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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Gümrük memurlarından vazifei memurelerini sui

istimal edenlerle vazife veya mesleklerinde kendile
rinden istifade edilmeyenler hakkında yapılacak mua
meleye dair kanuna müzeyyel kanun lâyihasile, 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
kanuna eklenecek kanun lâyihası müzakere ve kabul 
edildi. 

Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun lâyihası dahi müzakere, 
birinci ve ikinci maddeleri kabul ve üçüncü maddesi 

üzerinde müzakere cereyan ettikten sonra teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun bazı 

maddelerini değiştiren kanun lâyihasının üçüncü mad
desinin Adliye ve Dahiliye encümenlerinde müştereken 
tetkiki karargir olduktan sonra perşembe günü top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Mersin Rize 

Hamdi Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Divanı muhasebat reisliği intihabına dair 5/51 
numaralı Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

2 — Ecnebi memleketlerde tütün satmak için bir 
limitet şirket teşkili hakkında 1/783 numaralı kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, iktisat ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Hizmetleri görülen bazı zevata verilecek gay. 
rimenkuller hakkında 1/740 numaralı kanun lâyihası 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

4 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 350 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/815 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Tekirdağ mebusu Cemil Bey ve 32 arkadaşının, 
1605 numaralı kanuna müzeyyel 2/18 numaralı kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER: Refik B. (Konya), Ali B. (Rize). 

RElS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETt UMUMlYEYE MARUZATI 

/ — Ordu nhebum Havai ve Kütahya mebusu 
Hanim Beylerin vefatlarının tebliği 

Ruznameye başlamazdan evvel Kütahya me
busu Rasim ve Ordu mebusu Recai Beylerin ve
fat ettiğini teessürle arzederim. Değerli hatıra
larını taziz için bir dakika sükût edilmesini rica 
ederim (Bir dakika sükût edildi). 

2 — Ordu mebusu Recai Beyin vefatı müna
sebetti e Ordu spor kulübü reisliğinden yelen tel
graf name 

RElS — Bu münasebetle Ordudan Recai Bey 
arkadaşımız için bir telgraf gelmiştir, okuyaca
ğız. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Büyük inkilâbm başından bu zamana kadar 
Büyük Gazimizin arkasından irkilmeden yürü
yen memleketimizin öz evlâdı kulübümüzün fah
rî reisi, Meclis arkadaşınız, mebusumuz Recai 
Beyefendinin aramızdan ebediyen ayrılmasın
dan doğ-an sonsuz acılarımızı Yüksek Meclisi
nize saygılarımızla arzeyleriz efendim. 

Ordu Spor yıldız reisi 
Rasim 

REİS — Münasip bir şey yazarız. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgpat) — Her iki 

arkadaşımızın ailesine taziye yazılmasını rica 
ederim. 

REİS — Yazarız efendim. 
3 — Orman kanunu lâyihası muvakkat encü-

- 6 4 -



İ : 13 14-12-1933 C : 1 
menine aza intihabı hakkında muvakkat encümen 
riyaseti tezkeresi 

REİS — îki muvakkat encümenin azalarını 
çoğaltmak için encümen reisliklerinden gelen 
mazbatalar vardır, onları okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
Ziraat encümenince tetkik olunup aldığı son 

şeklin Maliye, Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümende müzakere edil
mesi Heyeti Umumiyece kararlaştırılan orman
lar kanunu lâyihasını müzakere etmek üzere bu 
encümenlerden tefrik edilen üç azadan mürek
kep dokuz azalı Muhtelit encümen bu gün top
landı. 

Kanunun ihtiva eylediği esasat mevzuatımız
dan mühim kısımlarım alâkadar etmektedir. Bu 
itibarla lâyihanın bu encümenlerin her birisinde 
ayrı ayrı tetkiki daha faydalı olacağı tabiî ol
makla beraber kanunun müstacelen çıkarılması 
lüzum ve ehemmiyeti de derpiş edilerek Heyeti 
Umumiyece muhtelit bir encümende tetkikına ka
rar verilmiş ise de tefrik edilen aza adedi üç 
zatten ibaret olup dokuz azalı bir encümende mü
zakeresi bazı arkadaşların mazeretleri sebebile 
ispatı vücut edememeleri halinde esasların mü
zakeresini zâfa düşüreceği mülâhaza edilmiş, 
bunun için hem kanunun ehemmiyetile mütena
sip olacak derecede daha kalabalık bir heyetle 
müzakere edilebilmek ve hem de Meclis teşkilâ
tında her encümen lâakal on beş zattan ibaret 
olup bu esas ile mütenazır olabilmek bu encü
menlerden daha ikişer aza tefriki suretile mev
cut encümenin takviyesi münasip olacağından bu 
hususun temini için keyfiyetin Yüksek Riyasete 
arzı ittifakla kabul olunmuştur. 

tfayi muktazasma müsaade buyurulmasını 
arz ve rica ederim, efendim. 

Adliye, Dahiliye ve Maliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen 

reisi Ordu mebusu 
Ahmet îhsan 

REÎS — Heyeti Celileleri geçende bu üç en
cümenin her birinden üçer aza intihap etmek su
retile teşkilini tensip buyurmuşlardı. Şimdi en
cümen reisliğinin bu müracaati üzerine tensip 
buyurursanız beser 

MALÎYE ENCÜMENİ REÎSt HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Müsaade buyurulur mu? 
Reis Beyefendi, hiç şüphe yok ki encümenlere ne 
kadar fazla arkadaş iştirak ederse, elbette ora
daki .iş daha geniş, daha iyi olur. Diğer taraftan 
da düşünmek lâzımdır ki encümenler kendilerine 
tevdi edilen işlere bakacak ekseriyeti; muhtelif 
encümenlere aza tefrik etmek suretile kaybet
mektedirler. Meselâ Maliye encümeni üç aza 
verdi. Şimdi beş isteniliyor; üç aza iskân ve tas
fiye kanununa, sonra memurin kanununun tef
siri için de aza tefrik etti. Encümen, ekseriye
tini kaybediyor. 

