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Sayıfa 
kısımlarında mülteci ve muhacir iskânına dair 
2/104 numaralı kanun teklifi ve İskân kanunu 
lâyihası muvakkat encümeni mazbatası 222:225 

2 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, köy 
kanununun 17 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
ve 21 inci maddesinin değiştirilmesine dair 2/88 
numaralı kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları 225:226 

3 — Burdur m,ebusu Mustafa Şeref ve İspar
ta mebusu Mükerrem Beylerin, Yunan Parlâ
mentosu azasının Türkiye Devlet demiryolları 
üzerinde meccanen seyahatleri hakkında 2/105 
numaralı kanun teklifi ve Nafıa encümeni maz
batası 226:227 

4 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, taş-
ocaklan nizamnamesinin 13 üncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 2/89 numaralı kanun tek
lifi 227 

5 — Mayi madenî mahrukat ve madenî yağ
lar inhisarı hakkmda 1/882 numaralı kanun lâyi
hası ve Gümrük ve inhisarlar, İktisat, Maliye ve 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 227 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bütçe ile alâkadar lâyihaların ait oldukları en
cümenlerde müştereken tetkiki ve her gün saat 14 te 
içtima akti hususları karargir olduktan sonra, , 

Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve tah
siline mahal veya imkân görülmeyen borçlar hakkın. 
daki mazbata ile, 

Pasaport kanununun 16 ncı maddesinin değiştiril
mesine, 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi büt
çesine, Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçe
sinin fasılları arasında münakale yapılmasına, , 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 
malî senesi bütçesine, 

Lâyihalar 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1934 senesi 

bütçe kanunu lâyihasının 5 inci maddesinin değişti
rilmesi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 21 inci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyi
hası (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Buğdayı koruma hakkmda kanun lâyihası 
(İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene) 

4 — Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 1 400 
liralrk münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

5 — Damga resmi kanununun bazı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Ma
liye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümene) 

6 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde bazı tadilât 
yapılmasına dair olan kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encüme
nine) 

7 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin 
Maliye vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

8 — Düyunu umumiye 1933 senesi bütçesine 28 165 
liralık tahsisat konulması hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

9 — Emniyet işleri umum müdürlüğünde bir şube 
müdürlüğü teşkiline dair kanun lâyihası (Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

10 — Gümrüklerde kullanılan bazı evrakta müda
faa pulu yapıştırılması hakkında kanun lâyihası (Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümene) 

11 — ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanunun 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe 
encümenlerine) 

12 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki ka
nunun 57 ve 60 mcı maddelerinin değiştirilmesine ve 

Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, »fi
şek ve revolver inhisarına mütedair kanun lâyiha
ları müzakere edilerek bunlardan yalnız barut lâyi
hasında nisap olmadığı ve diğerlerinin kabul edildiği 
tebliğ olundu. 

Belediyelerce yapılacak istimlâk hakkındaki kanun 
lâyihasının müzakeresine devam edildikten sonra çar
şamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
(Gümrük ve inhisarlar, Adliye ve Bütçe encümen. 
lerine) 

13 — Maarif vekâleti 1933 senesi bütçesinde 14 000 
liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

14 — Madenî ufaklık para basılmas ıhakkındaki 
kanuna müzeyyel kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

15 — Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 
senesi bütçelerinde 174 200 liralık münakale yapılma
sı hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

16 — Maliye vekâleti tarafından idare olunan in
hisarlar hakkındaki kanuna müzeyyel kanım lâyihası 
(Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenlerine) 

17 — Menkul servetler vergisi hakkında kanun lâ
yihası (Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümene) 

18 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 7 707 liralık münakale yapılması hakkmda 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

19 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 1 500 liralık münakale yaplıması hakkmda 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

20 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara 
bütçesinde 13 623 liralık münakale yapılması hakkm
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

21 — Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk ver
gisi hakkmdna kanun lâyihası (İktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

22 — Pulluk kanununun 3 üncü maddesindeki öde
me müddetinin uzatılmasına ve pulluk imalâthanele
rine prim verilmesi ve ikrazatta bulunulması hakkın. 
daki hükümlerin kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
(Ziraat ve Bütçe encümenlerine) 

23 — Şûrayi devletçe alınacak harçlar hakkmda 
kanun lâyihası (Adliye, Maliye ve Bütçe encümenle
rinden mürekkep Muhtelit encümene) 

24 — Tahsili emval kanununa müzeyyel kanun lâ
yihası (Maliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

25 — Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası kanu
nunun 8 inci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkmda 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümene) 

26 — Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa ver
gisi hakkında kanun lâyihası (Gümrük ve inhisarlar, 
İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene) 

27 — Üniversitenin muvazenei umumiyeye alın
masına dair olan kanun lâyihasına müzeyyel kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
28 — Niğde mebusu Faik Beyin, belediye kanunu

nun 15 inci maddesinin 26 ncı fıkrasına müzeyyel 
kanun teklifi (Belediye kanunu muvakkat encümenine) 

Tezkereler 
29 — Bolu mebusu Falih Rıfkı ve Kütahya mebu

su Naşit Hakkı Beylerin teşriî masuniyetlerinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye ve 
Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümene) 

30 — Evkaf umum müdürlüğü 1930 senesi son he
sabına ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Divanı 
muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
31 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 4000 

liralık münakale yapdması hakkmda 1/972, Millî 
Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 28 152 
liralık münakale yapılması hakkında 1/973, Jandar
ma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçesinde 
22 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/975, 
İktisat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 14 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/976, Millî Müdafaa 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 4 760 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/977, Hariciye vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 8 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/985, Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi deniz ve hava bütçelerinde 8 986 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/989, Sıhhat ve içtimaî 

muavenet vekâleti 1933 senesi bütçesinde 74 986 lira 
87 kuruşluk münakale yapılması hakkında 1/999, Baş. 
vekâletle Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçelerinde 
2 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/1007, 
Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 500 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/1011, Millî Müdafaa ve
kâleti 1933 senesi kara bütçesinde 13 623 liralık mü
nakale yaplıması hakkmda 1/1012 numaralı kanun lâ-
yihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 
senesi bütçesinde 2 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 2/111 numaralı kanun teklifi ve Bütçe en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

32 — Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım ku
mandanlarına birer mirî binek hayvanı verilmesi hak
kında 1/932 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve 
inhisarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

33 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1934 senesi bütçesi hakkmda 1/789 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

34 — Matbuat umum müdürlüğü teşkilât ve vazi
feleri hakkmda 1/971 numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzname
ye) 

35 — Nafıa vekâleti merkez ve taşra teşkilâtı hak. 
kında 1/979 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe ve Na
fıa encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

36 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kıralhğı 
arasında aktedilen ticarî itilâfnamenin tasdiki hak
kında 1/907 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 
İktisat encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

37 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti ara
sında aktedilen ticaret mukavelenamesile ticarî mü-
badelâta ait tediyatm tanzimine müteallik itilâfna-
me ve müzeyyelâtmm tasdikma dair 1/945 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

B Î R I N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,15 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER: Ali B. (Rize), Avni Doğan B. (Yozgat). 

REİS — Celse açılmıştır Efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Ankara mebusu Halit Ferit Beyin vefa
tının tebliği. 

REİS — Arkadaşlarımızdan Ankara mebusu 
Halit Ferit Bey vefat etmiştir. Muhterem arka-
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daşımızın ruhunu taziz için bir dakika sükût 
buyurmanızı rica ederim. 

(Bir dakika sükût edildi). 

2 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyeleri 
hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi. 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı azayi kiramın hizala

rında gösterilen müddetlerle mezuniyetleri, Ri
yaset divanının 20 - V -1934 tarihli içtimaında 
tekarrür etmiştir. Umumî Heyetin tasvibine ar-
üolunur Efendim. B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 
Ankara mebusu Hasan Yakup Bey, 20 gün. 

Mazeretine binaen. 
Bayazıt mebusu Übeydullah Bey, 20 gün. 

Hastalığına binaen. 
Bursa mebusu Asaf Bey, bir ay. Hastalığı

na binaen. 
Kars mebusu Baha Tali Bey, bir buçuk ay. 

Hastalığına binaen. 
Kastamonu mebusu Ali Rıza Bey, 20 gün. 

Hastalığına binaen. 
Mardin mebusu îrfan Bey, bir ay. Hasta

lığına binaen. 
Niğde mebusu Ahmet Vefik Bey, îki ay. 

Mazeretine binaen. 
Tekirdağ mebusu Celâl Nuri Bey, İki ay. 

Hastalığına binaen. 
Kocaeli mebusu Sim Bey, 20 gün. Mazere

tine binaen. 
REİS — Birer birer reyinize arzedeceğim. 
Ankara mebusu Hasan Yakup Bey, 20 gün. 

Mazeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bayazıt mebusu Übeydullah Bey, 20 gün. 

Hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bursa mebusu Asaf Bey, bir ay. Hastalığı

na binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kars mebusu Baha Tali Bey, bir buçuk ay. 

Hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kastamonu mebusu Ali Rıza Bey, 20 gün. 

Hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Mardin mebusu İrfan Ferit Bey, bir ay. Has

talığına binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Niğde mebusu Ahmet Vefik Bey, iki ay. 

Mazeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Tekirdağ mebusu Celâl Nuri Bey, iki ay. 

Hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kocaeli mebusu Sırrı Bey, 20 gün. Mazere

tine binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
3 — Maliye vekâleti tarafından idare olu

nan inhisarlar hakkındaki kanuna müzeyyel ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
31 - V - 1934 tarih ve 1660 numaralı kanuna 

zeylen hazırlanarak 12 - V -1934 tarih ve 6/1197 
numaralı tezkere ile sunulmuş olan kanun lâyi
hasının geri almması Gümrük ve inhisarlar ve
killiğinden istenilmiştir. Adı geçen kanun lâyi
hasının geri gönderilmesine yüksek müsaadele
rini dilerim efendim. Başvekil 

İsmet 
REİS — Alelûsul iade ediyoruz efendim. 

TAHLİFLER 

1 — Kastamonu mebusu Muhtar Beyin tahlifi 
REİS — Kastamonu mebusluğuna seçilen 

Muhtar Beyin tahlifi icra edilecektir. 
(Muhtar Beyin tahlifi yapıldı). 

