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Sayfa 
506:507 

507 

507 Teklifler 
1. — Bayezit Mebusu Şefik Bey ve otuz 

yedi refikinin; Mahkemei Temyiz Reisi evveli 
müteveffa Hasan Fehmi Beyin haremi Kâmu-
ran hanıma hidematı vataniye tertibinden bin 
kuruş maaş tahsisine dair teklifi kanunisi 
(2/336) 507 

Mazbatalar 507 
1 — İS Teşrinevvel 1339 tarihli Firari ve 

Bakaya Kanununun birinci maddesiyle 2 Ma
yıs 1339 tarihli Müecceliyeti Askeriye Vergisi 
Kanununun tefsirine dair Başvekâletten mev
rut (3/217) numaralı tezkereyle Gaziantep Me
busu Ali Cenani Beyin 1297 - 1317 tevellütlü 
firarî ve bakaya hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair (4/162) numaralı tak
riri ve tefsire lüzum olmadığına dair Müdafai 
Milliye Encümeni mazbatası 507:509 

Sayfa 
2. — Ardahan Mebusu Halit Paşanın; Sadri 

Esbak Merhum Talât Paşanın aile ve hemşire
sine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi
ne dair kanun teklifi (2/331), Trabzon Mebusu 
Muhtar Beyle iki arkadaşının; Trabzon Mebusu 
Şehit İzzet Bey ailesine maaş tahsisine dair tek
lifi (2/332) ve Ardahan Mebusu Halit Paşanın; 
Bahriye Nazırı esbakı Cemal Paşa refikası ve ço-
cuklariyle Doktor Bahaettin Şakir ve Cemal 
Azmi Beylere de hidematı vataniyeden maaş 
tahsisine dair takriri (4/188) ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

3. — Tesrii muhakemat hakkında (1/474) 
numaralt kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

Takrirler 
1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 

ruznamenin 37 inci maddesini teşkil eden ve 
Mülkiye Harcırah Kararnamesine tevfikan 
verilmekte olan umum harcırahlardan yüzde 

509 

509 

509 
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Sayfa 
kırk tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 ta
rihli kanunun ilgasına mütedair olan kanun lâ
yihasını müstacelen ve bugün müzakeresi hak
kında takriri. 509 

Rey İstihsali 509 
1. — Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile 

seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat res
mi hakkında kanun lâyihasının tayini esami ile 
ikinci defa reye vazı. 509,552:553 

2. — Konya ovası İskası hakkındaki kanun 
lâyihasının tayini esami ile ikinci defa vazı. 509, 

550:551 
3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 509 
1. — Eiviyei selâsede emvali gayri menku-

lenin senedi hakaniye raptına dair (1/151) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
ve Tapu Encümenleri mazbataları. 509:533 

2. — Mülkiye Harcırah Kararnamesine tev
fikan verilmekte olan umum harcırahlardan 
yüzde kırk tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağus
tos 1336 tarihli kanunun ilgasına ve 6 ncı Avans 
Kanununun 8 nci maddesinin muhasebei hususi-
yelere teşmil edilmemesine dair (1/129 ve 1/459) 
numaralı kanun lâyihaları ve Dahiliye, Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 533:537 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler : 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır: 
OTUZ ÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

9 NİSAN 1340 ÇARŞAMBA 
Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale edildi. Eiviyei se-

iSayfa 
3. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rü-

fekasının 1340 senesinde 'inşaata mübaşeret 
edilmek üzere Trabzon - Erzurum Demiryo
luyla, Trabzon Liman keşfiyat ve ihzaratının 
1340 senesi zarfında icrası hakkında (2/330) nu
maralı teklifi kanunisi ve Nafıa Encümeni 
mazbatası. 537:542 

4. — Harp Kazançları Vergisi Kararname
sinin 16 ncı maddesinin tefsirine dair Başve
kâletten mevrut (3/196) numaralı tezkere ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 542:543 

5. — 30 Teşrinievvel 1334 den 23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar geçen müddet zarfında 
müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş olan 
efal ve harekâtın cürüm addolunamayacağı 
hakkındaki kanunun rüsumu istihlâkiye kanu
nuna muhalif hareket edenlere de şümulü olup 
olmadığının tefsirine dair Başvekâletten mev
rut (3/195) numaralı tezkere ve Adliye Encü
meni mazbatası. 543:545 

6. — Memurini zabıtanın Zabıtai Adliye 
vazaifinden dolayı ne suretle tahtı muhakeme
ye alınacaklarının tefsirine dair Dahiliye Vekâ
letinin (3/147) numaralı tezkeresi ve Dahileye 
ve Adliye Encümenleri mazbatası. 545:549 

lâse emlâk ve arazisine dair kanun lâyihasının müs
tacelen müzakeresi kabul olundu. Ziraat Bankası 
Meclisi idaresi için üç azanın intihabı icra ve müs
kirat resminin tadiline dair kanun lâyihası ikinci 
defa reye vazedildi. Müskirat resmi hakkındaki ara
nın tasnifi neticesinde (89) rey ile kabul edildiği teb
liğ olundu. Müteakiben muayyen tarifeli vesaiti nak-

BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat 3,55 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak, Talat Bey (Kângırı) 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI : 
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liye yolcularından alınacak resme dair kanun lâyiha
sı ile Konya Ovasının İskası hakkındaki lâyiha le-
delmüzakere kabul ve her iki kanunun heyeti umu
mileri tayini esami ile reye vazedildi. 

Ziraat Bankası Meclisi idare azalığı için icra 
kılınan intihapta İzmir mebusu Rahmi Beyin 115 ve 
Konya Mebusu Musa Kâzım Efendinin (81) rey ile 
ihrazı ekseriyet eyledikleri tebliğ olundu. Diğer aza-
lık için ne fazla rey alanlardan Saruhan Mebusu Re
şat Bey reyi işarı ile intihap edildi. Badehu emvali 
metrukeye ait 15 Nisan 1339 tarihli kanunun altın
cı maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata ledelmü-
zakere encümene iade ve berayi teneffüs celse tatil 
olundu. 

İkinci Celce 
Fethi Beyin riyasetleriyle kuşat edilerek cezayi 

nakdilerin beş misline iblağına dair kanunun güm-

Teklifler 
1. — Beyazıt Mebusu Şefik Bey ve otuz yedi re

fikinin; Mahkemei Temyiz Reisi evveli müteveffa 
Hasan Fehmi Beyin haremi Kâmuran Hanıma hide-
matı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tahsisine 
dair teklifi kanunisi (2/336) 

RElS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
Mazbatalar 

/. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli firari ve ba
kaya Kanununun birinci maddesiyle 2 Mayıs 1339 
tarihli Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanununun 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/217) numaralı 
tezkere ile Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Beyin 
1297-1317 tevellüdü firarı ve Bakaya hakkındaki 
Kanunun birinci maddesinin tefsirine dair (4/162) 
numaralı takriri ve tefsire lüzum olmadığı hakkında 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Tezkere ve mazbatayı okuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

8 Teşrinievvel 1339 tarihli Firarı ve Bakaya Ka
nununun birinci maddesinin müecceliyeti Askeriye 
Vergisinin bir defaya mahsus olmak üzere ademî is-
tiyfası hakkındaki fıkrai ahiresi hükmünün firari 
ve bakaya ve tecavüzü müddet ve ademî icabet er-
babıyle nüfusu mektûmeden 1297-1315 (dahil) te-
velütlü efrada ve her ne sebeple olursa olsun kanu
nun mevaddı sairesinde muharrer şeraite muallak 
olmak üzere hizmeti fiiliye (hizmeti muvazzafa) 
leri tehir edilmiş bulunanlara maksur ve münhasır 

rük mücazatı nakdiyesine de şamil olup olmadığının 
tefsirine dair mazbata müzakere ve kabul olundu. 
Badehu mamulâtı dahiliyemiz için istimali zarurî 
mevaddı iptidaiyenin bilâresim ithaline dair lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine başlandı. Heyeti umumi-
yesi hakkında ceryan eden müzakere kâfi görüldük
ten sonra maddelere geçildi. Birinci madde tadilen 
diğer mevad aynen kabul edildi. Muayyen tarifeli 
vesaiti nakliye yolcularından alınacak resim ile Kon
ya Ovasının İskası hakkındaki lâyihalara dair rey
lerde nisap olmadığı bittebliğ Perşembe günü içtima 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