ÎSMAÎL KEMAL B. (Çorum) — Reis Beye
fendi, yalnız üç encümenden; Dahiliye, Adliye, 
Maliye encümenlerinden mürekkep olacaktır. 

MALÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ HASAN FEH
Mİ B. ( Gümüşane ) — Maliye encümeni, üç 
Muhtelit encümene aza vermek suretile azalmış 
ve bu gün nisabı müzakereyi bulmamak vaziye-
tindedir. Beşe iblâğ edildiği takdirde kendi va
zifesini yapamayacak bir vaziyete düşer. 

AHMET ÎHSAN B. (Ordu) — Beyefendiler, 
Orman encümenini topladığımız zaman, mesele
nin zannolunduğu kadar hafif olmadığını der
hal anladık. 1285 senesinde çıkmış olan kanunun 
ikinci maddesi (Memleket dahilindeki orman 
tayin ve tahdidi yapıldıktan sonra bu mevat 
tatbik olunacaktır) diyor ve o tarihten 65 sene 
geçtiği halde henüz ormanların hududu tayin 
olunmamıştır. 

Arkadaşların dokuzu da orada idik. Fakat o 
kadar dallı budaklı bir meseledir ki, 9 kişinin, 
bir gün dördü bulunmayıp beşi kalırsa mesele
nin halli ihtimali yoktur. Hasan Beyin düşün
düklerini biz de düşündük. Sabahları ve akşam
lan geç vakte kadar toplanmak şartile ancak 
beş kişi ile çıkarılabileceği kanaatine vardık. 
Olmadığı takdirde her encümene ayrı ayn ha
vale edersek bu sene çıkamaz, dedik. Bu hususta 
bir karar vermek Heyeti Celileye aittir. 

REÎS — Mazbata, Heyeti Celileye arzedildi. 
Maliye encümeni reisi Hasan Fehmi Beyefendi 
de mütalaalarını söylediler. Tabiî karar Heyeti 
Celilelerinindir. Tensip buyurulursa Orman ka
nunu tetkik encümeninin noktai nazarmı reyini
ze arzetmeden evvel Hasan Beyefendinin noktai 
nazarmı reye arzedeyim. 

MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Bendeniz işin tatbik şek
lini arzettim. Heyeti Celile beş aza gitsin derse 
Maliye encümeninde bir kaç gün ekseriyet ola
maz. İşler teahhur ederse bunu Heyeti Celile ma
zur görsün, demek istiyorum. 

REİS — Heyeti Celilenin reyi, hiç şüphe yok
tur ki, musiptir. Belki bir kısmını öğleden evvel, 
diğer bir kısmını da öğleden sonra içtima ettirir
ler. 

Tabiî Heyeti Celilenin reyine ait bir mesele
dir. Şimdi evvel emirde reyi âlinize orman ka
nununun tetkiki hakkında Muhtelit encümenin 
gönderdiği mazbataya karşı bunun kabulünü 
veya ademi kabulünü reyinize arzetmeden evvel 
aza adedini çoğaltalım mı, çoğaltmayalım mı? 
bunu reye arzedeyim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
Muhtelit encümen reisliğinin tezkeresini reye 
koyalım. Eğer kabul olunmazsa o zaman Ha
san Fehmi Beyefendinin mütalealan nazarı dik
kate alınmış olur. Kabul edilirse encümen aza
sı bittabi çoğaltılır. 

REİS — Hasan Fehmi Beyefendi mütalea-
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larını Maliye encümeni reisi sıfatüe söyledikleri 
için arzettim. Yoksa başka bir noktadan değil. 

Tensip buyurulursa evvelâ mazbatayı reye 
arzedeceğim. 

Mazbatayı kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. Binaenaleyh orman kanunu
nu tetkik encümenine üç encümenden ikişer aza 
intihap edilecektir. 

•i — İskân kanunu lâyihası muvakkat encü
meni irin üç aza intihabına dair Muvakkat en
cümen riyaseti tezkeresi 

Yüksek Reisliğe 
İskân kanununu müzakere etmek üzere te

şekkül eden Muhtelit encümene kanunda hava
lesi bulunmadığı için Sıhhiye encümeninden 
aza intihap edilmemiştir. Mühim olan iskân 
kanununun müzakeresi sırasında Sıhhiye encü
meninden de üç zatin bulunması encümenimizce 
faideli görülmüş olduğu arzolunur efendim. 

İskân muhtelit encümen reisi 
İstanbul 

Dr. İbrahim Tali 

REİS — Bunu da reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil

miştir. 

/ — Divanı muhasebat reisliği intihabına dair 
:")/:") 1 numnrah Bütçe ve Maliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası fi 1 

REİS — Efendim, bu okunan iki isimden 
birinin ismi gizli rey olarak verilecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Mec
lisin bu isimlerle mukayyet olmadığını da izah 

4 — İNTİHAPLAR 

buyurunuz. 
REİS — Şüphesiz efendim. Heyeti Celile bu 

mazbatada yazılı isimlerden birini behemehal in
tihap etmek mecburiyetinde değildir. Bu husu
su kendileri bendenizden daha iyi bilirler. 

Heyeti Celile hangi ismi münasip görürse 
gezdirilecek kutulara reyleri lütfen atarsınız. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/ — Polis tışkilâtı kanununun 39 uncu mad

desinde değişiklik yapılması hakkında 1/6-19 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
'mazbatası f2] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

2049 sayılı polis teşkilâtı kanununun 39 uncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Polis teşkilâtı kanununun 39 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« Memurin kanununun 22, 23, 24 ve 25 inci 
maddeleri ve 1475 sayılı kanunun hükümlerin
den başka aşağıdaki hallerde de naktî mükâfat 
verilir: 

A) Memleketin emniyet ve asayişini ve dev
letin menfaatlerini ve efradın mal, can ve 
iffetini koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere 
tam bir maaş nisbetiiıde, 

B) Fevkalâde ahvalde hayatını tehlikeye ko
yarak büyük yararlıklar gösterenlere iki maaş
tan bir senelik maaş miktarına kadar ». 