5 — İKİNCİ DEFA REYE KONULACAK KANUNLAR 

1 — Barut ve patlayıcı maddelerle av malze
mesi, fişek ve revolver inhisar kanunu 

REİS — Bu kanun ikinci defa olarak açık 
reye arzediliyor efendim. 

6 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin, Kars, 
Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vilâyetlerinin bazı 
kısımlarında mülteci ve muhacir iskânına dair 

2/104 numaralı kanun teklifi ve İskân kanunu 
lâyihası muvakkat encümeni mazbatası [1] 

[1] 145 numaralı matbua zaptın sonundadır 

- 222 



î : 5 5 2 3 - 5 - 1 9 3 4 C : 1 
REİS .— Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vi
lâyetlerinin bazı parçalarında muhacir ve sığın
tıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin toprak

landırılması hakkında kanun 
MADDE 1 — Kars vilâyetile Bayazıt vilâye

tinin îğdır ve Tuzluca (Kulp), Erzurum vilâye
tinin Olti ve Çoruh vilâyetinin Artvin, Şavşat 
ve Borçka kazalarında ve Kemalpaşa nahiyesin
de hiyar haklarım başka bir Devlet hesabına 
kullanıp buralarını bırakmış bulunan Rus teba
asına ait toprakların ve yapıların mülkiyeti 
Devlete intikal etmiş bulunmakta olduğundan 
gerek bunlardan ve gerekse Devlete ait başka 
topraklardan ve yapılardan muhacirlere, mülte
cilere yerleşmek üzere Hükümetçe bayağı yerleş
tirme haddi içinde verilmiş bulunan evler, ahır
lar, samanlıklar, dükkânlar ve topraklar bunla
ra parasız temlik olunup tapuya bağlanır. Muha
cirlerden ve mültecilerden henüz yerleştirilme
miş olanlar da yerleştirme kanunu hükümleri
ne göre bu yerlerde parasız yerleştirilirler. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bayağı yer

leştirme ne demektir? (İskânı âdi sesleri) . 
REİS — Başka söz isteyen yok. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey! 

sualim cevapsız kaldı. 
İSKAN MUVVAKKAT ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ MEMET B. (Kütahya) — 
İskânı âdidir efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bayağı yer
leştirme haddi ne demektir? 

İSKÂN MUVAKKAT ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MEMET B. (Kütahya) — 
Kanundaki cetvelde muharrer olan hat demektir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı yerler 
halkından Türk kültürüne bağlı olup topraksız 
veya az topraklı yerli çiftçilere bayağı yerleş
tirme haddi içinde verilmiş bulunan topraklar 
parasız kendilerine temlik olunur ve tapuya bağ
lanır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF B. (Burdur) — Efendim, yerleştirme tabi
ri yerine, yerlileştirme tabirini teklif ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu ne de
mektir, Türk kültürüne bağlı olan? Demek ki 
olmayan da vardır. Bundan Türkiyede iki nevi 
insan olduğu anlaşılıyor. Biri Türk kültürüne 
bağlı, diğeri de bağlı olmayan... Bizim bildiği
miz ,bir memlekette iki nevi insan olur. Biri ken
di tebaası, diğeri de ecnebi tebaasıdrr. 

İSKÂN MUVAKKAT ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ MEMET B. (Kütahya) — 
Efendim, İskân encümeni Mazbata muharriri sı-
fatile; gelen muhacirlerin ve mültecilerin içinde 
Türk unsuruna bağlı olmayan bir takım unsurlar 
olduğunu.... (Ne gibi sesleri). Efendim, meselâ 
Arnavutlar, Boşnaklar filân (Handeler). Encü
men bunu böyle mütalea etti. Eğer Heyeti Ce-
lileniz böyle mütalea etmiyorsanız, hudut dahi
line girmiş olanları Türk addedelim (Bunu, teş
kilâtı esasiye kanunu yapmıştır sesleri). Heyeti 
Celile nasıl tensip ederse (Doğru değil sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Anlaşılıyor 
ki, noktai nazarda müşterekiz. Bizim toprağımı
za gelip, bizden hayat bulmak isteyenlerin Türk 
kültürünü kabul etmeleri asıl ve şarttır. Bunun 
hilâfında hareket edenlere ne toprak, ne de hak
kı hayat verilir. Encümen de bu noktai nazara 
iştirak ediyor. Müsaade buyurursanız bu ibare
yi kaldıralım (Muvafık sesleri). 

REİS — Encümen maddeyi tashih etsin, son
ra okuruz. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Arkadaşlar, beş, altı 
aydanıberi Meclisimizin Muhtelit encymeninde 
bu kanun müzakere edilirken iskân kanunu ol
sun, şu olsun, bu olsun denildi. Bazı arkadaş
lar bu kanuna kültür kanunu deyelim deye teklif 
dahi yapmışlardı. Refik Şevket Beyin mahzurlu 
gördüğü bu maddeleri encümenimiz mahzurlu 
görmedi ve bu şekilde kabul etti. Binaenaleyh 
kabulünü rica ederim. 

REÎS — Efendim, takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen maddedeki 
(Türk kültürüne bağlı olup) ibaresinin tayyını 
teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Nazari 
dikkate alınmıştır efendim. Maddeyi bu şekilde 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılan yer
lerde meskenleri yanan ve başka meskeni bulun
mayan ve 1929 yılından önce yangm gördüğüne 
dair Hükümetten mazbata almış bulunan yerli
lere parasız ev verilir. 

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

MADDE 4 — Birinci ve ikinci ve üçüncü 
maddelere göre yerleştirilenlere verilen ve veri
lecek olan topraklar ve yapılar harçsız, pulsuz 
ve resimsiz tapuya bağlanır, bunlardan bu inti
kal dolayısile intikal vergisi almmaz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İntikal ver
gisinin mahiyeti, bizim kanuna göre orta yerde 
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ölüm bulunması lâzımdır. Acaba buradaki mak
sat, tapu idarelerinde murislerden, varislere in
tikal eden harcı almamak mıdır, yoksa veraset 
ve intikal kanunu mucibince umumî vergiyi al
mamak mı? Bunun hedefini tayin etmek lâzım-
gelir. Çünkü mutlaka ölüm yoktur. 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Efen
dim, veraset ve intikal vergisi yalnız ilâma bağ
lı intikallerde değildir, her hangi bir inti
kal, vergiye tâbidir. Bu, onu kastediyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
iştirak ediyorum. Maksadımız yalnız harç alın
sın demek değildir. Birinci, ikinci, üçüncü mad
delere göre; yerleştirlenlere verilen ve verilecek 
olan, diyince burada intkal yoktur. Ayni mak
sadı temin etmiş olmak üzere bir intikal dola
yısile vergi alınmaz. Fakat veraset itibarile alı
nır gibi bir mana çıkar. 

MUVAKKAT İSKÂN En. M. M. MEMET B. 
(Kütahya) — Efendim, bu, verasetle filân alâ
kası olmayan bir maddedir. Yalnız intikal noktası 
var. Meselâ bir muhacir geliyor. İskânı adi su-
retile mal veriliyor. Bunlar, tapuya raptedilme
den, muhacir ölüyor. Sonra çocuklarına ve aile
sine intikal ediyor. İşte bu meyanda tapuya 
kaydedilirken harç almayacağız. Bu adamlar 
üzerine intikal yapacağız. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Öldükten 
sonra evlâtlarına intikal edeceklerin muamelesi 
yapılırken harç verilecektir. Fakat 1, 2 ve 3 ün
cü maddelerde «Yerleştirilenlere verilen ve ve
rilecek olan» diyor. Öldükten sonra verilen ta
pulardan alınmaması lâzımgeldiğini söylediniz. 
Halbuki hayatta iken verilen mallar intikal 
değil, ferağdır. 

MEMET B. (Kütahya) — Fera£ yok, intikal 
vardır. Arzettiğim gibi bunlar, 10 senedenberi 
gelmişlerdir. Bunlara esasen geldikleri zaman 
bu yerleri Hükümet tahsis etmiştir. Şimdi, bun
lar tapuya raptını istiyorlar. Bazı kimselere de 
tahsis muamelesi yapılmıştır ve bunlardan bazı
ları ölerek, mallan yanlarında bulunan varisle
rine intikal etmiştir. Bu gibileri varisin namı 
altmda tapuya raptedeceğiz ve bunlardan inti
kal harcı almayacağız. Çünkü bunların hiç biri 
halen tapuya raptedilmemiştir. Bunların hepsi 
birdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hayır de
ğildir. 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim, tapuya 
raptederken hiç bir vergi almayacağız. Çünkü 
muhassas olan şey çoluğuna, çocuğuna intikal 
ediyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar; kanunlar çıktıktan sonra herkesin eline 
verdiğimiz unsurların mümkün olabildiği ka
dar müttehiden anlaşılmasını temin edecek su
rette olması lâzımdır. Bu kanunun heyeti umu-
miyesine taraftarız. Şimdiki yapacağımız iş, 
bunun tatbikini teshil etmekten ibarettir. Bizde, 

ferağ harcı, intikal harcı, veraset harcı var
dır. İntikal ve veraset vergisi müstakil bir 
kanuna tâbidir. Ferağ ayrı bir kanuna tâbi
dir. İntikal içerisinde hem mirastan gelenler 
dahildir, hem de o kanunun ihtiva ettiği mad
de mucibince hibeler ve saire dahildir. Vera
setin içerisine müstakil veraset hükümleri da
hildir. Şimdi; maddeyi aynen okuyalım: Ben 
bir tapu müdürü olsam (Allah göstermesin ses
leri) bu ibareden anlayacağım mana şudur: 
«Birinci ve ikinci ve üçüncü maddelere göre 
yerleştirilenlere verilen ve verilecek olan top
raklar ve yapılar, harçsız, pulsuz ve resimsiz ta
puya bağlanır. Bunlardan bu intikal dolayısile 
intikal vergisi alınmaz». Dikkat buyurursanız, 
yukardaki muamele doğrudan doğruya Devlet 
tarafından verilen emlâk ve araziye aittir. Aşa
ğıdaki muamele bu şekilde verilmiş emlâkin 
intikaline ait olan kısımdır. İntikal vergisi alın
maz, soruyorum; veraset vergisi alınır mı? 
(Hayır sesleri). O halde intikal ve veraset ver
gisi ahkâmında iki şekil vardır. Binaenaleyh, 
bendenizce bu intikalin yeri yoktur. Bunlar
dan her hangi bir suretle intikal ve veraset 
vergisi alınmaz» demekle Devlete ait olan ver
giler alınmaz. Şimdi, maksat, ölenlerin evlât
larına bıraktığı emlâkten intikal vergisi alın
mayacağına göre maddeyi «Vefat edenlerin ev
lâtlarına dahi yapılacak intikalden, intikal ve 
veraset vergileri alınmaz» diye tashih etmek lâ-
zrmgelir zannederim. 