RElS — Efendim, zabtı sabık hakkında bir iti
raz var mı, efendim? Zabtı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

olup bunu hizmeti askeriyelerinin tecili üzerine 
2 Mayıs 1339 tarihli Müecceliyeti Askeriye Vergisi 
Kanunu mucibince 1338 ve 1339 senelerinde müec
celiyeti askeriye vergisiyle mükellef tutulmuş olan 
efradın tahsil edilememiş olan sinini merkûme vergi
leri bakayasına şümulü olamayacağına dair Müda
faai Milliye Vekâleti Celilesince sebkeden işara ce
vaben mezkûr maddenin fıkrai evveliyesi firari ve 
bakaya ve ademî icabet, tecavüzü müddet, nüfusu 
mektûmeden 1297-1315 tevellütlü efrada münhasır 
olmakla beraber maddei mezkûrenin fıkrai ahiresi 
tevellüdatı merkumeden her ne sebebe mebni olur
sa olsun hizmeti fiiliyeleri tehir edilmiş bulunanla
rın mevaddı atiyede muharrer şeraite muallak olmak 
üzere hizmeti askeriyelerinin icrasından ve müecce
liyeti askeriye vergilerinin istiyfasından bir defaya 
mahsus olmak üzere sarfınazar olunarak efradı mez
kûrenin müstahak oldukları sınıflara kayıt ve na
killerinin ifasiyle iktifa ve müstahdem bulunanların 
terhisi ve 1316 ve 1317 tevellütlülerin hizmeti fiiliye-
lerini tamamen ifa ettirilmek şartiyle berveçhibalâ ce
za ve vergilerden sarfınazar edileceğini âmir olduğu
na ve sarahati vakıaya nazaran 1297-1314 tevellüttüler -
den hizmet ve vergi, 1316, 1317 tevellütlülerden yalnız 
vergi aranılması muvaffık görülemediği işar kılın-
mışsa da salifülarz 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Ka
nunun ahkâmı ancak firarı ve bakaya, ademi ica
bet, tecavüzü müddet, nüfusu mektume erbabının 
vazıyeti askeriyelerinin tayini hakkında olup birinci 
maddesinde 1297-1315 (dahil) tevellütlü mükellefin-

2. EVRAKI VARİDE : 
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den ve silâh endazandan ademî icabet, bakaya firar, 
tecavüzü müddet ve nüfusu mektûme erbabı ile işbu 
efalden dolayı feran zimedhal bulunan ve ceraimi 
mezküreye merbut ve müteferri olarak faili aslî ad
dedilen bilûmum eşhasın işbu hareketlerinden dolayı 
haklarında takibattan veya işbu hareketlerinden mü
tevellit her nevi mücazat ile kanunen ifazına mecbur 
bulundukları hizmeti askeriyelerinden «Ve her ne 
sebebe mebni olursa olsun» hizmeti fiiliyeleri tehir 
edilmiş bulunanların mevaddı atiyede muharrer şe
raite muallak olmak üzere hizmeti askeriyelerinin ic
rasından ve müecceliyeti askeriye vergilerinin istiy-
fasından bir defaya mahsus olmak üzere, sarfına
zar olunacağı gösterilmiş ve mevaddı muharrer şerait 
ise bunların sureti kayt ve tescilinden ve kıtaatta 
müddeti istihdam ve sairesinden ibaret bulunmuş 
olduğu halde vekâleti müşarünileyhaca «Her ne se
bebe mebni olursa olsun» tabirinin harp müddetince 
hizmeti askeriyesi tecil edilen ve müeceliyeti aske
riye vergisiyle mükellef tutulan marülarz bilûmum 
mükellefinin müecceliyeti askeriyeleri bakayasının 
affına şâmil olduğu zehabım hasıl ettiği anlaşılmış 
ve halbuki mezkûr cümlenin matufu aleyhi balâda 
arz olunduğu veçhile sırf firari ve bakaya efradına 
şamil olup 2 Mayıs 1338 tarihli Müecceliyeti Aske
riye Vergisi Kanunu mucibince 1338 senesinden be
ri tecil edilen ve muhtelif derecat ve miktar üzerin
den vergi ile mükellef tutulan mükellefinin vergi 
bakayasına şümulü olamamak iktiza edip vekâleti 
müşarünileyhanın noktai nazarı tefsir mahiyetinde 
görülmekle kanunun derecei şümulünün tefsiren ta
yini Maliye Vekâletinin 9.2.1340 tarih ve Vari
dat Müdüriyeti umumiyesi 2120/36 numaralı tezke
resinde işar kılınmakla ifayi mûktezasına müsadei 
Riyaset penahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

Heyeti Umumiyeye 
18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firarî ve Bakaya 

Kanununun birinci maddesinin tefsirine ait olup en
cümenimize havale buyurulan Başvekâlet tezkeresiy
le aynı maddenin tefsiri hakkında Gaziantep Mebusu 
Ali Cenani Beyin takriri tetkik ve müzakere olun
du. 

18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun isim ve 
unvanı 1297 ilâ 1317 - dahil - tevellütlü firarî ve 
bakaya, tecavüzü müddet, ademi ve icabet ve nü
fusu mektûme erbabı haklarında yapılacak muame
leyi natık kanundur.) olup birinci maddesinde 1297 

ile 1315(dahil) tevellütlü kabil mükellefin silâh en-
dazanın hizmeti askeriyeleri ile beraber müecceliyeti 
askeriye vergilerinin istiyfasından ve son iki tevel-
lütlüler olan 1316 ve 1317 tevellütlülerin hizmeti 
fiiliyeleri tamamen ifa ettirilmek şartiyle yalnız ceza 
ve vergilerinden sarfınazar edileceği sarahatına kar
şı encümenimiz bu kanunun ve bunun birinci mad
desinin tatbikatında duçarı tereddüt olacak bir nok
ta görmemiştir. 

Kanun firarı ve bakaya ve tecavüzü müddet ve 
ademî icabet ve nüfusu mektube erbabı hakkında
dır. Bunlardan 1297 ile 1315 - dahil - tevellütlü olan
ların hem hizmeti askeriyelerinden ve hem de müec
celiyeti askeriye vergilerinin tahsilinden sarfınazar 
olunur. 

1316 ve 1317 tevellütlülerin ise hizmeti fiilliyeleri 
tamamen ifa ettirilir. Yalnız ceza ve vergilerinden sar
fınazar olunur. Her ne sebebe mebni olursa olsun hiz
meti fiiliyeleri tehir edilmiş bulunanlar kaydı bu ka
nunda hiç şüphesiz kanunun vaz ve tedvin edildiği 
firarî ve bakaya ve tecavüz ve ademî icabet ve nüfusu 
mektûme erbabı hakkındadır. Yani bu kabilden olup-
ta hizmeti fiiliyeleri her ne sebebe mebni olursa ol
sun tehir edilmiş bulunanlar kanunun müteakip mad
delerindeki şeraite taliken müecceliyeti askeriye ver
gilerini veya bakayasını ifa etmezler. 

1338 ve 1339 senelerinde müecceliyeti askeriye ver
gisiyle mükellef tutulmuş olan efradın tahsil edile
memiş olan sinini merkume vergileri bakayasına ge
lince : Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanunu 1 
Mart 1338 tarihinden, ordunun halihazıra ircaına ka
dar meriyülicra olduğuna ve bu kanunun birinci mad
desinde de 1297 ve 1315 ve 1316 -1317 tevellütlüler 
muharrer bulunduğuna göre ifayı muaf ele olunaca
ğı tabiîdir. Yani kanunun son had olarak kabul etmiş 
olduğu 1317 tevellütlüler 1338 senesi bidayetinde da
hilî sinni askerî olacaklarına göre 1338 senesinde 
yalnız bu tevellütlüler şeraiti mevcude dairesinde bu 
kanundan müstefit olabilir. Bu tevellütlüden sonra 
gelen 1318 tevellütlülerin 1338 senesi zarfında müec
celiyeti askeriye vergileri hakkında bu kanunun cihe
ti şümulü ve tatbiki olamayacağı lâreybefihtir. îmdi 
bu meselede esas mükellefinin tarihi tevellütleri olup 
yoksa müecceliyeti askeriye vergisine tabi oldukları 
sene değildir. Çünkü meselâ 1317 tevellütlü mükelle
fin tarihi celp ve şevkleri teehhür etmiş olabilir. He
yeti umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Kâtip Mazbata Muharriri 
Siirt Kütahya 

Mahmut Mehmet Nuri 
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Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Aza 

Erzurum tzmit 
Rüştü İbrahim 

Aza 
Saffet 

Aza 
Müecceliyeti askeriye vergisiyle 

mükellef ve firarî ve bakaya olmayan 
efrat üzerinde kalan bakayanın da 

affı lüzumuna kaniim. 
Tekfurdağı 

Cemil 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası
nı reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Ardahan Mebusu Halit Paşanın Sadrı Esbak 
Talât Paşanın aile ve hemşiresine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/331), 
Trabzon Mebusu Muhtar Bey ile elli arkadaşının; 
Trabzon Mebusu Şehit İzzet Beyin ailesine dair tek
lifi (2/332) ve Ardahan Mebusu Halit Paşanın; Bah
riye Nazırı Esbakı Cemal Paşa refikası ve çocukları 
ile Doktor Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Beylere de 
hidematı vataniyeden maaş tahsisine dair takriri 
(4/188) ve Muvazene i Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS —• Rüznameye alıyoruz. Münasip görürse
niz cumartesi günü diğer hidematı vataniye kanunla-
rıyle birlikte müzakere ederiz. (Hay hay sesleri.) O 
halde cumartesi rüznamesine bunları ithal ederiz. 