REİS — Tadilname gelmemiştir. Birinci 
maddeyi reye arzediyorum efendim. Kabul 

fil 30 numaralı matbua zaptın sonuna bağ
lıdır. 

İ2İ Birinci müzakeresi 10 uncu inikat zap-
tındadır. 

edenler ... Etmeyenler ... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

2 — Hükümet tarafından imar veya resmî bi
nalar yapmak için yıktırılan binalar hakkında 
1/663 numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

A. HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, Harbi 
umumiden bu güne kadar mühmel bir hakkın te
minini istihdaf eden bu lâyihayi Yüksek Meclise 
verdiği için Hükümete teşekkür etmeği borç bi
lirim. Harbi umumide imar kasdile ve resmî 
mebani yapmak düşüncesile bazı binalar alınmış 
ve bunların yerine emvali metrukeden birer ev 

fi] 21 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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verilmek suretile temin edilmiş bir vaziyette olan 
bu iş bilâhare mütarekeden sonra sahiplerinin 
avdet etmesi dolayısile evlerin bir kısmı geri 
alınmış ve bu suretle evleri yıkılanlar açıkta 
kalmış, bir şekil bulunarak mesele şimdiye ka
dar halledilmiş değildi. Bu sefer bu lâyiha ile 
Hükümet bu gibi istihkak sahiplerine bunu ver
mek suretile haklarını temin ediyor. Yerinde 
olan bu lâyiha, şimdiye kadar yapılamayan bir 
hak bu lâyiha ile yerini bulmuştur. Şimdiye ka
dar açıkta kalan bir kısım vatandaşlarımız, bu 
lâyiha ile haklarını alacaklardır. Lâyiha muhte
lif encümenlerden, Dahiliye, Maliye, Bütçe encü
menlerinden geçtikten sonra yüksek takdirinize 
arzediliyor. 

Ümit ederim ki Meclisi Âli lâyihayı kabul 
eder ve hak sahipleri haklarını almış bulunurlar. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Sivas ve Kayseri şehirlerinde 1330 senesinden 
itibaren Hükümet tarafından imar veya resmî 
binalar yapmak maksadile idareten yıktırılmış 

olan binaların sahiplerine verilecek tazminat 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Sivas ve Kayseri şehirlerinde, 
1330 senesinden itibaren, imar veya resmî bina
lar yapmak maksadile Hükümet tarafından ida
reten yıktırılmış olan binalarla bu maksat için 
Hükümetçe vazıyet edilmiş arsaların sahiplerine, 
binaların yıktırıldığı ve arsaların alındığı tarih
lerde usulüne göre tesbit edilmiş olan kıymetleri 
ve o tarihte kıymetleri takdir ve tesbit edilme
miş bulunanların dahi usul ve emsaline tevfikan 
halen takdir edilecek o zamandaki kıymetleri 
üzerinden tahvil verilir. 

BEİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yıkılan binalarına veya alınan 
arsalarına mukabil kendilerine bina tahsis edi
lip elyevm bu binaları işgal etmekte bulunanla
rın tesbit edilen borçlarile, evvelce kendilerine 
tahsis edilmiş olan binaları müzayede ile satın 
alanların taksit borçları bu tahvillerden mahsup 
edilir. Fazlası; tahsis ve satış tarihinden itiba
ren birbirine müsavi yirmi taksitte ve yirmi se
nede ödenir. 

Bu suretle yıktırılan evlerine mukabil iskân
ları için kendilerine ev tahsis edilmiş bulunan
lardan, bu evlerin şimdiye kadar tahsil edilme
miş icar bedeli alınmaz. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 
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Rey vermeyen zevat varsa lütfen reylerini 
versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 3 — Hak sahiplerine 1932 muvaze-
nei umumiye kanununun 11 inci maddesi hükmü
ne tevfikan verilecek olan bu tahviller ancak 
Devlete ait ve her yerdeki emval satışlarında 
başabaş kabul olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . .Kabul edilmiştir. 

Müsaade buyurursanız Divanı muhasebat re
isliği reylerini tasnif için üç arkadaş ayıralım. 

Süleyman Sırrı (Yozgat), İzzet Ulvi (Afyon 
Karahisar), Hamdi (Mersin) Beyler reylerin tas
nifi için kura ile seçilmişlerdir. 

MADDE 4 — Birinci maddede tasrih edilen 
maksatla Hükümet tarafından yıktırılmış veya 
vazıyet edilmiş olduğundan bedelleri Hükümet
çe, tazmin edilecek olan bina ve arsalardan bah
çe, meydan ve sokak gibi belediyelerce intifa 
edilenlerin kıymetleri birbirine müsavi taksit
lerle ve yirmi senede belediyeler tarafından Ma
liyeye ödenir. 

Bu bina ve arsalardan Hükümete ait veya 
Hükümete intikal etmiş bulunanların bedelleri 
belediyelerden aranmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Dördüncü madde mucibince 
belediyelerce Hazineye ödenecek borçları Ma
liye vekâleti belediyelere ait munzam kesirler
den her senenin taksitleri miktannca tevkif ve 
mahsuba salâhiyettardır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Yıktırılmış binalar ve vaziyet 
edilmiş arsalar sahiplerine, mallarına mukabil 
13 eylül 1331 tarihli kanunun ikinci maddesi 
mucibince Hükümete intikal eden gayrimenkul 
mallardan evvelce verilmiş olan ve işgalleri al
tında bulunan bina ve arsaların kayitleri nam
larına icra ve tapuları ita olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitmiş
tir efendim. 

Reylerin hulâsasını arzediyorum efendim. 