İSKÂN MU. En. M. M. MEMET B. (Kütah
ya) — Efendim, birisi vergidir, birisi harçtır. 
Her ikisinin de konmasında fayda vardır. En
cümen bunu kabul ediyor. 

REİS — Maddeyi encümene veriyoruz, tas
hih edecektir. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşrinden önce, 
birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde yazılı kim
selerden bayağı yerleştirme hacLdi içindeki top
raklar ve yapılar dolayısile borçlandırılmış olan
lardan tahsil edilmiş bulunan taksitler geri ve
rilmez. Tahsil olunmayan taksitler de tahsil 
olunmaz. Bayağı yerleştirme haddinden artık 
olan toprakların ve yapıların artık miktarm 
borç taksitleri tahsil olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE 6 — 474 numaralı kanunun üçün
cü maddesinde sayılan yaylak, ve kışlaklar köy-
kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine göre 
sınırlandırılarak köylerin, kasabaların ve şehir
lerin ihtiyaçları nisbetinde Hükümetçe dağıtılıp 
bunlarm ortak intifalarına parasız bîrakılır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Sual sora
cağını. Efendim, köy kanunu mucibince sınır
landırıldıktan sonra ve yine köy kanunu muci
bince kaza heyeti idaresince tasdik edildikten 
sonra ve harita tanzim edildikten sonra verile-
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ceğine göre orta yerde ne kalır? 

İSKÂN MUVAKKAT ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MEMET B. (Kütahya) — 
Devlete ait büyük yerler olduğu gibi yine Dev
lete ait köy mer'alan vardır. Bu yerlerden 
bunlara otlak yerleri verilerek sınırlandırıla
cak ve kaymakamlıklarca deftere kaydedile
cektir. Bunun anlaşılmayacak yeri yoktur zan
nederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
anlaşılmadığı gibi çok ta karıştı. Köy kanunu 
köyü tarif ederken yaylası, merası, insanları, 
ormanlarile beraber muayyen hudut içerisin
de toplanmış bir şahsiyeti maneviye şeklinde 
ifade eder. Ayni kanunun bu maddesi mu
cibince her köyün köy hakkını haiz olarak smı-
n yapılır. Yapılan haritası komşularile müna
zaayı davet etmeyecek şekilde tanzim edildik
ten sonra o sınır, köyün kati smın olur. Bir 
köyün sınırı yapıldığı zaman mer'ası, baltalığı, 
ormanlığı gösterilerek yapılmak asıldır. 
Bazı emsali olduğu gibi mer'alar köyün 
müşterek intifa yerleridir. Çayırlar şöyledir, or
manlar böyledir, ve haddi zatinde köyün husu
sî mülkü değildir, miriye aittir. Yalnız bunlar 
köyün hududu dahilinde fazla olursa Devlet, 
haiz olduğu salâhiyete binaen, onları ihtiyacı 
olanlara dağıtabilir. Oradaki başka, buradaki 
başka bir meseledir. Köy kanununda, « aynca 
dağıtılır » m manası, mera dağıtılır, çayırlık 
dağıtılır, gibi olmadığı için ve bu gibi şüphe
lere meydan vermemek üzere (Köy kanunu mu
cibince sınırlandırılır) dersek, bu ibare köye 
her şeyi verir ve bütün bu manaları ihtiva eder. 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim, köylere 
gelecek muhacirlere ayrı, ayrı yer ve tarla dağı
tılır. Fakat mera varsa ormanlık, baltalık ta 
verilir, bunların defterleri yapılır, sınırlandı
rılır, diyoruz. Mesele bu şekilde kesbi katiyet 
edeceğine göre meselenin niçin anlaşılmayaca
ğını tayin edemiyorum. 

RlFAT B. (Zonguldak) — Refik Şevket Be
yin söyledikleri, kurulmuş köylere aittir. Burada 
mevzubahs olan kurulacak köylerdir. 

MEMET B. (Kütahya) — Evet, Bundan mak
sadımız yeniden kurulacak ve ihya edilecek köy
lerdir. 

ÖMER KÂMtL B. (Kars) — Efendim, bu 
kanunda göstermiş olduğumuz yerlerdeki otlak
ları, yaylakları şimdiye kadar Maliye, müzaye
deye veriyor, satıyor, bunları emvali metruke 
addediyordu. Tabiî köylülerin meraya, yaylaya 
ihtiyacı vardır. Bunun için oradaki meraların, 
yaylaların satılmayarak köylülere terkedilmesi 
ahkâmı umumiye dahilinde bendeniz tarafından 
teklif edilmişti. Encümen onu bu şekle soktu, 
Bunların tahdit edilerek köylerin smırlan da
hiline almması kaydini koyduk. Bunların mü
zayede ile satılmasında çok mahzurlar oluyor
du. Her hangi bir sermayedar çıkıyor, köyün 

yaylasını ufak bir para mukabilinde satın alı
yor ve sonra köylülere yüksek bir fiatla satıyor
du. Bundan çok zararlar husule geliyordu. 

Bu sebebe binaen ahkâmı umumiyeye tevfik 
edilerek yaylaların dahi köylülerin intifama ter-
kedilmesidir maksut. Köy kanunu, sınırlandıra
cak veya sınırlandırmayacak bu ayrıdır. Köy 
kanunu tabiî ne lazımsa onu yapar. Burada ye
ni tesis olduğu için bu hükmün konulmasmda 
mahzur yoktur. 

RtFAT B. (Zonguldak) — Doğrudur, doğru
dur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Otlakıye, yaylakıye, 
resminin ilgası hakkında esasen İrir kanun mev
cuttur (O başka sesleri). 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
O halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 7 — 1 nisan 1340 tarih ve 474 sa

yılı kanunun 4, 5 inci maddeleri kaldırılmıştır. 
İSKÂN MU. E. M. M. MEMET B. (Kütahya) 

— Efendim, bu maddeler kaldırılmıştır yüküm
leri şudur: 

Dahiliye vekâleti bu muhacirleri başka yere 
nakledebilir. Halbuki bunlar gelmiş ve otur
muşlardı. Kendilerine, mevcut araziden, mal
lardan verilmiştir. Bunların başka yere nak
line hacet olmadığı için bu maddeyi encümen 
kaldırmıştır. Mazbataya işaret etmedik, unu
tuldu. Heyeti Celile müsaade ederse bu ciheti 
mazbataya dercedelim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — izahatınız zap
ta geçmiştir. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti vekili burada var mı? 
(Yok sesleri). 

Tayini esami ile reye konan kanuna rey ver
meyen zevat var mı efendim? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
2 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, 

köy kanununun 17 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine ve 21 inci maddesinin değiştirilmesine da
ir 2/88 numaralı kanun teklifi ve DahÜiye ve 
Adliye encümenleri mazbataları [1] 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy kanununun 16, 19, 21 inci maddelerini 
değiştiren kanun 

MADDE 1 — 17 mart 1340 tarih ve 442 sa
yılı kanunun 16 nci maddesi aşağıdaki şekle kon
muştur: 

Köy smın içinde yapılacak işler için para 

[1] 149 numaralt matbua zaptın sonundadır. 
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toplanması lâzımgelirse işbu kanunun buyurdu
ğu üzere ihtiyar meclisinin hükmü ile köye 
salma salınır. Toplanan paraya köy parası de
nir. 

Köy namına yazılı veya vakıf emlâk ve ara
zinin vergi ve başka masrafı ve köyün mecburî 
işleri veya isteğe bağlı iken 12 nci madde mu
cibince mecburî işler arasına alman işleri için 
her sene salınacak paraların tutan 17 nci mad
denin 17 nci fıkrasında yazılı köy adamları yıl
lıkları tutarını, şayet bu gibi adamlara para 
verilmiyorsa emsaline göre tahmin olunacak 
miktarın on mislini geçemez. 

Salınan parayı mükellefin isteği üzerine işe 
veya malzemeye çevirmeğe ihtiyar meclisi sala
hiyetlidir. 

RAÎF B. (Trabzon) — Efendim, encümen
de yazılan şekilde bazı kısımlar değişmiştir. 
Bu maddede, (Köy adamları yıllıkları tutarı
nı) yazılmıştır. (Tutarının) olacaktır. 

REİS — Tashih ediyoruz efendim. Söz is
teyen var mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

RAÎF B. (Trabzon) — Efendim, 3 üncü mad
de ikinci madde olacaktır. Çünkü evvelâ 16 
nci madde, sonra 19 uncu, sonra 21 inci mad
de tadil ediliyor. Binaenaleyh şimdi 16 nci 
maddenin muaddel şekli okundu, şimdi 19 
uncu maddenin muaddel şekli okunacaktır. 
Yani lâyihadaki 3 üncü madde, 2 nci madde 
olarak yazılacaktır. Bir tertip sehvi vardır. 

REÎS — Pekâlâ efendim. 
MADDE 2 — Mezkûr kanunun 19 uncu mad

desi aşağıdaki şekle konulmuştur: 
Köylünün isteğine bağlı olmayarak harca

nacak paralar şunlardır: 
1 - Köy muhtarının köy derneğince kesilen 

aylık veya seneliği, 
2 - Varsa kâtip aylığı, 
3 - Köy namına yazılı veya vakıf emlâk ve 

arazinin vergi ve başka masrafı, 
4 - Köyün mecburî işlerine lâzım olacak pa

ralar, 
5 -12 nci madde mucibince isteğe bağlı iken 

mecburî işlere lâzım olacak paralar, 
6 - Köy işine bakacak adamların aylığı. 
REİS— Söz isteyen var mı? 
RAÎF B. (Trabzon) — Efendim, beşinci fık

rada : « 12 nci madde mucibince isteğe bağlı iken 
mecburî yapılan işlere » yazılacaktır. Yani bu
radan (yapılan) kelimesi düşmüştür. 