3. — Tesrii muhakemat hakkında (1/474) numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Rüznameye alındı. 

Takrirler 

1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin ruzna-
menin 38 nci numarasını teşkil eden ve Mülkiye Har
cırah Kararnamesine tevfikan verilmekte olan umum 

İr— Elviyei selâsede emvali gayri menkulenin se

nedi hakkaniye raptına dair (1/151) numaralı kanun 

lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Tapu Encümenleri 

mazbataları. 

harcırahlardan yüzde kırk tenzilât icrası hakkındaki 
2 Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına mütedair 
olan kanun lâyihasının müstacelen ve bugün müza
keresi hakkında takriri : 

Riyaseti Celileye 
Mülkiye Harcırah Kararnamesine tevfikan veril

mekte olan umum harcırahlardan yüzde kırk tenzilât 
icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Kanunun il
gasına dair Heyeti Vekile riyasetinin Dahiliye, Kava-
nini Maliye, Muvazenei Maliye Encümenlerince ka
bul edilmiş olan lâyihası rüznamenin kırk ikinci nu-
marasmdadır. Ehemmiyet ve müstaceliyeti derkâr 
olan mezkûr lâyihanın bugün «perşembe» müzake
resini teklif eylerim. 

10 .4 .1340 
Bozok (Yozgat) 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu, bir maddedir. Meclisi Âli rüznamenin birinci nu
marasında bulunan Elviyei selâse emlâk ve arazisine 
dair olan kanunun müzakeresini kabul etmiştir. Bun
dan sonra müzakeresini bendeniz maslahatı umumi
ye namına teklif ediyorum. Maliye Vekili Beyefendi 
de zaten öyle şey ediyorlar. 

REİS — Efendim, Elviyei selâse emlâk ve arazisi 
haökkındaki kanundan sonra bu kanunun müzake
resini Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey teklif edi 
yor. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Rey İstihsali 
1. — Muayyen tarifeli vesati nakliye ile seyya-

hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkın
da kanun lâyihasının tayini esami ile ikinci defa reye 
vaz'ı. 

2. — Konya ovası İskası hakkındaki kanun lâyi
hasının tayini esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS — Efendim, ikinci defa reyi âlinize vazedi
len bu iki kanun hakkında lütfen reylerinizi istimai 
buyurunuz! 

REİS — Elviyei selâse emlâk ve arazisine dair 
İcra Vekilleri heyeti riyasetinden mevrut (1/151) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Ta
pu Encümenleri mazbataları vardır. Bunun müzakere 
sine başlayacağız. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, 
ruznamenin dokuzuncu maddesini teşkil eden Trab
zon - Erzurum Şimendiferi lâyihasının da tercihan 
müzakere olunmasını istirham ediyorum. (Kabul ses
leri) 

REİS — Efendim, bu iki kanundan sonra «1340 
senesinde mübaşeret edilmek üzere Trabzon, Erzu
rum Demiryollariyle Trabzon liman keşfiyat ve ih-
zaratının 1340 senesi zarfında icrası hakkında Trab
zon Mebusu Muhtar Bey ve rüfekasının 2330 numa
ralı teklifi kanunisi ve Nafıa Encümeni mazbatasının 
tercihan müazkeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Elviyei selâse emlâk ve arazisine dair mevaddı 
kanuniye okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet 
Tezkere 

1853 Karar 
6 Kayıt 

1573 
12 . 9 . 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Elviyei selâsede kâin emvali gayri menkulenin 

tahriri ile senedi hakaniye raptına dair tanzim olu
nup İcra Vekilleri Heyetinin 21 . 9 . 1338 tarihli 
içtimaında kabul edilen lâyihaı kanuniye ve esbabı 
mucibe lâyihasi ile Elviyei selâse heyeti tahkikiyesinin 
raporu sureti müsaddaka rapten takdi mkılınmıştır. 
İfayi muktezasiyle neticesinin işarına musadei dev
letlerinin istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Vekili 
Abdullah Azmi 

Elviyei selâsede emlâk ve arazi mesaili hakkındaki 
Tahkikat raporu sureti 

Elviyei selâseden doksanüç muharebesinde hic
ret eden ahali i müslimeye ait olup kısmı âzami o 
zaman Ruslar tarafından celp olunan, Rum ve Er-
meniler'e teffiz ve pek az kısmı da aynı köyde ve 
civar karyelerde müslümanlara tevdi edilmiş olan em
lâk ve arazinin ahiren Rum ve Ermenilerin memaliki 
Enebiyeye hicret etmeleri üzerine peyderpey avdet 
etmekte bulunan ashabı veya bunların veresesesi ta

raflarından talep edilmekte olduğu işaratı mahalli-
yeden anlaşılmasına ve meselenin hukuku tasarrufi-
yeye taallûku ve aradan kırk seneden fazla zaman 
mürur ederek bu arazinin müteaddit ellerden geçmiş 
olması hasebiyle mühim ve şayanı tetkik olduğun
dan bu bapta mahallerinde icraatı lâzime istihsal edi
lerek tetkikat ve tahkikatı muklaziye icrasiyle neti
cesinin muvazzahan inbası Heyeti Vekile karariyle 
Dahiliye Vekâletinin 31 kânunisani 1338 tarih ve 
69/357 numaralı şifreli telgrafnamesiyle tebliğ bu
yurmasına binaen yolları gayri kabili mürur bir de
recede karla mestur olmasından dolayı bizzarure gi
dilemeyen Posof kazasından maada üç liva ve bun
lara mülhak kazalar merkezinde icra kılman tetkikat 
ve tetebuat netayici berveçhiati arz olunur. 

Doksanüç harbini müteakip Rus Hükümetinin bu 
havaliyi işgal ve arazi hakkında ihdas ettiği vaziyet 
şöyledir : 

İşgali müteakip Rus Hükümeti muhtelif heyetler 
teşkil ederek hicret etmeyip memlekette kalan aha
linin yedlerindeki tapu senetleriyle sahabet iddiasın
da bulundukları araziyi tetkik ve mesaha ederek işbu 
senetlerdeki arazinin hududuna değil yalnız dönüm
leri miktarına itibar ile her senedde ne miktar dö
nüm muharrer ise o miktardaki hakkı tasarruflarını 
kabul ve tasdik ederek yedlerine ahalli mahalliyece 
(Kopça) tabir olunan vesikai tasarrufiye vermiştir. 

Şehirlerde müsakkafat ashabına dâhi hakkı temel
lükü muspit (Kopça) ita etmiş ise de köylerdeki mü
sakkafat için ashabı yedine bir gûna vesaik verme
miştir. Bazı kimselerin arazilerine( Kopça) verilmek 
üzere yedlerindeki tapu senetleri Rus memurları ta
rafından bir makbuz mukabilinde ahzolunduğu hal
de (Bu makbuzlardan biri heyetçe de görülmüştür) 
badehu her ne sebebe mebni ise (Kopçaları) verilme
miştir. Tapu senetlerindeki dönüm miktarından bil-
mesahe fazla zuhur eden araziyi (Kazorni) yani 
miri namı vererek eshabının yedinden almıştır. 

2. Rus Hükümeti (Doksanüç ve onu müteakip 
senelerde hicret edenler içinde beş seneye kadar se
netlerini hükümete ibraz ederek esmanını almalarını 
ve almayanların arazisi altıncı sene hükümet malı ad-
odlunacağını ilân etmesi üzerine arazi sahiplerinin 
bir kısmı senetlerini vererek bedellerini almış ve bir 
kısmı da senetlerini verdikleri ve mukabilinde mak
buz aldıkları halde muhabere ile vakit geçirerek ve 
müşkülât gösterilerek esmanı verilmemiş olduğu mer-
vidir. Hicret edenlerden vâsi arazi ashabının kısmı 
âzami hakkı tasarruflarını ispat ettikleri araziyi bu 
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suretle Rus Hükümetine satarak esmanını aldıkları 
dahi rivayatı vakıa cümlesindendir. 