1 3 14-12-1933 C : i 
Divanı muhasebat reisliğine; yapılan intihap

ta 195 zat reye iştirak etmiş, bunlardan 177 reyi 
Seyfi Bey almış, 18 rey de Faik Beye verilmiş
tir. Başka rey alan yoktur. Binaenaleyh Seyfi 
Bey 177 reyle Divanı muhasebat reisliğine seçil
miş oluyor (Allah muvaffak etsin sesleri, alkış

lar). 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad

de yoktur. Cumartesi günü saat 14 te toplanmak 
üzere celseye nihayet veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 14,30 

T. B. M. M. Matbaa* 



Sıra No 3 0 
Divanı muhasebat Reisliği intihabına dair 5/51 numarah 

Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 

T. M. M. M. 
Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep 13 - XII -1933 

Muhtelit encümen 
Mazbata No. 1 
Esas No. 5/51 

Yüksek Reisliğe 

Münhal bulunan Divanı muhasebat reisliği için Heyeti umumiyece mukaddema müttehaz 5 kâ
nunuevvel 1339 tarihli karara tevfikan Bütçe ve Maliye encümenlerince müştereken iki namzet 
g-österilmesi hususunda Riyaseti Celileden alınan 13 - XII - 1933 tarih ve ve 3173/3145 numaralı 
tezkere üzerine Maliye vekili Abdülhalik Bey de hazır olduğu halde toplanılarak Divanı muha
sebatın sureti teşkili ve vezaifi hakkındaki 24 teşrinisani 1339 tarih ve .374 numaralı kanun 
hükmüne göre erbabı ihtisastan riyaseti müşarileyha için Divanı muhasebat dördüncü daire 
reisi Seyfi Bey ile birinci daire reisi Faik Beyin namzet iraesi kararlaştırılmıştır. Riyaseti Ce-
lileye arzolunur. 

Müşterek encümen R. M. M. Aza Aza Aza 
Burdur 

M. Şeref 
Aza 

Balıkesir 
Enver 

Aza 
İstanbul 

Hamdı M. 
Aza 

Urfa 

İsparta İsparta 
Mükerrem Kemal Tm 
Aza Aza 
Çorum Edirne 

Mustafa Faik 
Aza Aza 
İzmir Kastamonu 
Kâmil Refik 

Aza Aza 
Sivas Yozgat 

Konya 
ran K. Hüsnü 

Aza 
Erzurum 

Aziz 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Tokat 
Süreyya 

Aza 
Erzurum 
Asım 
Aza 

Kırklareli 
M. Nahif 

Bursa 
Dr. Galip 

Aza 
İstanbul 

Sadettin 
Aza 

Kırklareli 
Şevket 

Behçet Rasim S. Sırrı 





Sıra No 24 
Hükümet tarafından imar veya resmî binalar yapmak için 
yıktırılan binalar hakkında 1/663 numaralı kanun lâyihası 

ve Maliye, Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 3 -V-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1239 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Hükümet tarafından imar veya resmî binalar yapılmak için yıktırılan binalar hakkında 

Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 25-IV-933 toplanışında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına su
nulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Kayseri Merkez kasabasında kâin kale irinde mesken inşa el nıek .suret ile bir çok seneler evvel 
yerleşmiş yetmiş hane halkına ait mebani, ahvali harbiye dolayısile adedi çoğalan suçluları umumî 
hapishane istiaba kâfi •gelmediği için mahalli Hükümet tarafından gösterilen lüzum üzerine kalenin 
tahliyesile hapishane ittihaz edilmesi ve ahalinin de Ermenilerden metruk Jıanelere iskân ettirilmesi 
harp senelerinde idare mieelisince kararlaştırılarak evleri yrkılmış olanı her aileye mübadeleye tâbi ol
mayan şahıslardan kalma mallardan birer ev tahsis edilmiş ve 1337 senesine kadar bunlarım işgali 
allında kalan bu evlerin sahipleri olan Ermeniler naklolundukları yerlerden geri dönmeleri üzerine 
mezkûr evlerden bir kısmı sahiplerine iade ve bir kısmı şark vilâyetleri mültecilerine tahsis olunmuş 
ve bir kısmı da rnuhassasun lehlerine ve asir eşhasa .satılmıştır. 

Muamelenin başlangıcından itibaren aldığı şu son vaziyete nazaran halen otuz dört aile açıkta 
olup 27 aile de evvelce kendilerine tahsis edilmiş olan evlerde bu güne kadar ikametlerini idameye 
muvaffak olmuşlardır. Bu 27 ailenin işgali altında bulunan emvali metrukedem 27 eve idare heyetince 
mukaddema kıymet takdir edilerek yeni yol açmak veya mevcut yolları genişlettirmek hakkımdaki 862 nu
maralı kanun ahkâmına tevfikan belediye namına zimmet kaydedilmesine karar verilmiş ise de mez
kûr kanun mucibince takdir olunan bedellerinim belediyeden on sene ve on taksitte alınmak suretile 
sağilleri namına muamelei feragiyesinin icrasına dair vilâyet, idare heyetince ittihaz edilmiş olan 
karar aleyhine, Devlete ait hapishane için yıkılan evi erin bedellerinin belediyece tesviyesin imkân gö
rülmediğinden baıhsile itiraz edilmiş ve Büyük Meclis memurin muhakema.t heyetince ittihaz buyuru-
lan 1 - I I I -1927 tarihli karar ile belediyece vaki itiraz muhik görülerek vilâyet idare heyeti kararı 
fesih ve iptal edilmiştir. 

Malûm olduğu üzere 862 numaralı kanun hükmü, yeni yol açmak veya mevcut yollan tevsi et
mek veya meydanlıklar vücude getirmek ve alelûmum memleket imarı maksadile Hükümetçe ve 
belediyelerce yrkılmış olan hususî mebani ashabına 13 eylül 1331 tarihli tasfiye kanununun 2 ne i 
maddesi mucibince Hükümete intikâl eden emvali gayrimenkuleden verilmiş olanlarının kıymet--
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leri idare heyellerinee takdir edilerek on süne ve on müsavi taksitte belediye veznelerinden Hazi-
nei maliyeye tesviyesi ve ashabı namlına tapu senedi verilmesi suretilc yalnız beldenin ümran ve intiza
mına ait esasları kabul etmiş olduğu halde ayni mahiyette olan ve fakat ifa eylediği hizmetin ciheti 
aidiyeti itibarile mezkûr kanun hükmünden hariç tutulmuş olmakla gerek Kayseri ve genele Sivas 
gibi mahdut bir iki yerde l)iı suretle evleri yıktırılmış olan tebaa hukuku tasarruf iyelerinin te
lafisi zarurî görülerek muhtelif tarihlerde yapılan muamelelerin hal ve ıslahını teminen bir kanun 
teklifi derpiş olunmuştur. 