REİS — İlâve ediyoruz. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 21 inci mad
desi aşağıdaki şekle konmuştur: 

Köy muhtarı veya ihtiyar meclisi azalarının 
seçilmesi her dört senede bir kere yapılır. Seçil
mek mutlaka şubat ayı içinde olur ve mart ayın

da yeni seçilen köy muhtarı ve ihtiyar meclisi 
azası 29 uncu maddeye göre işlerine başlarlar. 
Günü biten köy muhtarları ve ihtiyar meclisi 
azalan yeniden seçilebilirler. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Adliye ve 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. İkin
ci müzakeresi müddeti zarfmda yapılacaktır. 

3 — Burdur mebusu Mustafa Şeref ve İspar
ta mebusu Mükerrem Beylerin, Yunan Parlâmen
tosu azasının Türkiye Devlet demiryolları üze
rinde meccanen seyahatleri hakkında 2/105 nu
maralı kanun teklifi ve Nafıa encümeni mazba
tası fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bende
nizin dinlediğime göre, karşı taraf bunu bir ka
rarla tesbit etmiştir. Böyle hususî kanun yap
mağa lüzum yoktur. Bir karar kâfidir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Nafıa encüme
ni, ne düşünüyor bilmiyorum. Maruzatım şah
sidir: Yunan Hükümetinde, trenlerde seyahat 
şeraiti nedir, bilmiyorum. Fakat bizim mevzu
atımıza göre Devlet demiryollan idaresinin büt
çesi her sene Meclisi Âlice kabul ve tasdik olu
nup tatbik edilmektedir. O bütçelerde kimle
rin meccanen seyahat edebilecekleri, kimlerin 
nısıf ücretle seyahat edebilecekleri ve meccanen 
seyahat edeceklerin senede kaç defa seyahat 
edebilecekleri tasrih edilmiştir. Bu itibarla 
Yunan mebuslarının hatlarımızda meccanen se
yahat edebilmeleri mutlaka bu kanunun kabu
lüne mütevakkıftır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
teklif sahibinden bir sual soracağım. 

REÎS — Hasan Bey, sizden daha evvel söz 
alan var efendim. Buyurunuz Sim Bey! 

SIRRI B. (Kocaeli) — Dostumuz, Yunan 
milleti mümessillerinin bizim memlekette de bi
zim gibi istisnaî vaziyette trenlerimizde seyrü 
seyahat etmeleri için teklif olunan bu kanunu 
mütalea vesilesile Yunan milletinin hakkımız
da, bizden daha evvel göstermiş olduğu hissi
yata mukabil bir iki söz söylemek iktiza etmek
tedir. 

Kanunu teklif eden arkadaşlarımız hakika

ti] 156 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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ten Türk - Yunan dostluğunun mümtaz şekli 
ve tarihte geçirdiği ahval ve hâdisatı pek güzel 
bir surette tesbit etmişlerdir. Türk - Yunan 
dostluğunun bu gün aldığı şekil, hakikaten ta
rihte şaşılacak derecede yükselmiş bir vaziyet 
göstermiştir. Bizim için şimdiye kadar cidal 
ve husumet kaydeden tarih, bu gün hakikaten 
hulûs, saffet ve dostluk kaydetmek mecburiye
tinde kaldığı için hakikaten şaşılmaktadır. Fa
kat herkes bilmelidir ki tarhte blâtereddüt 
Türk - Yunan milletlerinin hulûs ve saffetle 
kaynaşmış oldukları emri vakidir. Onun için 
bu iki milletin mümessillerinin mütekabil mem
lekette kendi memleketlerinde olduğu gibi, is
tisnaî vaziyette seyrü seyahat etmelerini kabul 
etmek, bir icabı yerine getirmek dernektir. An
cak gerek arkadaşlarımızın, gerek Nafıa en
cümeninin dediği gibi bu meziyeti, tabir caizse, 
bizden daha evvel, bize tekaddüm etmek sure-
tile göstermiş olan Yunan milletinin azasına ben 
de encümenle beraber ve bu teklifi yapan arka
daşlarımızla beraber gıpta ediyorum. Türk -
Yunan dostluğu adeta medeniyet âleminde sul
hu salâh tarlasına atılmış bir tohumdur. Bu 
tohumdan hem biz istifade edeceğiz, hem de bü
tün âlemi medeniyet istifade edecektir. Onun 
için bu iki milletin mütekabil samimiyetini in
sanlık namına selâmlamak iktiza eder. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Bende
niz diyorum ki.. . (Kürsüye sesleri). Bir kelime-
söyleyeceğim, Makamı riyaset te müsaade bu
yuruyor (Kürsüye sesleri, gürültüler). 

REİS — Kürsüden söyleyin Hasan Bey! 
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Madam ki 

karşı taraf kendi salâhiyetleri dahilinde olduğu 
için bir kararla salâhiyet vermişler. Biz Nafıa 
vekâletine bir salâhiyet vermekle iktifa edelim. 
Onlar kaldırdıkları zaman veya işin icabına gö
re Hükümet bu salâhiyeti lüzumunda istimal et
sin. Söyleyeceğim bundan ibaretti. (Muvafık 
sesleri). 

REİS — Efendim, bu hususta bir takrir var
dır, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin şöyle tadilini teklif ederim: 
Yunan parlâmentosuna mensup mebuslar ve 

sanatörlerin Türkiye Cumhuriyeti içinde mecca-
nen seyahat ettirilmesi için Nafıa vekâletine me
zuniyet verilmiştir. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... Al
mayanlar ... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi takrirle beraber encümene veriyo
ruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Devlet de
miryollarında diyelim. 

İHSAN Pş. (Giresun) — Malûmu âliniz Dev

let demiryolları asıl. Fakat memleketimizde 
imtiyazlı şirketler de var (Hayır sesleri). 

4 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, taş-
ocaklan nizamnamesinin 13 üncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 2/89 numaralı kanun tek
lifi [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Maddelere geçilmiştir efendim. 

Taşocakları nizamnamesinin 13 üncü maddesini 
tadil eden kanun 

MADDE 1 — Taşocakları nizamnamesinin 
13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiş
tir: 

Hükümeti mahalliyeye takdim olunan istida
nameler tarihleri sırasile defteri mahsusuna ka-
yit ve istidaname mündericatmın sıhhat ve ade
mi sıhhati hakkında tahkikatı lâzime icra oluna
rak neticei tahkikat idare heyetince mazbata al
tına alındıktan sonra küşadı için ruhsat talep 
olunan ocak tahtelârz imal olunacak neviden 
değil ise 25 seneyi geçmemek üzere müsaadesi 
verilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Madde
yi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İktisat 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir . 
5 — Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar 

inhisarı hakkında 1/882 numaralı kanun lâyihası 
ve Gümrük ve inhisarlar, İktisat ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
tevziinden henüz 48 saat geçmemiştir. 

REİS — Evet efendim, dün tevzi edilmiştir. 
bu gün müzakere edemeyiz. 

Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi 
kanunu lâyirasma, kabul etmek suretile (171) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (171) rey
le kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edecek başka madde 
kalmamıştır, yarm saat 14 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15 

[1] 157 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Harııl ve patlayıcı maddelerle malzemesi, fişek ve revolver inhisarı hak

kındaki kamımın ikinci defa reye vazı neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Haydar B. 
îzzet UM B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B, 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Bahkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfı Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 

Aza adec li 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir KJaramemet B. 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

Benizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edime 
J i asan Hayri B. 

Elâzie 
Ahmet Saffet B. 
Fazd Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

: 317 
: 171 
: 171 
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143 
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edenler J 
Erzurum 

Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahm«t B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

'Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Oümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdii Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
l>ı Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettân B. 
Ragıp B. 
Sim B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Haziım B. 
Tevfik Fikret B. 
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Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Ömer Davut B» 

Malatya 
Abdûlmuttalip B. 
Dr, Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Adana 
Ali Münif Bs 
Hilmi B. 

Afyon Karakışa* 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

I : 5 5 2 3 - 5 - 1 9 3 4 C : 4 
Süleyman Fiikri B. 

Muş 
Naki B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AİİB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Haoıyunus B. 
Ztthtü B. 

8iiri 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sıvat 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfı Raşjt B. 

Tekirdağ 
Celal Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım Bt 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 

/Reye iştirak etmeyenler J 

Artvin 
Memet Ali B. (1. A.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İsmail Hakkı B. 
Kazım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
ÜbeyduUah B. (Mezun) 

Büecik 
Hayrettin B. 
İbrahim Bt 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rrfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
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Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
ŞaMr B. 
Şeref B. 

Elâziz 
FuatB. (V.) 
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Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sun B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman S im B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragrp B. 
Rifat B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

îçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmot B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haandi B. (Me 
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
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Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halü B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nakit B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haslın B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdtirrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
lvTlıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Anraet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan öavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Resai B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Vrfa 
AH Saip B. 

Yozgat 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 

»m<( .«.. 