3. Rus Hükümeti bedel - işgal, harp dolayısiy-
le gaybubet ederek hiyar müddeti zarfında müracaat 
etmemiş olan eşhasa ve evkafa ait araziyi kamilen 
Hükümet malı yaparak bilâhara evdet edip müracaat 
eden mutasarrıf ve mütevellilerin iddialarını nazarı 
itibara almamıştır. 

Rus Hükümeti tarafından Elviyei selâse arazisi
nin sureti idaresi : Rus Hükümetinin salifülarz üç 
şekilde «Kazorni» yani mirî yaptığı azîm arazinin 
bir kısmını doğrudan doğruya köylere tefrik ve tah
sis ve kasabalar civarında kâin ve eşcarı müsmire-
den hâlî ve kabili ziraat araziyi dahi her sene bil-
müzayede icar ve bedelâtını mahallî devair beledi
yesine terk ve tahsis etmiştis. Köylere terk ve tah
sis edilen çayır, dağlık ve taşlık ve dere ve batak
lık gibi gayri kabili ziraat mahaller dahildir. Bir 
köyün heyeti umumiyesine tahsis olunan arazinin 
köy ahaiisi beyninde tevzi ve taksimi, hükümetin 
nezareti tahtında o köyün heyeti ihtiyariyesince ic
ra edilir ve vefat edenlerden mahlül hisseler her 
sene tespit ve sonradan tevellüt edenlere de birer nis-
se tahsis olunur idi. 

Rus Hükümeti arazinin köylere tefrikinde Hırıs-
tiyanlara daha iyi arazi vermiş ve hatta bazı yer
lerde Müslümanlara ait mahsuldar araziyi bilâhara 
ellerinden alarak Rus,, Malakan ve Hiristiyanlara 
verdiği ve Müslümanlara ve hassatan Kütlere ale-
lekser sarp ve kıraç mahallerde arazi gösterdiği va-
kidir. 

Rus Hükümeti (Kopçalı) arazi müstesna olarak 
suveri mebsute ile mirî malı yaptığı arazi üzerine 
Müslüman, Rum, Ermeni, Malakan hulâsa kim olur
sa olsun hiç kimse için tasarrufu şahsiyi kabul et
meyerek Hükümet uhdesinde ipka ile arazi alım, 
satımını katiyen men etmiştir. 

Herkes, kendisine tefrik ve irae olunan arazi üze
rinde mustecir sıfatında olup vefatında evlâdına in
tikal etmez. Tevellüt eden bir çocuk köyün arazi
sinden hisse alır. Vefat edenlerin arazisi köyün ara
zisine iltihak ederek hükümetçe mustahaklarına tev
di olunurdu. Elviyei selâse bu suretle elimize geç
miştir. 

93'ten sonra hicret eden ve hicret etmeyip ma
hallerinde kalan eşhasa ait emlâk ve akara, Rus Hü
kümeti müdahale etmemiştir. Binaenaleyh emlâk ve 
akara müteallik mesail ve münazaanın kavanini 
mevcudemiz ahkâmına tatbiken halli mümkün ve 
muktazidir. 

Elviyei selâse arazisinin hükümetimiz tarafından 
elyevm sureti idaresi 

1. — İşgali müteakip mutasarrıflarının hakkı ta
sarrufları Rus Hükümeti tarafından kabul ve tas
dik edilerek kendilerine (kopça) yani vesikai tasar
ruf iye verilen arazi, doğrudan doğruya mutasarrıf
ları tarafından kemakân idare olunmaktadır. Bu 
kısım arazi hakkında bir gûnâ münazaaya tesadüf 
edilmemiştir. 

2. — Rus Hükümeti tarafından salifülarz suret
te mirî addi ile o zamanlar ahar mahallerden hic
retle gelmiş olanlara ve köyün ahalii kadimesine 
tahsis olunan arazi elyevm ayni şekilde istimal olun
maktadır. Bu kısım arazi de 93 senesinden evvele 
ait hakkı tasarruf münazaâtı mevcuttur. 

3. — Rus idaresi zamanında hükümet malı ya
pılarak öteden beriden celp ve iskân olunan Rum ve 
Ermeni, Malakan Dohapo ve Ruslara tahsis olunup 
bunların ahiren Rusya vesair yerlere hicret eyleme
leri üzerine maliyece vaziyet olunan köylerin arazisi 
her tarafta berveçiati başka başka şekillerde idare 
olunmaktadır : 

1. — Kars ve havalisinden bilabedel muhacirin 
iskân edilmiştir. 

2. — Ardahan ve Artvin civarlarında emvali 
metrukeden addolunarak Maliyece bilmüzayede icar 
ve bedeli icarı eshabı namlarına emanet kaydedildi
ği anlaşılmıştır. îşbu arazinin emvali metruke muame
lesine tabi tutulması yanlıştır. Çünkü Rus Hükümeti 
tasarrufu şahsiyi kabul etmediği cihetle arazi hükü
metin malı idi ve hükümetimize de bu suretle in
tikal etmiştir. Binaenaleyh bu kısım ahalinin işlet
mekten feragat ederek bırakıp gittikleri arazi doğ
rudan doğruya canibi mirîye ait olup emvali met
rukeden ada edilemeyeceği tabiidir. Elviyei selâsede-
ki bütün arazi ve mesail münazaâtı başlıca bu iki 
kısma yani köylere tahsis olunup elyevm mevcut 
köylüler tarafından ziraatla intifa olunan ve ahali
sinin mufarekatleriyle sahipsiz kalan arazi ve arazi 
hükmünde olan köy meskenlerine mütealliktir. Bir
çok mahallerde görüldüğü veçhile Ermeni ve Rum
ların mufarekatleriyle kısmen veya külliyen harap 
olan köy meskenlerine gerek bu köylerin ahalii is-
lâmiyei asliyesinden ve gerek sair muhacirinden gelip 
bu harabeleri mümkün mertebe imar ederek yerleş
meye çalışmakta bulunmuş olan Müslümanlara hü
kümetçe muavenet edileceği yerde Rus iradesinde 
köylülere arazi için hakkı tasarruf verilmediği ve 
köy meskenleri dahi emlâk kabilinden addedilmeyip 
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araziye tabi tutulmuş olduğu ve binaenaleyh mem
leketten çıkıp gitmiş olan Rum ve Ermenilerin terk 
ettikleri arazi üzerinde artık bir gûnâ hakkı tasarruf
ları kalmadığı gibi köy meskenlerine de hakkı te
mellükleri bulunmadığı halde köy meskenlerinin ka
sabalar dahilindeki emlâk ve akara kiyaseten Er
meni ve Rum emlâki metrukesinden ad ile ciheti 
maliyece sahipleri namına idare ve icar edilmesi ve 
bu suretle kendilerine muamelei temellük ve tasar
ruf iddiasına meydan açılmaması ve bir taraftan da 
muhtacı muavenet olan ahalii müslimenin icar be
deli tediyesine icbar ile ızrar olunması doğru bir 
muamele olmadığından ashabı veya bunların verese
leri mevcut olmayan köy mekteplerinin arazi hak
kındaki muameleye tabi tutulması muvafık olur. 

Arazi mesail ve münazaatı hakkında elyevm ma-
hakimde mevcut deavî 

1. 93 senesinde hicret ve bu kere avdet eden
lerin vaktiyle Rus Hükümetince müslüman köylerine 
tahsis olunup elyevm müslüman köylülerin tasarruf 
etmekte oldukları arazinin kendilerine teslimi ve mez
kûr köylülerin müdahalelerinin men'i talep davası 
(bu kısım deavî de müddeabih arazinin azamî on-
beş dönümden ziyadesine tesadüf edilmemiştir. 

2. Ahalii müslimeden vaktiyle hicret etmeyip 
memlekette kaldıkları halde Ruslar tarafından bilâ-
bedel ellerinden alınarak hiristiyan köylülere tahsis 
olunan ve ahiren bu hiristiyanların memleketi terk 
edip gitmelerinden bilistifade vaziyet ederek tasarruf 
etmekte oldukları azazi ciheti maliyece emvali metru-
keden ad ile vaki olan müdahalenin men'i talep ve 
davası (bu kısımda azamî kırkdört dönümden zi
yadesine tesadüf edilmemiştir. 