Sokak, meydan açmak gibi sebeplerle belediyeler tarafından yıktırılmış olan mahaller hakkında-
S62 numaralı kanun hükmü mahfuz olmak üzere teklifte evlerine mukabil mal almış veya, almamış 
olanlar arasında mümkün mertebe bir müsavat temin edilmiş olmak üzere evlerinin yıklırıldığı 
tarihlerde lakdir ve t esi) it edilmiş olan kıymetleri nisbetinde yedi senelik tahvil verilmesi ve yıkılan 
evlerine mukabil kendilerine tahsis edilip halen şagil bulundukları veya. bilmüzayede satın aldık
ları evlerin taksit borçlarının işbu tahvillerle mahsup edilmesi ve 1932 bütçe kanununu 11 inci 
maddesinde mevzubahss olduğu üzere bu (tahvillerin Devlete satılacak emval satışlarına başa baş 
kabulü düşünülmüş ve tahviller muhteviyatının mahsuınnıdan sonra bakiye kalacak borçlarından 
dolayı kendilerine müsait bir vaziyet yapılmış olmak için de tahsis ve satış tarihinden itibaren 
yirmi sene de verilmek üzere ödenmesi teemmül olunmuştur. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 25 - V - 1933 

Karar No. 44 
Esas No. 1/663 • • 

Yüksek Reisliğe 

Umumî harp senelerinde Hükümet tarafından imar veya resmî binalar yapılmak için yıktırılan 
binalar hakkında Maliye vekilliğince hazırlaman ve Başvekâletin 3 - V -1933 tarih ve 6/1239 numara
lı tahriraıtale Yüksek Meclise sunulup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Maliye vekâleti 
millî emlâk müdürü hazır olduğu halde müzakere ve tetkik olundu. 

Sivas ve Ka.yseride umumî harp senelerinde şehrin imarı veya resmî •binalar yapmak maksadile 
bir kısım, mesken ve mebani yapılmış ve sahipleri Ermenilerden boş kalan ev ve dükkânlara yerleşti
rilmek suretile haklan korunmak istenilmiştir. 

Ancak mütareke senelerinde bir kısım Ermeniler geri gelerek ev ve dükkânlarını geni aldıkları gi
bi sahibi geri gelmeyen bir kısım ev ve dükkânlar da maliyece metruk mal sayılarak satışa çıkarılmış 
veya muhacirlere tahsis ve teffiz edilmiştir. 

Şu halde, vatandaşların bir kısmı istimlâk kanunlarına uymıayan, ancak harbin zarurî icaplarile 
vali ve mutasarrıflar tarafından askerî idarenin de alâkasile yapılmış olan bu yıkma işlerinden zarar 
görmüş ve mevcut hükümler için de hakkını almaktan mahrum kalmıştır. 

Gerçi 862 numaralı kamun ile yeni yol açmak veya mevcut yolları genişletmek içim belediyece yı
kılmış olan binaların sahiplerine metruk mallardanverilmesi ve bunların bedelinin belediye tarafın
dan maliyeye taksitle ödeimesi hükmü konmuştur. Ancak yıkılan binaların bir çoğunun evvelce başka 
maksatlarla yıkıldığı ve binaenaleyh hepsinin belediye menfaatine ait oldmadığı anlaşılmış bu sebeple 
bir çok vatandaşlar mezkûr kanunun tatbik hududu dışarısında kaldıklarından haklarını alama
mışlardır. 

Binaenaleyh bu hakların verilmesi için yeni ve şümullü bir lâyihanın tanzimi lüzumu .kabul edil
miş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanunun unvanında ve birinci maddesi metninde zaman itibarile mevcut vüsat ve şümulün bir 



<;ok mahzurlar doğurabileceği mülâhaza olunarak keyfiyet umumî harp senelerinde olduğuna göre 
bu cihet tasrih ve kanunun unvanı ve birinci madde metni buna göre tadil olunmuştur. 

İkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Belediyeler tarafından bir kararla yıktırılmış olan emjval hakkında ahkâmı umumiye-

nin tatbiki tabiî olup lâyihanın dördüncü maddesi bunu teyit mahiyetindedir. Ancak birinci madde 
mucibince Hükümet tarafından tazmini lâzım'gelen yerlerden, meydan ve sokak gibi fileti belediye 
tarafından intifa edilen yerler hakkında bir hüküm bulunmadığına göre encümenimiz bu ciheti dahi 
tasrih lüzumunu duymluştur. 

Binaenaleyh belediye bu sokak ve meydanlardan intifada devam etmek istediği takdirde umumî' 
hükümlerin çerçevesi içinde buraların sahibi olan Hükümetle anlaşmak mevkiine girmektedir ve 
madde bunu ifade etmektedir. 

Encümenimize verilen izahata nazaran evleri yıkılanların iskân edildikleri ermeni evlerinde 
kaldıkları müddet için icar bedeli istenilmektedir. 

Halbuki bunlara evlerinin yıktırıldığı tarihlerde tesbit edilmiş kıymet üzerinden tazminat veril
diğine ve bu güne kadar geciken hakları için ayrıca bir mjenfaat gösterilmediğine nazaran, icar 
bedeli aramanın tabiî olmayacağını ve esasen Hükümet tarafından iskân edildiklerine göre umumî 
hükümlere tebaan da icar mıntakası doğru olmayacağına karar verilmiş ve kanuna ayrıca bir hü
küm konulmaktan sarfınazar edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine havale buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine ka
rar verildi. 