T. B. M. M. Mofbta» 



Sıra No 145 
Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin, Kars, Bayazıt, Erzurum ve 
Çoruh vilâyetlerinin bazı kısımlarında mülteci ve muhacir 
iskânına dair 2/104 numaralı kanun teklifi ve iskân kanunu 

lâyihası muvakkat encümeni mazbatası 

24-IV-1934 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Esbabı mucibe 

Kars vilâyetile Bayazıdın İğdır, Kulp ( Tuzluca ) ve Erzurumun Olti ve Çoruh vilâyetinin 
Artvin, -Şavşet, Borçka kazalarile Kemalpaşa nahiyesi 1920 ve 192] senelerinde Büyük 
Millet Meclisi Hükümetince ana vatana eklenmiştir. Bu yerlerde oturmakta olan Rusya tebaasın
dan bazı halk Kars ve Moskova muahedeleri hükümlerine göre hakkı hiyarlarını Sovyet Rusya 
ve Federasyonuna girmiş memleketlerden yana kullanarak gayri menkullerini bırakıp gitmişlerdir. 
Bu gayri menkuller ahden Devlete kalmıştır. Mütareke sıralarında muhtelif istilâlar dolayısile 
ve muahede hükmünce bir çok soydaşlarımız yukarıda yazılı Devletler topraklarından misakı 
milliye dahil bu yerlere ilticave muhaceret suretile gelmişlerdir. Bunlar önce en büyük mülkiye 
âmirleri tarafından Rus tabiiyetine geçmiş olanlardan kalma köyler ve evlere yerleştirilmişti. 
Mülga İmar vekâleti ve en son Dahiliye vekâleti bu iskânı kabul ve tasdik etmiş isede 885 ve 
1071 numaralı iskân ve katı tasfiye kanunlarının tatbikında gerek yerler ve gerek eşhas hakkında 
Maliye ve Dahiliye vekâletleri arasında ihtilâf çıkmış olmak hasebile parasız iskân muamelesi 
ikmal edilememiştir. İskân kanunlarının mübadil ve gayri mübadil muhacirler ve bunlara ait 
yerler noktai nazarından hükümleri havi bulunmuş olmak hasebile buradaki muhacir ve mülte
cilerin iskân haklarını temin edememiş olduğundan yıllardan beri bu gibilerin ellerinde bulun
durdukları topraklar ecri misle ve yapılar da artırma ile icara bağlanmıştır. Halbuki Devlete 
kalmış olan bu yerlere muhacir ve mültecilerin iskânı mümkün olduğu halde sürüp gitmekte 
olan ihtilâf yeni bir kanun tedvinine lüzum göstermektedir. 

Ahiren Kars vilâyeti borçlanma kanunu hükümlerine göre bu kimseler borçlandırılmış isede 
esasen fakir olan halk bütün bütüne yersiz ve yartsuz kalmaktan ise bu zarurete katlanmış ise
ler de taksitleri ödeyememekte olduklarından meccanen iskânları zarureti karşısında bulunul
maktadır. Bu yerlerin yerli lıalkından olanlardan bir kısmı da Ermeni ve Gürcü istilâlarında 
hayatlarını kurtarmak için yerlerinden oynamış ve bilâhare asıl yurtlarından başka köylerde 
yerleşmek mecburiyetinde kalmış olduklarından bunların da bu kanuna ithali derpiş edilmiştir. 
Yine bu yerler halkından bazı soydaşlarımızın evleri Ermeni ve Gürcü salgınlarile Türk davası 
güttükleri için yakılmış olduğundan yersiz kalmış olan bu gibilere dahi mesken vermek Cum
huriyetin atıfetinden telâkki edilerek bu kanuna ithal edilmiştir. 

Yıllardan beri yerlerine sahip olmayan ve milli dava uğrunda öz milletlerinin kucağına 
ve toprağına sığınmış olan bu soydaşlarımız daha geldikleri günden başlayarak bütün vatandaş
lık vazifelerini yapmış ve yapmakta bulunmuş oldukları cihetle yerlerini benimseyememiş olmaları 
çalışma kabiliyetlerine müessir olmakta olduğundan bu kanunun teklifine lüzum görülmüştür. 
Kabulünü rica ederim. 

Kars mebusu 
Ömer Kâmil 
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İskân kanunu lâyihası Muvakkat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
İskân kanunu lâyihası 

Muvakkat encümeni 
Karay- No. 6 
Esas No. 2/104 

9 - V -1934 

Yüksek Reisliğe 

Kars vilâyetile Baya,zıdın İğdır ve Tuzluca 
(Kulp) ve Erzurumun Olti 'Ve Çoruh vilâyeti
nin Artvin ve Şavşat ve Bureka kazalarına 
ve Kemalpaşa nahiyesine gerek Kars ve Mos
kova muahedelerine uyarak ve gerekse (Mül
teci) sığınma suretile gelmiş ve Hükümetçe va
tandaş olarak kabul edilmiş muhacir ve sı
ğıntılar (Mülteciler) Hükümetçe hakkı ıhiyarla-
rını Türkiyeden başka Devletlerden yana kul
lanıp gitmiş olan Rus tdbaasmdan kalma Dev
let imalı toprak ve evlere yerleştirilmiş iseler 
de gerek ıbu ımulhaeir ve sığıntıların (Mülteci
lerin) vasıfları ve gerekse gayrimenkullerin 
(mahiyeti itiibarile meri iskân (kanunlarının ruh 
ve sarahatine uymamakta olduğundan parasız 
iskânları yapıl amamış olduğu anlaşılmıştır. 
Bu .kanunun tayin ettiği yerlerin hususiliği 
ve oralara gelmiş olan soydaşlarımızın geldik
leri günden beri vatandaşlık hak ve vazifele
rine Ibağlanmış olmalarile Devlete ait ev ve 
topraklar parasız kendilerine temlik edilmek 
suretile iskâna istihkak kesıbetmiş oldukları 
cihetle kanun teklifi ıbazı yazılış şekilleri de
ğiştirilmek suretile kabul edilmiştir. 

Bu yerler halkından iken sırf türk davası 
güttüklerinden dolayı muhtelif istilâlarda ev
leri yakılmış ve evsiz ,kalmış az miktar aile
lerin de Devletin lütuf ve atifetinden müstağ
ni bulunmadıkları gözetilerek kendilerine ba
rınacak parasız ev verilmesi üçüncü ve bura-

radaki yaylalar emvali metruke vasfile men
faati icare verilmekte ve hariçten servet sahibi 
•kimseler iltizam ve esasen hayvancı olan köy
lüye yüksek fiatle devrederek çiftçiyi sıkmak
ta olduğundan meri hükümlere göre halkın in
tifama terki altıncı madde ile kabul edilmiştir. 

474 numaralı 'kanunun 4 ve 5 inci madde
leri bir takımı müktesep hakları ihlâl etmekte 
olduğu anlaşıldığından ve ıbu maddelerin istih
daf ettiği 'gaye şimdiye kadar hâsıl olmuş ol
duğundan 7 ncı madde ile ilgası kararlaştırıl
mıştır. 

Umumî heyete arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 

İskân Muvakkat 
Erzurum 

Dr. Şiuasi 
Aza 

Bolu 
T. Hakkı 

Aza 
Edirne 
Faile 

Aza 
Kars 

Ömer Kâmil 
Aza 
Urfa 

Behçet 

En. Rs. M. M. Kâ. 
Kütahya Bursa 
Memet Rüştü 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 
Aza 

Tokat 
Mustafa 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 
Aza 

Zonguldak 
Bifat 

Aza 
Edirne 
Şeref 

Aza 
Bursa 

Dr. Uefik 
Aza 

Balıkesir 
Vasfi 

Aza 



— 3 — 
KARS MEBUıSU ÖMER KÂMÎL BEYÎN 

TEKLlFÎ 

Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vilâ
yetleriyim bazı kısımlarında mülteci ve muhacir 

iskânına dair kanun 

MADDE 1 — Kars vilâyetile Bayazıdın İğdır 
ve Tuzluca (Kulp) ve Erzurumun Oltu ve Ço
ruh vilâyetinin Artvin, Şavşet ve Borçka kaza
ları ve Kemalpaşa nahiyesi halkından iken hak

ki hiyarlannı Sovyet Rusya ve Federasyonuna gir
miş devletlerden yana kullanıp gitmiş olan Rus
ya tebaasından kalma ve Devlet malı arazi ve 
evler Rusya ve Federasyonuna dahil Devletler 
topraklarından veya diğer mahallerden muha
cir ve mülteci olarak gelmiş ve yerli ahaliden 
olup başka yerlerde yerleştirilmiş olanlara ve 
hiç veya kâfi derecede toprağı olmayan yerlile
re ve bu yerler halkından olup istilâlar dolayısi-
le yangın görmüş kimselere parasız temlik ve 
üzerlerine tapu olunarak iskân edilirler. 

MADDE 2 — Bu suretle iskân edilenlerden 
tapu harcı ve pul ve diğer resimler alınmaz, 
alınmış olanlar verilmez. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşrinden evvel 
Hükümetçe yerleştirilmiş ve borçlandırılmış 
olanlar kanunun neşrinde ellerinde bulundur
dukları toprak ve yapılarda bırakılırlar. 

MADDE 4 — Yangın görmüş olanlar 1928 se
nesi başına değin keyfiyeti tesbit ettirmiş olma
dıkça bu kanun hükümlerinden istifade edemez
ler. 

MADDE 5 — Borçlandırılmış olanlardan 
tahsil olunmuş taksitler geri verilmez ve kalan 
taksitler tahsil olunmaz. 

ÎSKÂN KANUNU LÂYİHASI MUVAKKAT 
ENCÜMENİNİN TADlLl 

Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vi
lâyetlerinin bazı parçalarında muhacir ve sığın
tıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin top

raklandırılması hakkında kanun 

MADDE 1 — Kars vilâyetile Bayazıt vilâye
tinin İğdır ve Tuzluca (Kulp), Erzurum vilâye
tinin Olti ve Çoruh vilâyetinin Artvin, Şavşat 
ve Borçka kazalarında ve Kemalpaşa nahiyesin
de hiyar haklarını başka bir Devlet hesabına 
kullanıp buralarını bırakmış bulunan rus teba
asına ait toprakların ve yapıların mülkiyeti 
Devlete intikal etmiş bulunmakta olduğundan 
gerek bunlardan ve gerek Devlete ait başka top
raklardan ve yapılardan muhacirlere, mültecilere 
yerleşmek üzere Hükümetçe bayağı yerleştirme 
haddi içinde verilmiş bulunan evler, ahırlar, 
samanlfklar, dükkânlar ve topraklar bunlara pa
rasız temlik olunup tapuya bağlanır. Muha
cirlerden ve mültecilerden henüz yerleştirilme
miş olanlar da yerleştirme kanunu hükümleri
ne göre bu yerlerde parasız yerleştirilirler. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı yerler 
halkından Türk kültürüne bağlı olup topraksız 
veya az topraklı yerli çiftçilere bayağı yerleş
tirme haddi içinde verilmiş bulunan topraklar 
parasız kendilerine temlik olunur ve tapuya bağ
lanır. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılan yer
lerde meskenleri yapan ve başka meskeni bulun
mayan ve 1929 yılından önce yangın gördüğüne 
dair Hükümetten mazbata almış bulunan yerli
lere parasız ev verilir. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci ve üçüncü , 
maddelere göre yerleştirilenlere verilen ve veri
lecek olan topraklar ve yapılar harçsız, pulsuz 
ve resimsiz tapuya bağlanır, bunlardan bu inti
kal dolayısile intikal vergisi almmaz. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşrinden önce, 
birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde yazılı kim
selerden bayağı yerleştirme haddi içindeki top
raklar ve yapılar dolayısile borçlandırılmış olan
lardan tahsil edilmiş bulunan taksitler geri veril
mez. Tahsil olunmayan taksitler de tahsil olun
maz. Bayağı yerleştirme haddinden artık olan top
rakların ve yapıların artık miktarın borç tak-
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MADDE 6 — Bu yerlerdeki yaylalar umumî 
hükümler dairesinde bir veya bir kaç köyün or
taklama intifama terkolunur. 