3. 93 muhacirlerinden bunların evlât ve akaribin-
den bu kere avdet edenlerin Rus Hükümetince Ruslar 
ve Rumlar ve Ermenilere verilmiş ve bunların gay
bubetleri üzerine ciheti maliyece emvali metruken-
den addedilerek vazıyet edilmiş olan arazilerinden 
maliyenin ref'i yeddiyle kendilerine teslimi talep ve 
davası, bu kısım devaide de müddeabih arazinin 
yirmi dönümden ziyadesine tesadüf edilmemiştir. 

4. Esasen arazii mevkufe (93) işgali üzerine Rus 
Hükümeti tarafından hükümet malı ad ve suveri 
mebsuteden biriyle istimal olunan araziye ait huku
ku vakfın bu kere mütevelileri tarafındn talep ve 
dava olunması. (Bu kısım arazi miktaren haizi ehem
miyet değildir.) 

5. Memleketi terk edip giden Ermenilerin emlâk 
ve arazisini bazı kimselerin evvelce iştirak etmiş ol
dukları yolundaki deavî yukarıda icra edildiği veç
hile Rus Hükümetince (kopça) sız arazide kimsenin 
hakkı tasarrufu tanınmadığı ve alım satım muame
lesinin menedildiği ve ancak herhangi bir kimsenin 
köyce yapılan taksimde kendi hissesine isabet eden 
araziyi işletme üzere azamî dokuz sene müddetle 
ahara icar edebileceği cihetle işbu bey'i muamelesi
nin hükümsüz addedilmesi tabiidir. îşbu beş kısım 
daavide vesaiki (sübutiye olarak tapu senetleri ve 
fermanlar ve vakfiyeler icar ve mabeyn senetleri irae 
olunmakta ve müddeilerin ekseri şühudu şahsiye ile 
ispatı müddea etmek talebinde bulunmaktadırlar. 

Arazi mesail ve münazaatının sureti halline dair 
mütalaat: Elde mevcut atik tapu senetlerinin muh-. 
tevi oldukları arazinin mezkûr senedat eshabına iade 
edilip edilmemesi meselesinde heyetçe ihtilâfı efkâr 
hasıl olmuştur. Şöyle ki azadan virliva Ali Sait Paşa 
ile Artvin Mutasarrıfı Rahmi ve Erzurum Jandarma 
Alay Kumandanı Kaymakam Hasan Beylerin müta
lâaları berveçiatidir : 

1. Ayestefanos ve Berlin muahedeleri mucibin
ce tazminatı harbiyenin bir kısmına mukabil, Çarlık 
Rusyasına (93) de terk edilen elviyei selâseyi hükü
metimiz neticei galibiyeti olarak Çarlık Rusyasm-
dan tamamen ayn bir hükümet Sovyet - Rus Hükü
metinden istirdat (Brestlitovsk) ve Moskova ve Kars 
muahedeleriyle ahden ilhak etmiştir. 

2. Ahkâmı esasen düveli itilâfiye tarafından ih
lâl edilmiş olan Mondros mütarekesini müteakip or
dumuz tarafından tahliye ve şeraiti mahsusa tahtın
da duhulüne muvaffakat edilen İngilizler tarafından 
hiç bir hak ve ahde müstenit olmayarak Ermenistan'a 
ve Gürcistan'a teslim ve az müddet sonra bu asilerin 
ordumuz tarafından tart edilmiş olması Elviyei mez-
kûrenin balâda maruz vaziyeti hukukiye ve siyasi-
yesini zerre kadar haleldar edemez. 

3. Esasatı hukukiyemize nazaran harp ve isti
lâ müruru zamanı kati esbabı mücbireden olup tesa-
dümü zaman ile hak sakıt olamayacağı ve Arazi Ka
nunnamesinin yetmiş ikinci maddesinde bir karye ve 
kasaba ahalisi umumen veyahut bazısı bir özrü sahibe 
mebni terki vatan eyledikleri halde mutasarrıf olduk
ları arabi müstahakı tapu olamaz diye muharrer bu
lunduğu cihetle Elviyei selâsede (93) den evvelki ta-
sarrufata ait olmak üzere ibraz olunacak senedi ha-
kaninin Elviyei mezkûrenin vaktiyle ahden Çar Hü-

— 512 — 



İ : 34 10 . 4 . 1340 C : 1 

kümetine terk olunması ve müddeabih arazi kırk beş 
seneden beri elden ele geçerek hududu kadimelerince 
tagayyüratı külliye ihdas edilmiş olması gibi esbab ve 
müşkülât dolayısiyle nazarı itibara alınmaması muvaf-
f ıkı adalet olamayacağı mütalâasındayız. 

4. Elviyei selâse maazallah Ermeni ve Gürcü 
idarelerinde kalmış olsaydı bunlar Ayastafanos ve 
Berlin'de mağluben kabule mecbur olduğumuz muahe-
datı malumeye istinaden Çarlık zamanındaki hiyar 
zamanındaki hiyar müddetinden istifade etmeyerek 
haklarını bizzat iskat ettiklerini ileri sürerek (93) mu
hacirlerinin araziye müteallik bu gibi müddeiyatını 
bittabi ret edebilirlerdi Hamdenlillâk elyevm elviyei 
mezkûre doksan üç muhacirlerinin de azamî fedakâr
lıklarının inzimamiyle fetih ve istirdat kılındığına na
zaran muaedatı meşumei salife ahkâmiyle ihticac ve 
Çarlık idaresinde mer'i usul ve kavaide aynen veya 
kısmen mütabaat için Hükümeti Milliyemizce bir mec
buriyeti ahdiye ve hukukiye görülememektedir. 

5. 93 Muhacirlerinden tapu senadatını bu güne 
kadar muhafaza edebilmiş olanhr pek mahdut kimse
lerden ibaret bulunmakla beraber işbu senetlerin taal
lûk ettiği arazide bir kısmı da vaktiyle Rus Hüküme
tince Hiristiyan ve Malakan'lara verilerek ahiren bun
ların memleketten çıkıp gitmiş olmaları üzerine boş 
kalmış veyahut son birbuçuk sene zarfında muhacir 
iskân edilmi solduğuna nazaran bu kabil araziden 
elyevm boş bulunanların ibraz olunacak tapu senetle
ri mucibince aynen ve tamamen sahip ve mutasarrıfı 
aslilerine iade ve teslimi ve muhacir iskân edilmiş olan 
arazi yerine de küllî miktarda mevcut bulunan arazii 
haliye ve muattaladan kıymetçe muadil miktrda arazi 
itası suretiyle ihkakı hak olunabilirler. 

6. Çar Hükümeti (93) den sonra hicret etmeyen 
ahalinin tapu senetlerindeki hududa riayet etmeyerek 
yalnız muhtevi olduğu dönüm miktarınca ashabına 
arazi ita ve (Kopça) denilen senetlerle tebdil etmiş 
idi ki bunları bizim de tanımaklığımız lâzımdır. 

7. Türkiye'de hicret etmiş olan ahaliden ber-
veçhi muahede müddeti hiyar zarfında tapu senetle
rini ibraz edebilen bazılarına senetlerinde münderiç ve 
gayet dun olan kıymetlerini bittesviye bunların müd
deti malume zarfında müracaat etmeyenlerin arazisin
de emlâk yerine ithal ve badehu her karyenin hudu
dunu tamamen tayin ve tespit ve yukarıda tetkikat 
faslında da beyan edildiği veçhile- mevcut hane ve nü
fusa nazaran arazii emiriyeyi beray ziraat ahaliye tev
zi etmi şve yalnız (Kopça) sahibi olan ahaliden maada
sını kamilen ve daima müstecir mahiyetinde bulundur
muştur. 

8. Her kariyede (93) muhacirlerinden avdetle ta
pu senedi ibraz edenlere ve Rus zamanında (Kopça) 
sahibi olanlara ait arazi tefrik ve tespit edildikten son
ra kalan arazi, karyenin diğer ahalisine ve ahiren gelip 
iskân edilen muhacime hane ve nüfusları miktarı ha
kikisi ve arazinin kuvvei inbatiyesi ve beher nüfus için 
itası kararlaştırılacak miktar nazarı itibara alınarak 
adalet ve müsavat dairesinde meccanen taksim ve tev
zi ve tasarruf senetleri ita edilmelidir. 

