususi-
yelerine ita olunur. 

İkinci Madde — Mübadil Rum emvali metrukesi 
müsait olmayan mahallerde 13 Mart 1340 tarihli Ka
nunun neşrinden sonra mübadillere tahsis olunmuş ve 
bundan sonra tahsis olunacak birinci maddede muhar
rer emvali gayrimenkuleye mukabil aynı kıymette mü
badil Rum emvali metrukesi Dahiliye Vekâletince tef
rik ve alınan malın ciheti aidiyetine göre Maliye Ve
kâleti ile Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi ve İdarei hu-
susiyeler emrine ita olunur. 

Üçüncü Madde — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince verilen ve verilecek olan emvali gayri men-
kulenin tespiti bedeli ve muamelei istibdali hini tah
sisteki kıymetle icra olunur. Bu kıymetin takdiri ma
halleri idare heyetlerine aittir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — İşbu kanun ahkâmım icraya Ma
liye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

• • • • ? • • • >&< ..+... 