MADDE 7 — Bu kanunla 1 nisan 1340 -1924 
tarih ve 474 numaralı kanunun 1 ve 5 inci mad
deleri hükümden kaldırılmıştır. 

MADDE 8 — Dahiliye vekâletinin iskân yer
lerini değiştirmeye salâhiyeti vardır. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunu Dahiliye ve Ma
liye vekilleri yürütür. 

, Kars 
Ömer Kâmil 

sitleri tahsil olunur. 

MADDE 6 — 474 numaralı kanunun üçün
cü maddesinde sayılan yaylak, ve kışlaklar köy 
kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine göre 
sınırlandırılarak köylerin, kasabaların ve şehir
lerin ihtiyaçları nisbetinde Hükümetçe dağıtılıp 
bunların ortak intifalarına parasız bırakılır. 

MADDE 7 — 1 nisan 1340 tarih ve 474 sa
yılı kanunun 4, 5 inci maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 8 — Bu kanun 
muteber tutulur. 

nesri tarihinden 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini Dahi
liye ve Maliye vekâletleri yürütür. 



Sıra No 149 
Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, köy kanununun 17 inci 
maddesine bir fıkra ilâvesine ve 21 inci maddesinin değiş
tirilmesine dair 2/88 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye ve 

Adliye encümenleri mazbataları 

16-^1-1933 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Köy işlerinin görülmesine medar olacak paraları sayan kanunun 17 inci maddesinin birinci 
fıkrasında « İhtiyar meclisi tarafından köylüye salınacak para » gösterilmiştir. 

Hududu ve tevzi şekli gösterilmeyen bu salgın yüzünden köylerde maalesef bir çok haksız
lıklara meydan verildiği görülmektedir. İçinde bulunduğumuz tarakki devrinin hararetile iş 
yapmak isteyen vali, kaymakam, nahiye müdürleri bazan köye ait mektep, yol inşası, damızlık 
hayvan ve sair ziraî makineler satın alınması gibi faideli işlerin bütün külfetini köylülere tahmil 
etmektedirler. Basit bir hesapla nüfus başına tevzi edilecek parayı vahidi kıyasî ittihaz ederek 
istenen bu paralar köylünün senelik kazancına göre tahammül olunmaz bir dereceye gelmektedir. 
Bir köyde yapılan beş dersaneli bir mektep için nüfus başına yetmiş beş lira kadar tevziat 
yapıldığına şahit oldum . Bundan maada, tevziatın şekli ve nisbeti de malûm olmadığından 
hareket tarzı tamamen takdirî olmaktadır. 

Köylüyü, köy işlerine ancak takatleri nisbetinde alâkadar kılmak esasını güden kanuna göre 
hareketi temin etmek ve köylüyü verdiği umumî ve hususî vergiler haricinde tahammülünün 
üstünde yüklerle bezdirmemek için, salgın nisbetinin, köy halkını teşkil eden kadın ve erkek 
ve çocuk umum nüfusa senede yarım liradan fazla olmamasını muvafık görmekteyim. Şu hale 
göre meselâ (750) nüfuslu bir köyün salgın olarak vereceği para (375) lirayı geçmemesi lâzım
dır. Bu para nüfusa değil, köyde tediye kabiliyeti olanlara iktidarları nisbetinde tevzi edilmek 
asıldır. Şu hesaba göre fakir bir adamdan hiç bir şey istenmemesi varit olduğu gibi, hal ve 
vakti müsait olana (io), (20) lira salınması kabil olur. 

Tevzi için de arazi, ağnam, kazanç vergileri ile maaş yekûnunun mikyas ittihazı, büyük 
ekseriyeti cahil ve binaenaleyh o nisbette hakka riayet kabiliyeti noksan olan köylü arasında 
bir çok dedikodunun haidırılmasına hizmet eder. Vergi nisbetinde tevzi ameliyesini köyleri 
mütemadiyen ziyaret eden tahsildarlara vermek maslahata muvafık görülmüştür. 

Bu maksatları temin için 17 nci maddenin nihayetine ayrı bir fıkra ilâvesini muvafık gör
mekteyim. 

Köy kanunu neşri tarihinden beri Türk içtimaî hayatında en demokratik eser halinde her 
gün feyiz veren bir müessesedir. Köylüyü köyüne, köy işine, köy hayatına, köyün her türlü 
tarakkilerine ve nihayet Devlet işlerine alâkadar kılan bu kanunun gün geçtikçe temin ettiği 
faideler çok öğünmeye değer derecededir. Evvelce muhtarlık ya derebeylik ruhunu tatmin için 
kabul edilir, yahut Hükümet tarafından cebren verilen bir iş telâkki olunurdu. Bu gün ise 
muhtarlığın efendilik, memurluk olduğuna ve binaenaleyh ona lâyık olmak için çalışmak lâzım 
geldiğine halk kani bulunmaktadır. 

Bu çok ehemmiyetli ve icabına göre amme hizmetlerinin idarî, kazaî her şeklini görmeye 
müsait vazifenin ehli olmak için, köy kanununun 24, 25 inci maddeleri lâzım gelen şartları 
ihtiva etmektedir. Halbuki 10 ncu madde mucibince Devletin memuru olan muhtar, kendisine 



ait vazifeleri yapmak için her halde memurluğun icap ettirdiği kudret ve melekeyi iktisap 
etmek te lâzımdır. Bu da ya evvelinden yahut filen hizmet ile elde edilir. Bazı köylere Devlet 
hizmetinde bulunmuş kıymetli zatlerin muhtar olması ne kadar memnuniyeti mucip ise, 
bu hizmetlerde bulunmamış olanları da yetiştirmek o nisbette esaslı bir vazifedir. Bu maksadı 
elde etmek için muhtarların iki sene vazife görmeleri kâfi edegildir. 

Amme hizmetini üzerine alan bir muhtarın, köy kanununu bütün manasile anlayıp tatbik 
etmesi, her nevi Hükümet makinesile münasebat temin etmesi ve bu münasebatın icap ettir
diği muameleleri öğrenmesi, kanunun kendisine yapılmasını emrettiği vazifelerin zamana tevak
kuf edenlerini başlayıp başarması her halde iki sene içinde kabil olmamaktadır. Muhtar bu iki 
sene içinde resmî muameleleri tam öğrenmeye ve bazı amme işlerini görmeye başlamış olduğu 
bir sırada bitiveren müddeti münasebetile yeniden intihap olunmazsa başlanan çok işlerin kısır 
kaldığı misallerile meydandadır. İşlerin şahıs himmetlerin" bağlı olduğu köylerde, bu faaliyetten 
müteessir olanların ve yahut diğer tabirle yapılan hizmetlerin istikbale ait menfaatlerini takdir 
edemeyenlerin tesirile çalışan muhtarların ikinci defa intihap edilmediklerine şahit olan köyler 
çoktur. 

Hem bu mahzuru kaldırmak ve binaenaleyh iş bilir adamları Devletçe kollamak, hem de 
mebus, meclis umumî azalığı, belediye azalığı gibi halk intihaplarında esas tutulan dört seneyi 
muhtarla ihtiyar meclisi azalarına da teşmil etmek suretile umumî intihapta muvaziliği ve mu
vazeneyi muhafaza etmek gibi bir faide de ihmal edilemez. Bu maksadı temin zımnında 21 inci 
maddenin tadilini teklif ederim. 

Yukarıda esbabı mucibelerini arzettiğim iki maksadı ihtiva etmek üzere hazırladığım kanunî 
teklifin Adliye ve Dahiliye encümenlerine havalesini rica ederim efendim. 

7-H-933 Manisa Mebusu 
Refik Şevket 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 27 - XII -1933 

Karar No. 17 
Esas No. 2/88 : 

Yüksek Reisliğe 

Köy kanununun 17 noi maddesine bir fıkra 
ilâvesine ve 21 inci maddesinin değiştirilme
sine dair Manisa mebusu Refik Şevket Bey 
tarafından yapılan 7 - XI -1933 tarihli kanun 
teklifi ve esbabı mucibesi ve bu teklifin alın
dığını (bildiren Başvekâletin 18 - XI -1933 ta
rih ve 6/3198 saydı tezkeresi encümenimize 
havale Ibuyurulmuş olmakla teklif sahibi ve 
Dahiliye vekâleti mümessili Mahallî idareler 
umum müdürü Beylerin de bulundukları 
18-XII -1933 tarihindeki toplantımızda okun
du ve iş hakkında ıkonuşuldu: 

Refik Şevket Bey töklifile iki maksadın 
teminini kollamaktadır: 

Biri; köylülerin (bazı mahallerde takatle

ri haricinde salgınlarla mükellef tutulmaları ha-
sebile köy ıkanuımnun 17 nci maddesinin on 
yedinci fıkrasında beyan olunan salgın için 
Ibir had tayini, 

Diğeri; iş yapmağa istekleri ve yaptıkları 
işlerde muvaffakiyetli muhtarların fazla müd
det iş başında 'kalmalarının teminidir. 