9. Elviyei selâseden Kars ve Ardahan livalarıyle 
İğdır ve Kulp (bu iki kaza 93'ten evvel dahi Rus 
idaresinde bulunduğundan 93 muhaciri olarak arazi 
davası eden yoktur) kazalarının nüfusu umumiyesi 
Harbi Umumîden evvelkine nispeten nısıf ve hattâ 
bazı nevahide sülüs ve rübu derecesine tenezzül etti. 
(Yalnız Artvin livasının kabili ziraat arazisi az ol
makla beraber nüfusu da ancak yüzde on nispetinde 
tenakus etmiştir.) Tetkikatı vakıadan müsteban oldu
ğuna binaen salifüzzikr mahallerde pek fazla arazi ve 
mera mevcut olduğundan kamilen mesaha ettirilerek 
fazlasından yine 93 muhacirlerine ve bir de Çar Hü
kümeti zamanındaki (Kopça) lı arazisi ihtiyaçlarından 
noksan bulunduğu tebeyyün edenlere ilâveten arazi 
verilmelidir. 

10. Bu vecihle icra edilecek tevziattan sonra da
hi kabili ziraat tarla ve mera gibi hayli arazii emiri-
ye elde kalacağından bunlar da atiyen peyderpey vü-
rut edecek muhacirine tevzi veya aynı karya ahali
sinden en müstahaklarına ve işletebilecek kimselere 
usulü dairesinde teffiz edilmelidir. 

11. 93 muhacirlerinden bazılarının ibraz ettikle
ri tapu senetleri mucibince kendilerine iadesi lâzım-
geldiği halde kıla' ve mebanii mülkiye ve askerîye ci
varı olmasından dolayı iadesi imkânı olmadığına ma
hallince karar verilecek araziye mukabil en yakın ve 
münasip mahallerdeki arazii emiriye ve haliyeden 
kıymetçe muadil miktarda tefrik ve itası suretiyle as
habı ırza edilmelidir. 

12. Kadim tapu senetlerini ibraz edemeyenlerin 
şühudu şahsiye ile ispatı müddea eylemelerine mesağ 
gösterilirse senelerce arkası alınamayacak daaviye ve 
birçok tezvirat ve münazaata meydan verilmiş olaca
ğından bunların iddialarını nazarı itibara almayarak 
yalnız arazilerinin mevcudiyetlerini iddia ettikleri 
kurada iskâna razı oldukları halde ahalii kadime ve 
muhacirin misüllû arazi tevziatı umumiyesinde hane 
ve nüfusları nispetinde istifade ettirilmeleri muvafık 
olur. 

13. 93 muhacirlerinden tapu senedatına müsteni
den iddiayı sahabet olunan arazinin vaktiyle Rus Hü-
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kümetince oralarda müstecir sıfatıyle ikame olunan 
ahali taraflarından vukua getirilmiş olan tağriyat se
bebiyle şimdi hudutlarının tatbik ve tayini kabil ola
madığı takdirde basenet iddiayı tasarruf olunan mez
kûr araziye mukabil senetlerinde münderiç dönüm 
miktarlarına göre o karyede veya ahar karyede ara
zi itası suretiyle bu gibi müddeilerin de ırza ve iskânı 
mümkündür. 

14. İbraz edecekleri senedatı hakanî üzerine El-
viyei Selâse'deki arazileri iade ve teslim edilecek olan 
93 muhacirleri meyanında vaktiyle hicretlerinden son
ra memaliki Osmaniyede arazi itasıyle iskân edilmiş 
olanlar da bulunacağı cihetle bu gibilere evvelce is
kân edildikleri mahallerde verilen araziden ahiren El-
viyei Selâsede iade olunacak arazilerine muadil birer 
miktarının istirdadında Hükümet bittabi haklıdır. 

Esas ihtilâf yalnız elde kalmış eski tapu senetleri
ne itibar edilip edilmemesi meselesine müteaallik ve 
münhasır olup sair nıkatta heyet beyninde bigûna ih
tilâf mevcut olmadığına göre, müşarünileyhimin bu 
noktaya taallûk etmeyen sair mütalâatı mesrudele-
rinden sarfınazar ederek yalnız bu nokta hakkında 
Heyet Reisi ile aradan Kâmil ve Rıza beylerin mü
talâaları berveçhiatidir: 

93'ten beri Rus Hükümetince gerek karyelerin ve 
gerek tarlaların kadim hudutlarınca tağayyüratı kül
liye ihdas edilmiş ve müddeabih arazi kırkbeş sene
den beri elden ele geçerek yekdiğerine karışmış ve 
binaenaleyh atik senedi hakanî ve ferman ve vakfi-
yelerdeki hudutların şimdi arazi üzerinde tatbik ve 
tetkiki veyahut kırkbeş sene evveline ait tasarruf id
dialarının şühudu şahsiye ile ispatı pek müteassir bu
lunmuş olmakla beraber bunun kabulü birçok tezvi-
rata vâsi bir meydan açacağı da aşikârdır. 93 Harbin
den sonra bir köyde iskân edilerek orada ekip biç
miş ve elyevm vazıülyed bulunmuş bir aileyi veya bir 
köy ahalisini oradan başka bir mahalle kaldırmak ve 
hakikaten kimin malı olduğu tamamen anlaşılmak ih
timali olmayan araziyi tapusundan ve iddiayı mücer-
rete ve kıymeti kanuniyesi pek zayıf vesaike istinaden 
köyün ahalii kadimesinden alarak vaktiyle Memaliki 
Osmaniyeye hicret edip hükümetçe kendilerine arazi 
verilmiş oldukları için bu havalide tekrar alacakları 
araziyi satarak tavattun etmiş oldukları mahallere av
det edecekleri de bulunabileceği melhuz olan eşhasa 
verilmesi ezheri cihet muhtacı tefekkür bir meseledir. 

Arazi Kanunundaki harp ve istilânın zamanı vuku 
ve devamına yani bir müddeti mahdudeye ait ve mez
kûr kanunun yetmiş ikinci maddesi esbabı zaruriye 

ilcasiyle muvakkaten ahar mahalle gidip yine avdet 
edenlere mahsus olup Elviyei Selâse gibi Berlin ve 
Ayastafanos muahedeleriyle kırkbeş sene evvel sureti 
katiyede Rusya'ya terk olunarak ahiren bilmuhabere 
Gürcüler ve Ermenilerden zaptolunan bir memlekete 
kabili tatbik olmamakla beraber, sebebi temellükün 
tebeddülü noktai nazarından dahi evvelki Elviyei Se
lâse ile şimdiki Elviyei Selâse, hukukan aynı vaziyet 
ve mahiyette addolunamaz. 

Müşarünileyhimin reyleri veçhile elde mevcut olup 
ibraz edilecek tapu senetlerinin muhtevi oldukları 
arazi, mutasarrıfı kadimlerine verilmek sureti kabul 
edilecek olunca; senetlerinin ziyamdan bahsile bu 
senedatın menbaı suduru olan kuyudu hakaniye isti
naden iddiayı tasarruf edeceklerin iskânına makul bir 
çare bulunamayacağına nazaran mevcut senedata iti
bar olunmak suretinin ne kadar hudutsuz tasarruf 
davalarına meydan açacağı kabili tahmindir. 

Elviyei Selâseyi Rusya'ya terk eden Ayastafanos 
Muahedesinin (21) nci maddesinde orada kalmayıp 
hicret edeceklerin arazi ye emlâklarını satmak için üç 
sene mühlet verilmiş olmakla beraber 93 ve onu mü
teakip senelerde hicret eden ashabı arazinin beş sene 
zarfında senetlerini Hükümete ibraz ederek esmanını 
almalarını, almayanların arazisi Hükümet malı ad
dolunacağını Rusya Hükümeti ilân etmiş olduğu hal
de müddeti mezkûre zarfında bu müsaadeden istifa
de etmeyerek bizzat kendilerinin kırk sene evvel ıskat 
ve ifate etmiş oldukları bir hakkı şimdi Hükümeti
mizce ihya ve iade ile yarım aşıra karip bir müddeti 
medidedenberi bu araziyi tasarruf edegelen eşhasın ve 
alelhusus bu suretle iddiayi tasarrufa hak verilecek 
araziye Hükümetçe muhacirin iskân edilmiş ise bun
lar için de bilâistihkak eski mutasarrıflarının rızaları 
yolunda Hazinei Devletin ızrarı mevzuatı hukukiyece 
yeri bulunmayan bir muamele olur. 