Kâtip Aza Aza Aza Aza 
İsparta Balıkesir Balıkesir Kasta/monu İstanbul 

Kemal Turan Pertev Enver Refik ilamdı M. 

Mal. E. E. 
Burdur 
M. Şeref 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

M. M. 
Bayazıt 

İh sem 

Alza 
Manisa 

T ahir 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 191 
Esas No. 1/660 

Yüksek Reisliğe 

I -VI -1033 

Hükümet tarafından imar veya resmî binalar yapılmak için yıktırılan binalar hakkında olup 
Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Maliye vekili Beyin 
huzupile tetküf ve mütalea olundu. 

Hükümetin esbabı mueibesile Maliye encümeni .mazbatasında gösterilen mucip ana sebepler encü-
menimizce de aynen varit görülmüştür. Ancak bu kanunu yapmaktan asıl maksat; umumî harp se
neleri içinde görülen lüzum ve hâsıl olan zaruretlere binaen muhtelif suretlerle yıktırılan binalar ve 
alınan arsaların sahiplerini; üzerinden bir çok seneler geçmiş bu muameleden naşi uğradıkları 
zararlardan bu gün ayni derecede vikaye etmekten ibaret olarak telâkki edilebilir. Onun için bu 
kabil vatandaşlar arasında bazılarına Hazineye intikal etmiş binalardan maller verilmiş olanlar 
bulunduğu gibi ayni vaziyette bulunan diğerlerinin de hiç bir şey alamadıkları ve diğer bir kıs
mının da evvelce aldıkları malların umum meyanmda müzayedesine iştirak ederek takarrür eden 
müzayede bedelini borçlanmak suretile satm aldıkları anlaşılmış olmasından ayni icraata maruz kal
mış, ayni hukuk ve vezaâfi haiz vatandaşların bu muhtelif ve mütefavit vaziyetlerinin müsavat ve adalet 
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esasına ircaı bu kanunun İn tizi m inde rııeüıııenimizce ili izam edilen bir gaye olarak göz önünde 1 uf ııJmıis-
lııi'. Ilu sebebe müpleuidir ki Ilükûmel taraf ından imar veya resmî binalar yapılmak maksadile yıkı in 
lan bütün binalarla ayni maksat için alınmış olan arsa lar ın yıktırı ldığı ve alındığı tarihlerdeki usulen 
takdir edilmiş kıymetlerinin mal sahibi va tandaş lara Hükümet taraf ından bono verilmek suretile 
ödenmesi kanım un müşterek m l u m a hâkim bir esas olarak kabul olunmuştur. 

Hak, müsavat ve adalet mefhumlarının, zarurî kıldığı bu esası iltizam etmekle beraber yıkılan bi
nalar la alınan arsaların netice itibarile müteneffileri Hükümet ve mahallî belediyeler olarak iki şah
siyete ayrrldığından bunlardan Hükümetin. intifa et t iği aksama düşen kıymetler miktarlarının Hazinei 
maliye; ve belediyelerin intifa ettiği aksama düşen kıymetler miktar lar ının da bin netice belediyeler 
taraf ından ödenmesi yine adalet ve; müsavat esasının istilzam ettiği bir kaziye olarak kabul olunmuş
tur . Yalnız belediyelerin intifa ettiği yerlerin kıymeti belediyelerce ve Hükümet in intifa ettiği yer
lerin kıymeti de maliyece tazmin olunmayıp önce hepsinin Hazine taraf ından verilecek bonolarla 
ödenmesi ve belediyeler hisselerine düşen miktar la r ın belediyeler ta raf ından Hazineye tesviye olun
ması yine vatandaşlar ın tazminat almak hususunda dahi mütefavit ve muhtelif muamelelere tâbi 
tutulmaması gibi bir maksatla iht iyar edilmiştir. 

Bu vatandaşlar içinde yıkılan binalarının ve al ınan arsalarının yerine Hükümete intikal etmiş 
gayrimcnkullerden bina alıpta elan bu binalar ın şagiti olanların teshil edilen borçları ile evvelce 
ıkendilerino tahsis edilmiş olan binaları bilmüzayede sat ın a lanlar ın taks i t borçlar ının Hazineden 
a lacaklar ı tahvi l le rden mahsuplar ın ın icra edilmesi bu kanun la lâğvedilen 862 numara l ı kanun 
hükmünün evvelce va tandaş la ra bahşet t iği hakk ın muhafazası mülâhazas ından doğmuş tu r . 

Hiç bir suretle bina almamış olan ve faka t kendi İtinaları yıkt ır ı lmış ve arsalar ı alınmış bulu
nan va tandaş la r dahi bu kanun h ü k m ü n e göre diğer ayni vaziyette bu lunan va tandaş la r dere
cesinde tazminat a lmak imkânını bu la rak hepsi ayni derece ve mahiyet te za ra rdan vikaye edilmiş 
olacaklardır . Esas itibarile Hükümet in intifa ettiği mahal ler in kiymetini maliyenin ve belediye
lerin intifa ettiği mahal ler in kiymetini dahi belediyelerin tazmin etmesi lâzımgelirken va tandaş
ların bir merciden ayni suret le tazminat hak la r ın ı alabilmelerini temin için bonoların maliye 
ta rar ından verilmesi kabul edilmiş olmasına mukabil Hazinenin peşinen Ödeyeceği bu tazmi

nat mik tar ından belediyeler hissesine düşecek olan belediye borçlar ının da Hazine ta raf ından 
muayyen taksi t ler müddet le r i hululünde maliyece alınabilmesi için beşinci madde hükmü vaze
dilmiştir. 

İşbu kanun lâyihası Heyet i umumi y ece mazhar ı kabul olduğu t akd i rde umumî h a r p esnasında 
vukua, getirilmiş bazı muamelelerden zarar gören va tandaş lar ın hepsinin seyyanen mazhar ı adale t 
olarak bu İşin arkasının alınmış olacağı kanaat i le encümenimizce tadi len tanzim edilen k a n u n lâ
yihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolutmr. 