Yapdan konuşma ve teklif sahibi tarafın
dan verilen izahat neticesinde tekemmülleri 
zamana muhtaç bir takım işlerin ıbir an evvel 
vücude getirilmesi ıhevesile bazı mahallerde 
feöylünün isteğine bağlı olan işlerin isteğe 
bağlı olmayan işler arasına sokularak köylüle
re tahammülleri fevkinde salgın yapıldığı an
laşılmıştır. 
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Köylerimizin az zaman içinde ümranı hiç 

şüphesiz her vatandaşın en samimî arzuları 
cümlesinden ipe de bu maksadın elde edilmesi 
için köylüleri takatleri iharicinde mükellefiyet
lere duçar etımelk ve Ibinnetice onların fakrine 
ve istihsal kabiliyetlerinin ziyama sebebiyet 
verımek tabiî doğru görülmemiş ve fbu sebep
le vaki olan teklif kabule şayan addolunmuştur. 

Ancak şikâyeti mucip olan salgınlar köy ka
nununun 13 üncü maddesi mucibince ifası mec
burî olan hizmetler için yapdan alelade salgınlar 
olmayıp mezkûr kanunun 12 nci maddesinin ikin
ci frkrası hükmüne göre isteğe bağlı iken isteğe 
bağlı olmayanlar arasına geçirilen işler için yapı
lan salgınlar bulunduğundan bu nevi salgınla
rın tahdidi için 19 uncu maddenin beşinci madde
sine bir kayit konması daha muvafık olacağı mü
lâhaza olunmuş ve encümenin bu görüş tarzına 
teklif sahibi de iştirak eylemiş olduğundan birin
ci madde ona göre yazılmıştır. 

Teklif edilen maddedeki diğer kayitlerin tat
biki bir çok müşkülâta sebep olacağı mülâhazasile 

tevzi tarzının taamüle terkedilmesi muvafık gö
rülmüştür. 

Teklifin kolladığı ikinci maksada gelince; iş 
ehli ve çalışkan muhtarların vücudünden fazla 
müddet istifade etmek şüphesiz faydalı olduğun
dan ve kabiliyet göstermeyenlerin değiştirilmesi 
daima mümkün bulunduğundan muhtarların dört 
sene müddetle intihabı muvafık olacağına karar 
verilmiştir. 

'Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çanakkale 
Cemil Mezun Şükrü 
Kâtip Aza Aza 

Zonguldak Çorum 
Halil î. Kemal 

Aza Aza Aza 
Ordu Kütahya Adana 

Ahmet îhsan Memet Ali Münif 
Aza Aza 

Şebin Karahisar Zonguldak 
Vasfi Raşit Eifat 

Adlîye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 32 
Esas No. 2/88 

13 - 7 - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Köy kanununun 17 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi ve 21 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Manisa mebusu Refik Şevket Beyin tek
lifi kanunileri Dahiliye encümeninin tadili ve 
esbabı mucibe lâyiha ve ımazbatalarale birlikte 
encümenimize tevdi kılınmış olmakla tetkik ve 
müzakere olundu: 

Teklifin esası köy kanununa göre ihtiyar 
meclisince köylüye salınacak para miktarının 
ne olabileceği hakkında ıkanunî bir takyit ol
madığından bazı köylerde bu salgmlarm köy
lerin tahammül edemeyeceği derecede yapıldığı 
görülmekle buna bir hudut vazı ve köy muhtar 
ve ihtiyar meclisi iki senede bir değişmekte olup 
bu hal iş başrnda bulunanların srk srk değişme
sini mucip olduğu ve bu yüzden devamlı mesa
iye muhtaç işler görülemediği cihetle bu müd

detin de iki seneden dört seneye çıkarılması ta
lebinden ibarettir. 

İhtiyar meclisinde mevcut bu salâhiyete bir 
hudut tayini ve iş başına geçen muhtar ve ihti
yar meclislerinin iş yapabilecek bir müddetle o 
mevkide kalmalarını temin, makul ve mantikî 
olacağı düşünülerek teklifin esası encümenimiz-
ce de kabul olunmuştur. 

Refik Şevket Bey tahdidin her köydeki nü
fus miktarına göre yapılmasını teklif eylemiş 
ise de her köy halkının aynd hal ve iktidarda 
olamayacağı mülâhasazile bu mikyas kabul olun-
mayarak köy adamlarının yıllıkları tutarını mik
yas ittihaz eden Dahiliye encümeninin noktai 
nazarına iştirak olunmuştur. 

Ancak Dahiliye encümeni bu kaydi köy ka
nununun 19 uncu maddesine ilâve eylemeği mü-
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nasip görmüş isede bu madde köylünün isteği
ne bağlı olmayarak harcanacak paralan göster
mekte, kanunun 16 inci maddesi ise salınacak 
paralardan bahseylemekte olmasına göre tah
dit hükmünün 16 inci maddeye ilâvesi ve salı
nan parayı vermeyip te yapılacak işe yarar mal
zeme vermek veya bilfiil çalışmak isteyenlerin 
bu arzularını kabul edebilmeleri için ihtiyar 
meclisine bir salâhiyet tanınması ve köy adam-
lapına yıllık vermeyen köylerin yapacakları sal
gında neyi mikyas ittihaz edecekleri dahi dü
şünülerek bu takdirde bu gibi adaımlam verile
cek miktarı evvelemirde takdir ve tahmin ede
rek yapılacak salgın miktarının tayininde ibunu 
nazarı itibare almaları münasip görülerek birin
ci ımadd'e gerek 16 ncı maddenin muhtevi oldu
ğu asıl hükmü ve gereksıe ilân edilecek olan bu 
hüküm] erle bu tahdidin hangi nevi salgınlara 
ait olduğunu ifade eder şekilde yeniden yazıl
mıştır. 

Muhtar ve ihtiyar meclislerinin seçilme za
manlarını gösteren ikinci madde aynen kabul 
olunmuştur. 

Bu meyanda mevcut köy kanununun 12 nci 
maddesinde köyün ihtiyarî iişlerini mecburî iş
lere çevirmek salâhiyeti köy derneğine verildiği 

halde 19 uncu madde buna muhalif olarak (ih
tiyar meclisinin hükmü ile isteğe bağlı iken mec
burî yapılan işler) denilmek suretjle bu salâhi
yetin ihtiyar meclisine ait olduğu yolunda ayrı 
bir »hüküm mevzuu bulunduğu görülmüş oldu
ğundan kanundaki bu tenakuzu kaldırmak mıak-
saıdiıle 19 uncu maddeyi tadil eden yeni bir mad
de ıdahi hazırlanarak lâyihaya ilâve olunmuş-
tîur. 

Teklifi kanunî bu şekilde encümenimizce müt-
tefikan kabul olundu. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. E. Reisi 
Çorum. 
Münir 
Azıa 

Antalya 

Bu M. M. 
Trabzon 

liaif 
Aza 

Edirne 
Haydar Hasan Hayri 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 
Aza 

Manisa 
Refik Şevket 

Aza; 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Balıkesir 
Vasfı 

Kâ, 
Trabzon 
Raif 

Aza 
Kayseri 

S. Azmi 
Aza 

Konya 
Ş. Sırrı 

MANİSA MEBUSU REFİK ŞEVKET 
BEYÎN TEKLİFİ 

Köy kanununun 17 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine ve 21 inci maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanun teklifi 
MADDE 1 — Köy kanununun 17 nci mad

desine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 
(Salgm tutarı nüfus başrna yarım lirayı geç

mez. Bu tutar köylüye ağnam, arazi, bina, ka
zanç vergileri ile maaşm tutan nisbetinde dağı
tılır. Bu dağıtmayı maliye tahsildarları yapar). 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Köy kanununun 19 uncu ve 21 inci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi 
MADDE 1 — 17 mart 1340 tarih ve 442 sayılı 

köy kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekle 
sokulmuştur: 

« Köylünün isteğine bağlı olmayarak harca
nacak paralar şunlardır: 

1 - Köy muhtarlarının köy derneğince kesi
len aylık veya seneliği, 

2 - (Varsa) kâtip aylığı, 
3 - Köy namına yazılı veya vakıf emlâk ve 

arazinin vergi've başka masrafı, 
4 - Köyün mecburî işlerine lâzım olacak pa

ralar, 
5 - 12 inci maddenin son fıkrası mucibince 

köy derneği hükmü ile isteğe bağlı iken mecbu-



ADLİYE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Köy kanununun 16,19,21 inci madde
lerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 17 mart 1340 tarih ve 442 sa
yılı kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekle kon
muştur: 

Köy smın içinde yapılacak işler için para 
toplanması lâzrangelirse işbu kanunun buyurdu
ğu üzere ihtiyar meclisinin hükmü ile köye 
salma salınır. Toplanan paraya, köy parası de
nir. 

Köy namına yazılı veya vakıf emlak ve ara
zinin vergi ve başka masrafı ve köyün mecburî 
işleri veya isteğe bağlı iken 12 nci madde mu
cibince mecburî işler arasına alman işleri için 
her sene salınacak paraların tutan 17 nci madde
nin 17 nci fıkrasında yazılı köy adamları yıllık-
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MADDE 2 — Köy kanununun 21 inci mad
desi aşağıda gösterildiği surette değiştirilmiştir: 

MADDE 21 — Köy muhtarı ve ihtiyar mec
lisi azalarının seçilmesi her dört senede bir ke
re yapılır. Seçilmek mutlaka şubat ayı içinde 
olur ve mart aymda yeni seçilen köy muhtan ve 
ihtiyar meclisi azası 29 uncu maddeye göre işle
rine başlarlar. Günü biten köy muhtarlan ve 
ihtiyar meclisi azalan yeniden seçilebilirler. 

MADDE 3 — tşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — İşbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

rî yapılan işlere lâzım olan paralar (bu fıkra 
hükmü ile isteğe bağlı olmayan hizmetler ara
şma sokulan işlerle işbu maddenin 4 üncü fık
rasında mezkûr paralar için yapılacak salgın 
tutan işbu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve 
altıncı fıkralan mucibince sarfı lâzımgelen pa
ralar yekûnunun on mislini geçemez), 

6 - Köy işine bakacak adamların aylığı. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 



lan tutarım, şayet bu gibi adamlara para ve
rilmiyorsa emsaline göre tahmin olunacak mik
tarın on mislini geçemez. 