Memaliki Osmaniyeden kırkbeş sene evvel iftirak 
ve muhtelif ellere geçtikten sonra tekrar iltihak eden 
elviyei mezkûrenin ecnebi idaresi altında bulunduğu 
zamanlarda her hususta iktisap eylemiş olduğu eşkal 
ve peyda ettiği hukuku müktesebeyi; meselâ Rusya 
Hükümetinin verdiği maadin imtiyazatıve Çar'ın bazı 
kabail rüesasına ve saireye kaydı hayat şartlarıyle 
bahşeylediği arazinin tasarrufu kabilinden hukukî hâ
diseyi tanımamaklığımız zarurî olduğu gibi arazi ta-
sarrufatı hususunda takarrür eden eşkalin aynen in
tikali de bir emri tabiîdir. 

Mahaza bir yanda arazi hakkında bizce meri olan 
kavanin ve usule mugayir olarak Rusya Hükümeti-
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nin tasarrufu şahsiyi ilga ve mutasarrıflarını müste-
cir menzilesine tenzil ettiğini kabul ile bundan isti
fade etmek ve diğer taraftan berveçhi muharrer ta
sarrufu şahsisi izale edilmiş araziye müteallik lâakal 
yarım asır evvelki tapu senetleri ashabının hakkı ta
sarruflarının devamı cihetini iltizam eylemekteki te
nakuz dahi pek aşikâr olduğundan müşarünileyhimin 
reylerine iştirak edilememiştir, Yalnız elde mevcut ta
pu senetlerine münhasır olan bu fikir ve nazar ihti
lâfı Heyeti Celilei Vekilece bittetkik arayi mebsuta-
dan hangisi muvafık görülürse o veçhile icabının ic
ra buyurulacağı tabiidir. 

Binaenaleyh Rus Hükümeti tarafından yerlerinde
ki senedatı hakanî mucibince hakkı tasarrufları tas-
tik ve yedlerine (Kopça) ita olunan arazide zuhur 
edecek münazaat, ahkâmı mevcudei kanuniyemiz dai
resinde hal ve faslolunabilir. Bunların gayrı arazide 
yalnız vakfın hukuku nazarı itibara alınmak şartiyle 
hiç kimsenin hakkı tasarrufu olmadığı kabul ve yay
la ve meralar ve harman yerleri veya panayır yerleri 
vesair umuma mahsus mahaller tefrik edildikten son
ra (93) muhacirlerinden avdet edenler ve Harbi Umu
minin zuhurundan sonra- ahaliyi müslimeden mahal
li ahara hicretle henüz avdet etmeyenler dahi köyde 
ikamet etmek şartiyle dahil olduğu halde mevcut ara
zi Mahallî Meclis İdarelerince beher nüfus için ara
zinin envaına ve kuvvei inbatiye derecatına göre ta
yin olunacak mikdar nispetinde müsavaten tevzi ve 
taksim ile ahaliye bilabedel hakkı tasarruf vererek 
badema Arazi Kanunu ahkâmına tabi kılmak ve kö
yün arazisi nüfusu mevcudesine kâfi gelmediği taktir
de en sonra gelecek muhacirine daha geniş ve müna
sip diğer mahallerde arazi vererek yerleştirmek, arazi 
mesail ve münazaatı için muvafık ve kabili icra bir 
tarzı hal olur. 25 Temmuz 1338 

Aza Aza 
Artvin Mutasarrıfı Mirliva 

Rahmi Ali Sait 
Elviyei Selase Heyeti 

Tahkikiye Reisi Aza 
Trabzon Valisi Trabzon Müddeiumumisi 
Ebubekir Hazım Ali Rıza 

Aza Aza 
Jandarma Alay Mamuretul Aziz 

Kumandanı Kaymakam Defterdarı 
Hasan Fehmi Kâmil 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Doksanüç muharebesinde Rus istilâ ve işgali üze

rine Elviyei selâse ahalisinden hicret edipte bu kere 

memleketlerine avdet edenlerle Rusların tahtı işga
linde kaldığı müddet zarfında cari taksim usulü neti
cesinde birçok tebeddülata uğrayan arazii mahalliye-
nin vazıulyet ahirleri meyanelerinde mütehaddis ihti-
lâfat ve münazaatın suveri adile dairesinde hal ve 
faslı esasatının takrir ve tespiti zımnında Elviyei mez-
kûre Mebuslarından müteşekkil komisyonda Maliye 
ve Adliye ve Dahiliye Vekâletlerinden dahi aza sıfa-
tiyle birer memur hazır bulunduğu halde arazii meb-
husün anhanın doksanüç senesinden itibaren Harbi 
Umuminin ilânı tarihine müsadif olay üçyüzotuz se
nesine kadar güzeran eden müddet zarfında salifülarz 
taksim dolayısiyle geçirmiş olduğu tebeddülat ve ta-
havvülât ile Anavatana iltihakından sonraki safaha
tı ve halihazır itibariyle eşkâli etrafiyle tetkik ve bu 
bapta havalii mezkûrede ikmali tahkikat eden heyeti 
tetkikiyeden mevrut rapor munderecatı mütalâa edi
lerek merbut kanun lâyihasının esasatı komisyonca 
tespit kılınmıştır. 

İcra kılınan tetkikata nazaran havalii mezkûrenin 
işgalini müteakip hicret etmeyip de memlekette kalan 
ahalinin yedlerindeki tapu senedatını Rus Hükümeti 
muhtelif heyetler marifetiyle tetkik ve arazisini me
saha ettirerek işbu senetlerin muhtevi olduğu arazi
nin hududunu nazarı itibare almaksızın senette her 
ne miktar dönüm muharrer ise o miktardaki hakkı 
tasarrufları kabul ve tastik edilerek yerlerine ahalii 
mahalliyece «Kopça» tabir olunan vesikai tasarrufi-
ye verilmiş ve tapu sentlerinde murakkam miktar dö
nümden bilmesaha fazla zuhur eden araziyi esbabı
nın yedlerinden alarak hükümet malı addiye ahaliye 
tahsis ve bu arazide hakkı tasarrufu kabul etmeyerek 
alım ve satımı katiyen meneylemiş ve fakat gerek hic
ret eden ve gerek hicret etmeyipte mahallerinde ka
lan eşhasa ait emlâke müdahale etmeyerek hakkı te
mellüklerini muspit kezalik vesikai tasarrufiye ita ey
lemiş ise de köylerdeki müsekkafat için ashabı yedi
ne bir gûna vesaik verilmemiştir. 

İstilâ dolayısiyle ihtiyarı hicret edenlerin bir kıs
mı Rus Hükümeti tarafından alım, satım vukuu men-
edilmiş olduğundan dolayı arazilerini haricen ferağ 
ve kısmı diğeri terk ve alâhalihi bırakarak savuşup 
gitmişlerdir. Gerek hicret edenlere dit arazide ve ge
rek hicret etmeyipte memleketlerinde kalanların yed
lerindeki tapu senedatında muharrer miktardan faz
la arazi de tasarrufu şahsî kabul eylemediğinden 
«Kopça» lı arazi müstesna olmak üzere aksamı mü-
tebakiyesinin heyeti mecmuasını köylere tahsis ede
rek Heyeti Ihtiyariyeleri tarafından her üç senede bir 
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adedi nüfus nispetinde sekeneye taksim ve nüfusun 
tevellüdat ve vefiyat gibi tezayüt ve tenakusuna göre 
arazinin de miktarını tezyit veya tenkis etmek sure
tiyle ittihaz ve vazetmiş olduğu bir usul, Harbi Umu
minin ilânına kadar yarım asra karip uzun bir müd
det devam edegelmiş ve kablelistirdat her ferdin tah
tı tasarrufunda bulunan arazi bu taksim ve tevzi do-
layısıyle başka başka ellere geçmiştir. Bu havalinin 
ana vatana iltihak etmesi üzerine öteden beri hicret 
edenlerin arazisine yerli ahali tarafından vaziyed edil
mekte ve 93 tarihinde hicret ve bu kere peyderpey 
avdet edenler tarafından da vaktiyle Rus Hüküme
tince müslüman köylerine tahsis kılınıp elyevm aha-
lii müslimenin tahtı ziraatlerinde bulunan araziye ih
tiyaca salih olup olmadığı meşkûk ve birtakım ve
sait ve senedatı kadimeye istinaden müdahale olun
makta ve hicret etmeyipde memleketlerinde kalanlar 
dahi Rus Hükümeti tarafından ellerinden alınarak 
köylüye tahsis kılınmış olan arazilerini istirdade te
şebbüs ve bu bapta ikâmei dava eylemektedirler. 