Elâziz E rzu rum İstanbul İ spa r ta 
H. Tahsin Aziz Sadettin Miiherrem 

Niğde Yozgat 
Fnlk S. Sırrı 

(Üimüşane Aksaray Edirne Çorum 
H.Fehmi A. Süreyya Faik Mustafa 

Kayseri Kırklareli Kırklareli Manisa 
.1 . Hilmi M. Nah it Şevket M. Turgut 



- 5 -
Dahiliye encümeni mazbatası 

T. />'. M. M. 
Dahiliye <ncümcıti 7 - XII - 1933 

Karar No. 12 
Ems Xo. 1/663 

Yüksek Reisliğe 

Ilükûnıfet tarafından imar veya resmî binalar yapılmak için yıktınlan binalar hakkında Maliye 
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 25 - IV - 1933 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanım lâyihasının esbabı * mucibesile beraber gönderildiğini bildiren Başve
kâletin 3 - V - 1933 tarih ve 6/1239 sayılı tezkeresi encümenimize de havale buyıırulmuş olmakla bu 
iş 20 - XI - 1933 deki toplantımızda, ve Maliye vekâleti mümessilleri varidat ve Millî emlâk müdür
leri ve Dahiliye vekâleti mümessili Mahallî idareler umum müdürü Beyler hazır olduğu halde konu
şuldu : 

Konuşma sonunda işin; Kayseri ve Sivas vilâyetlerinde umumî harp senelerinde ihdas edilmiş husu
sî vaziyetlerin tasfiyesine münhasır olduğu ve şimdiye kadar başka taraflardan bu yolda müracaatler 
vaki olmadığı anlaşıldığına göre meselenin dallandırıl masına lüzum olmadığı neticesine varılmıştır. 

Bu esas kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve kanun lâyihasının adı ile 
birinci maddesi ona göre ve 'küçük bir tadille tanzim ve kabul edilmiştir. 

ikinci maddede taksitlerin tesviye müddeti yirmi sene olarak tasrih olunmuş ve yıktırılmış evleri
ne mukabil kendilerine ev verilmiş olanlardan şimdiye kadar tahsil olunmamış icar bedellerinin de 
aranmaması tesbit edilmiştir. Hak sahiplerine birinci madde mucibince verilecek tahvillerin mua
hedelerle başkalarına ait olup Hükümet elinde bulunan mallara şamil olmaması için üçüncü madde
ye bu tahvillerin ancak Devlete ait mal satışlarında muteber olduklarına dair kayit konmuştur. 
Belediyelerin tediye kudreti nazarı itibare alınarak bu sebeplerle Maliyeye borçlanacak belediyele
rin borçlarını yirmi senede ve faizsiz ödemeleri ve Hükümete ait bina ve arsalardan para aranma
ması muvafık görülerek 4 üncü madde ona göre yazılmıştır. 

Beşinci ve altıncı maddeler yalnız kelime ve tahrir tadilâtile kabul olunmjuştur. 
Bncümenimizee kabul edilen esasa nazaran 862 sayılı kanunun meriyetten kaldırılmasına sebep 

kalmamıştır. Bu yolda yapılan tadilâtla kanun lâyihasının Ulu heyetin isabetli görüşüne arzına 
karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe taıkdinı olunur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hükümet tarafından imar veya resmî mebani 
inşası kastile yıktırılan binalar hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Şimdiki Türkiye hudutları için
de 1330 senedinden itibaren imar kastile veya 
resmî mebani inşası maksadile Hükümet tarafım
dan yıktırılan gayrimenkullerin sahiplerine bun
ların yıktmldığı tarihlerde usulen tesbit edilmiş 
olan kıymetleri nisbetinde tahvil verilir. 

MADDE 2 — Yıkılan mallarına mukabil 
kendilerine mesken tahsis edilip, halen şağili 
bulunanların, tesbit edilen borçlarile, evvelce 
kendilerine tahsis edilmiş olan yerleri bilmüza-
yede satın alanların taksit borçlan bu tahviller
den mahsup edilir. Fazlası tahsis ve satış tari
hinden itibaren yirmi taksitte ödenir. 

MADDE 3 — Hak sahiplerine 1932 bütçe ka
nununun 11 inci maddesi hükümlerine tevfikan 
verilecek olan bu tahviller Devlete ait emval 
satışlarında basabas kabul olunur. 

MADDE 4 — Hükümetten maada belediyeler 
tarafından yıkılmış olan emval hakkındaki hü
kümler bakidir. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ. 

Umumî harp senelerinde Hükümet tarafından 
imar veya resmî binalar yapmak maksadile yık

tırılan binalar hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Şimdiki Türkiye hudutları için
de umumî harp senelerinde imar veya resmî 
binalar yapmak maksadile Hükümet tarafından 
yıktırılan gayrimenkullerin sahiplerine bunların 
yıktınldığı tarihlerde usulüne göre tesbit edil
miş olan kıymetleri üzerinden tahvil evirilir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Birinci madde mucibince Hü
kümet tarafından tazmini lâzımgelen yerlerden 
meydan ve sokak gibi filî olarak belediyeler ta
rafından intifa edilenler hakkında ahkâmı umu-
miye tatbik olunur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Umumî harp senelerinde Hükümet tarafından imar 
veya resmî binalar yapmak maksadile yıktırılan 
binaların sahiplerine verilecek tazminat hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bu günkü Türkiye Cumhuri
yeti hudutları içinde, umumî harp senelerinde, 
imar veya resmî binalar yapmak maksadile, Hü
kümet tarafından yıktırılan binalarla bu maksat 
için Hükümetçe vazıyet edilmiş arsaların sahip
lerine; binaların yıktınldığı ve arsaların alın
dığı tarihlerde, usulüne göre tesbit edilmiş olan 
kiymetleri üzerinden ve o tarihte kiymetleri tak
dir ve tesbit edilmemiş bulunanların dahi usul 
ve emsaline tevfikan bu gün takdir edilecek, o 
günkü kiymetleri üzerinden tahvil verilir. 