Salman parayı mükellefin isteği üzerine ise 
veya malzemeye çevirmeğe ihtiyar meclisi sala
hiyetlidir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 21 inci mad
desi aşağıdaki şekle konmuştur: 

Köy muhtan veya ihtiyar meclisi azalarının 
seçilmesi her dört senede bîr kere yapılır. Seçil
mek mutlaka şubat ayı içinde olur ve mart ayın
da yeni seçilen köy muhtan ve ihtiyar meclisi 
azası 29 uncu maddeye göre işlerine başlarlar. 
Günü biten köy muhtarlan ve ihtiyar meclisi 
azalan yeniden seçilebilirler. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 19 uncu mad
desi aşağıdaki şekle konulmuştur: 

Köylünün isteğine bağlı olmayarak harcana
cak paralar şunlardır: 

1 - Köy muhtarmm köy derneğince kesilen 
aylık veya seneliği, 

2 - Varsa kâtip aylığı, 
3 - Köy namma yazdı veya vakıf emlâk ve 

arazinin vergi ve başka masrafı, 
4 - Köyün mecburî işlerine lâzım olacak pa

ralar, 
5 - 1 2 nci madde mucibince isteğe bağlı iken 

mecburî işlere lâzım olacak paralar» 
6 - Köy işine bakacak adamların aylığı. 

MADDE 4 — Teklifin 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Teklifin 4 üncü maddesi ay
nen kabul edümiştir. 





Sıra NQ 156 
Burdur mebusu Mustafa Şeref ve İsparta mebusu Mukerrem 

Beylerin, Yunan parlâmentosu azasının Türkiye Devlet 
demiryolları üzerinde meecanen seyahatleri hakkında 

2/105 numaralı kanun teklifi ve Nafıa encümeni 
mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Türk, Yunan milletleri tarihin çok eski de-
virlerindenberi birbirini tanımış, uzun müddet
ler tarihî mukadderlerini birbirine bağlamış, 
karşılıklı olarak birbirini takdir ve aralarında 
medeniyet ve terakkinin yükselmesine hizmet 
eden yüksek bir tesanüt tesis etmişlerdi. 

Bir müddet yanlış anlayışlar iki millet ara
sındaki hakikî dostluk ve tesanüde müstenit 
bağlan gölgelendiriyor gibi görünmüş ise de 
Tünkiyemizde açılan mesut Gazi ve Cumhuriyet 
devri ve Hükümet adamlarımızın nafiz görüşle
ri ve Yunan ricalinin realist basiretleri sayesin
de iki millet arasındaki eski dostluk daha kuv
vetle aydınlığa çrkmıştır. Bu gün Türk ve Yu
nan milletlerine mensup her fert iki milletin si
yasî, iktisadî münasebetlerinin birbirine katılıp 
ıkaynaşması lüzumunuda sarsılmaz /bir inan taşı
maktadır. iki memleket ricali de bu kaynaşma 
yolunda hiç bir pürüz bırakmamak üzere çalış
makta ve yürümektedirler. 

Büyük Meclisin 26 - IV - 1934 celsesinde oku
nan Başvekil Paşa Hazretlerinin tezkerelerinden 

dost millet Hükümetinim. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi azası için çok kibar ve samimî bir kararı
na muttali olduk. 

tfüükiye Büyük Millet Meclisi azası Yunanis
tan dahilinde şimendiferlerde meecanen seyahat 
edebilecekler. Bu muameledeki inceliği çok tak
dir ederiz. Çünkü hemen her memlekette o 
memleketin mebusu olmak sıfatı şimendiferler
de meccariî seyahat salâhiyetini verir. Yunan 
dostlarımız Büyük Millet Meclisi azasına Yunan 
Parlâmentosu âzasınm haiz olduğu bu salâhiyeti 
veriyorlar. Bu işte yunanlı dostlarımızın tekad-
dümüne gıpta ederiz ve Yunanlı meslektaşla
rımızın da memleketimiz içindeki seyahatlerin
de şimendiferlerimizden meecanen istifade et
melerini dileriz. îşte bunun için bir teklifi ka
nunide bulunuyoruz. Teklifimizin kanunıiyet 
kesbetmesi için lûtuflarmı diler ve derin saygıla
rımızı sunarız efendim. 

28-IV-1934 
İsparta Burdur. 

Mukerrem Mustafa Şeref. 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

Karar No. 8 
Esas No. 2/105 

Nafıa encümeni mazbatası 

17 - V -1934 

Yüksek Reisliğe 

Burdur mebusu Mustafa Şeref ve İsparta me
busu Mukerrem Beyefendilerin encümenimize ha

vale buyurulmuş olan Yunan Parlâmento, azası
nın Türkiye Devlet demiryolları üzerinde mecca-



nen seyahat etmeleri hakkındaki teklifi kanunile
ri müzakere ve tetkik olundu. 

Yunan Hükümetinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi azalarının Yunanistan demiryolları üze
rinde meccanen seyahat etmeleri hususunda ver
diği kararla dostluk ve sevgi hislerini izharda bi-
ze tekaddüm etmiş olmasına gıpta etmekte encü
menimiz takrir sahiplerile hemfikirdir. 

Dost millet mümessillerinin şimendiferlerimiz
de meccanen seyahat etmeleri encümenimizce müt-

MADDE 1 — Yunan palâmentosuna mensup 
mebuslar ve senatörlerin Türkiye Cumhuriye
t i dahilinde Devlet demiryollarile seyahatleri 
meccanidir. 

tef ikan kabul edilmiş ve kanun lâyihası Heyeti 
Umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur efendim. 

Nafıa En. Reisi M. M. Kâtip aza 
Samsun Erzincan Manisa Samsun 

E t em A. Samih Dr. Asım 

Aza Aza Aza Aza 
Mersin içel Tekirdağ İsparta 

8, Fikri Hakk% M. Rasim İL Hüsnü 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
vekili memurdur. 

BURDUR MEBUSU MUSTAFA ŞEREF VE 
İSPARTA MEBUSU MÜKERREM BEYLERİN 

TEKLİFİ 

Yunan Parlâmento azasının Türkiye 
Devlet demiryolları üzerinde meccanen 

seyahatleri hakkında kanun lâyihası 



Sıra M» 157 
Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, taşocaklan nizamna

mesinin 13 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
2/89 numaralı kanun teklifi 

13 - XI - 1933 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taşocaklan nizamnamesinin 13 üncü maddesi mucibince, bundan evvelki maddelere tevfikan 
yapılmış olan muameleler hakkında tahkikat icrası, vilâyetten mahalline gönderilecek memurlara 
havale olunmaktadır. Yani kireçocağı, kiremkocğr, alelade taşocağı yapmak ve açmak isteyen 
birisi usulen mahallî Hükümete arzuhal verecek ve bu arzuhal üzerine nizamnamenin 9, 10 uncu 
maddeleri dairesinde bir çok tetkiıkat yapılacak ve bu tetkikat mahallî idare heyetinin mazbata-
sile tevsik olunduktan sonra «istidaname, numune ve evrakı saire » makamı vilâyete gönderile
cek ve vilâyette bu muamelelerin ne dereceye kadar doğru olduğunu tahkik ve tetkik için oca
ğın açılacağı yere bir ve ya bir kaç memur gönderecek ve bu memurlara da her gün için maaş
larının iki günlüğüne müsavi maktuan bir ücret verilecektir ve 608 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesine göre 5 inci maddedeki müstesnalardan maada umum ocakların idaresi, idarei hususi-
yeye verilmiş olduğundan ve vilâyetçe bu tahkikat için bazan 100 - 150 lira maaş alan encümen 
azalarile, muhasebei hususiye müdürlerinden bir veya ikisi gönderilmekte ve bunların her birine 
de yevmiyeleri üzerinden beş gün için asgarî yedi lira verilmek gibi güç bir vaziyet ihdas olun
maktadır. 

Bu hal evvelâ, işin ehemmiyeti ile gayri mütenasip surette memurlar hakkında itimatsızlık gös
terilmek, saniyen, bir çok köy ve kasaba halkının bidayeten verilmesi icap eden bu paralar yüzün
den teşebbüste bulunmasına meydan verilmemek neticelerini tevlit -eylemektedir. Bu muamele
ler yüzünden arada gecen zamanların çokluğundan sarfı nazar, kazaca ve vilâyetçe bu taşoeakla-
rına müsaade vermek yüzünden bir suiistimal vu'kubulduğu takdirde gerek memurları mesul et
mek, gerek ocak sahibine verilmiş olan müsaadeyi iptal etmek bu günkü kanunlarla her vakit 
kabildir, bir çok krrtasî muameleyi ve fuzulî masrafı mucip olan bu ikinci ıtetkikatı ortadan 
kaldırarak köy ve kasabalarda mahallî idare heyetinin mazbatasına müsteniden müsaade vermek 
imkânını temin için mezkûr taşocaklan nizamnamesinin 13 üncü maddesini tadil eden aşağıdaki 
kanunî teklifi 14 üncü maddedeki ahkâm ile mütevazin tutan fıkralar ilâvesi suretile Yüksek 
Meclise arzeder ve teklifimin İktisat ve Dahiliye encümenlerine havalesini rica ederim efendim. 

9 - XI - 1933 
Manisa 

Refik Şevket 

Taşocaklan nizamnamesinin 13 ün e il 
maddesini tadil eden kanun 

MADDE 1 — Taşocaldan nizamnamesinin 
13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir : 

« MADDE 13 — Hükümeti mahalliyeye tak
dim olunan istidanameler tarihleri sırasile def
teri mahsusuna kayit ve istidaname pıünderica-



tflıırfüölmat ve ademi sıhhati hakkında tahki
katı lazime icra olunarak neticei tahkikat idare 
heyetince mazbata altına alındıktan sonra küşa-

•••> d^için ruhsat talep olunan ocak tahtelârz final 
olunacak neviden değil iae 25 seneyi geçme

mek üzere müsaadesi verilir ». 
MADDE 2 — işbu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
MADÎJfi 3 — işbu kanunun icrasına İktisat 

ve Dahiliye vekilleri memurdur. 
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