Bu tahvillere mahsubu umumî kanununa göre 
verilmiş tahvillerden tefrik edilmesi için Maliye 
vekâletince işareti mahsusa konulur. 

MADDE 2 — Yıkılan binalarına veya alman 
arsalarına mukabil kendilerine bina tahsis edi
lip, halen şağili bulunanların, tesbit edilen borç-
larile, evvelce kendilerine tahsis edilmiş olan 
binaları bilmüzayede satın alanların taksit borç
ları bu tahvillerden mahsup edilir. Fazlası; tah
sis ve satış tarihinden itibaren birbirine müsavi 
20 taksitte ödenir. 

MADDE 3 — Hak sahiplerine 1932 muvaze-
nei umumiye kanununun 11 inci maddesi Hü
kümlerine tevfikan verilecek olan bu tahviller 
Devlete ait emval satışlarında başa baş kabul 
olunur. 

MADDE 4 — Birinci maddede tasrih edilen 
maksatla, Hükümet tarafından yıktırılmış veya 
vazıyet edilmiş olduğundan Hükümetçe tazmin 
edilecek olan bina ve arsalardan bahçe, meydan 
ve sokak gibi belediyelerce intifa edilenlerin kiy
metleri birbirine müsavi taksitlerle on senede 
belediyeler tarafından maliyeye ödenir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Sivas ve Kayseri şehirlerinde 1330 senesinden 
itibaren Hükümet tarafından imar veya resmî 
binalar yapmak' maksadile idareten yıktırılmış 
olan binaların sahiplerine verilecek tazminat 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sivas ve Kayseri şehirlerinde, 
1330 senesinden itibaren, imar veya resmî bina
lar yapmak maksadile Hükümet tarafından ida
reten yıktırılmış olan binalarla bu maksat için 
Hükümetçe vazryet edilmiş arsaların sahiplerine, 
binaların yıktınldığı ve arsaların alındığı tarih
lerde usulüne göre tesbit edilmiş olan kıymetleri 
ve o tarihte kıymetleri takdir ve tesbit edilme
miş bulunanların dahi usul ve emsaline tevfikan 
halen takdir edilecek o zamandaki kıymetleri 
üzerinden tahvil verilir. 

MADDE 2 — Yıkılan binalarına veya alınan 
arsalarına mukabil kendilerine bina tahsis edi
lip elyevm bu binaları işgal etmekte bulunanla
rın tesbit edilen borçlarile, evvelce kendilerine 
tahsis edilmiş olan binaları müzayede ile satın 
alanların taksit borçlan bu tahvillerden mahsup 
edilir. Fazlası; tahsis ve satış tarihinden itiba
ren birbirine müsavi yirmi taksitte ve yirmi se
nede ödenir. 

Bu suretle yıktırılan evlerine mukabil iskân
ları için kendilerine ev tahsis edilmiş bulunan
lardan, bu evlerin şimdiye kadar tahsil edilme
miş icar bedeli almmaz. 

MADDE 3 — Hak sahiplerine 1932 muvaze-
nei umumiye kanununun 11 nci maddesi hükmü
ne tevfikan verilecek olan bu tahviller ancak 
Devlete ait ve her yerdeki emval satışlarında 
başabaş kabul olunur. 

MADDE 4 — Birinci maddede tasrih edilen 
maksatla Hükümet tarafından yıktırılmış veya 
vazıyet edilmiş olduğundan bedelleri Hükümet
çe, tazmin edilecek olan bina ve arsalardan bah
çe, meydan ve sokak gibi belediyelerce intifa 
edilenlerin kiymetleri birbirine müsavi taksit
lerle ve yirmi senede belediyeler tarafından Ma
liyeye ödenir. 

Bu bina ve arsalardan Hükümete ait veya 
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MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur . 

2 - V - 1933 
I iş. V. A<1. V. M. M. V. Da. V. 
İsmel Yusuf Kamil, Zcl:âi Ş. K<uı<ı 

İla. V. V. .Mal. V. MI*. V. 
S. Kana M. AbdülİHiiil; Dr. Kesil. (}<ıli[> 
NÜ. V. llv. V. V. S. İ. M. V. 
Hilmi Muhlis Dr. Refik 

<!. İ. Y. Zr. V. 
Ali Hana Muhlis 

MADDE 5 — Aynen 

MADDE 6 — Aynen 



MADDE 5 — Dördüncü madde mucibince be
lediyelerce Hazineye ödenecek paralan Ma
liye vekâleti belediyelere ait munzam kesirlerden 
her senenin taksitleri miktarınca tevkif ve mah
suba salahiyetlidir. 

MADDE 6 — Yıktırılan bu binaların sahip
leri içinde bulunan hususî binalar sahiplerine 
13 eylül 1331 tarihli tasfiye kanununun ikinci 
maddesi mucibince Hükümete intikal eden gay
rimenkul mallardan evvelce verilmiş olan bina
ların kayitleri namlarına icra ve tapuları ita 
olunur. 

MADDE 7 — 29 mayıs 1926 tarih ve 862 nu
maralı kanun lağvedilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Hükümete intikal etmiş bulunanların bedelleri 
belediyelerden aranmaz. 

MADDE 5 —̂  Dördüncü madde mucibince-
belediyelerce Hazineye ödenecek borçlan Ma
liye vekâleti belediyelere ait munzam kesirler
den her senenin taksitleri miktarınca tevkif ve 
mahsuba salâhiyettardır. 

MADDE 6 — Yıktırılmış binalar ve vaziyet 
edilmiş arsalar sahiplerine, mallanna mukabil 
13 eylül 1331 tarihli kanunun ikinci maddesi 
mucibince Hükümete intikal eden gayrimenkul 
mallardan evvelce verilmiş olan ve işgalleri al
tında bulunan bina ve arsalann kayitleri nam-
lanna icra ve tapulan ita olunur. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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