Bir taraftan doksan üç senesi muhacirlerinden 
peyderpey avdet edenlerin hukuku kadimelerini id
dia ve diğer taraftan elyevm zilyed bulunanların mu-
kabeleten bir hakkı müktesep dermeyan eylemeleri 
ve arada geçen kırk senelik bir zamanın tevlit eyle
diği hukukî eşkâl dolayısiyle bu arazi meselesi umu
miyet itibariyle müşevveş bir şekil iktisap eylemiş 
ve bu yüzden ihtilâfat tahaddüs etmeye başlamış 
olup ihtilâfatı vakıanın ahkâm ve kavanini mevcu-
demize tevfikan hal ve hasmi takdirinde arazinin ya 
vazıülyedlerinden istirdadiyle kırk sene mukaddem 
hicret ve bu kere avdet edenlere iadesi suretiyle zil
yetlerin hariç bırakılması veyahut bulunduğu hal 
üzere ipkasiyle muhacirlerin açıkta kalması şıkların
dan birinin takrir ve tespit edilmesi icabedecektir. 
Şu eşkâle nazaran kavanini mevzuamıza tevfikan 
bihakkın halli ile icabatı madeletin tayini emrinde 
nakabili hal bir safha iktisap ve izhar eden mesele
nin imkânın müsait olduğu mertebede ve hakkı adi 
ile tevfiki mümkün olabilecek şekil ve surette hal ve 
intacı ile tarafeynin emri ziraattan mahrum bırak-
tırılmaması esası derpiş ve teemmül kılınmıştır. Kars 
ve Ardahan ve Artvin livaları ahalisinden olup dok-
sanüç senesinde Rus istilâsı üzerine hicret etmeyip 
memleketlerinde mukim ve ziraat ile müteveggil olan
ların gerek taksime tebaan ve gerekse vesikai tasar-
rufiyeye müsteniden elyevm tahtı ziraatlerinde bu
lunan araziye Harbi Umuminin ilânına müsadif olan 
üçyüzotuz senesinde dahi bilâniza vaziulyet oldukları 

o mahallin heyeti ihtiyariyesi ile ahalisinden mevsu-
kukelâm kimseler tarafından tasdik kılındığı veya
hut Rus Hükümeti tarafından muti vesikai tasarru-
fiye ibraz edildiği takdirde vazıülyedin veya intikal 
ve teferruğ gibi esbabı kanuniyeye binaen makamı
na bihakkın kaim olanların hakkı tasarruflarının 
kabul ve tanınması icabı madeletten olduğu gibi üç
yüzotuz senesi veya onun takip eden seneler zar
fında Harbi Umumî dolayısiyle Türkiye'ye iltica et
miş olanlardan bu kanunun tarihi neşir ve ilânından 
itibaren iki sene zarfında avdet edenlerin kezalik üç
yüzotuz senesinde vazıülyedin bulundukalrı usulen 
tahkik kılınacak arazinin kendilerine itası muvafık 
görülmüş ve müddeti mezkûrenin her ne suretle olur
sa olsun mürurundan sonra müracaati vuku bula
cakların bu baptaki iddiaları mesmu olmayıp muha
cirini saire misillu Hükümete muvafık görülecek ma
hallerde iskânları cihetine gidilmesi tensip kılınmış 
olmakla birinci madde ona göre tertip edilmiştir. 
Birinci maddede mevzubahis eşhasa itâ kılınacak 
arazinin haricinde kalıp canibi Hükümete ait olan 
aksamına mezkûr mahallerin ahalii kadimesinden olup 
da Rusların işgali tarihi olan doksanüç senesinden 
Harbi Umuminin ilânına müsadif üçyüzotuz sene
sine kadar mürur eden müddet zarfında Türkiye'
ye hicret edip istirdadı müteakip gelmiş veya bun
dan sonra avdet edecek olanlarla sair mahallerden 
gelecek muhacirini müslimenin iskân edilmesi ve 
muvafık görülerek ikinci ve üçüncü maddeler ol 
veçhile kaleme alınmıştır. 

Minelkadîm bir vakfa muhassasiyeti feramin 
ve muteber vakfiyeler ile tebeyyün ve tahakkuk edip 
elyevm muhassası lehleri tarafından idare ve intifa 
olunan mahallerin kemâkân vakıfları uhdesinde 
ipkasını ve kura ve kasabata metruk ve merbutiyeti 
usulen tahakkuk edecek mahallerin tasarruf ve te-
davvül edilmesinin men'i vukuunu temin etmek de-
recei elzemiyette bulunduğundan dördüncü madde 
ona göre tahrir kılınmıştır. Merbuten arz ve takdim 
kılınan rapor münderecatına nazaran elde mevcut 
olan atik tapu senedatının muteber addiyle muh
tevi olduğu arazinin senedatı ashabına iade edilip 
edilmemesi meselesinde tetkik heyetince ihtilâfı ef
kâr hasıl olmuştur. Doksanüç senesinden beri Rus 
Hükümetince gerek tarlaların ve gerek karyelerin 
kadîm hudutlarında tağyirat husule getirilmiş olup 
münderecatı itibariyle mamulünbih olduğunun tayini 
mütessir ve belki de müstahil olan atik tapu sene
datının elyevm arazi üzerine tatbiki veyahut kırk-
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beş sene mukaddemine ait olan senedatı mezkûre 
mazmunlarının şuhudu şahsiye ile ispat edilmesinin 
kabulü birçok tezvirata ve bihudut tasarruf dava
larının vuku ve zuhuruna meydan vereceğine ve is
tilânın müddeti devamı zarfında havalii mezkûre 
arazisinin her ferdin ihtiyacına göre ve adedi nü
fusu nispetinde bittaksim herkesin yere olan ihti
yacı temin edilmiş olmasına ve badelistilâ hicret ede
ceklere arazisini satmak için üç sene mühlet veril
miş olmakla beraber 93 ve onu müteakip senelerde 
hicret eden eshabı arazinin beş sene zarfında tapu 
senetlerini Hükümete ibraz ederek esmanını almala
rına ve almayanların arazisi Hükümet malı addo-
dolunacağı, Ayastefanos muahedesinin yirmibirinci 
maddesine istinaden Rus Hükümeti tarafından ilân 
edilmiş olup müddeti mezkûre zarfında her ne su
retle olursa olsun bizzat kendilerinin iskân etmiş ol
dukları bir hakkın kırk sene sonra ihya ve iadesi 
halinde yarım asra karip bir müddeti medideden be
ri bu araziyi ekip biçmiş ve elyevm vaziulyet bulun
muş bir ailenin veya köy ahalisinin başka bir ma
halle kaldırılmasını icabettikten başka bu kabil atîk 
tapu senedatı meyanında vaktiyle müteaddit köy
lere her nasılsa temini tasarruf etmiş kesanın evlât 
ve ahfadına ait olanlar dahi mevcut bulunacağın
dan, emri ziraatten müstefit ve mütenaim olan köy
lünün binnetice rebkai esarete düşmesine de müsaa
de edilmiş olacağına binaen 93 tarihinden mukeddem 
arazi tasarrufanına mütedair atîk tapu senedatının 
kabul edilmemesi hakkında tetkik heyeti reisi ile iki 
âzası tarafından dermeyan kılınan rey ve mütalâa 
hak ve adle daha evfak ve ihtilâf atı mütehaddisenin 
sureti katiyede hal ve intacı emrinde eşlem bir tarik 
görülmekle kabul edilmiş ve birinci maddede mu
harrer mahaller arazisinin tasarrufatına mütedair 
elde kalmış olan vesaik ve senedatı kadimenin keen-
lemyekûn addi ile elviyei mezkûre arazisinin bulun
duğu hal üzere ipkasını teminen beşinci madde ka
leme alınmıştır. 

Mevzubahis mahallerde ve bilâhara kadasro mua
melâtı tatbik edilmek üzere şimdilik bir heyeti mah
susa tarafından bilûmum emvali gayri menkulenin 
tahriri ile miktar ve dönümatını tespit ve hudutla
rının tahkiki ve kıymetlerini usulen tahmin ve tayin 
kılınması ve bu bapta bir ihtilâf zuhuru halinde 5 
Şubat 1328 tarihli tahdit ve tahrir Kanununun me-
vaddı müteallikkası ahkâmına tevfikan halli keyfi
yet edilmesini temin zımnında altıncı ve yedinci mad
deler tertip kılınmıştır. 

Gerek Rus Hükümeti tarafından ita kılınmış olan 
vesikai tasarrufiyeye mukabil tebdilen ve gerekse 
elyevm zaziulyet bulundukları usulen tahakkuk ede
cek mahaller için de müceddeden verilecek sene
datı hakaniye için bir guna harç ve varaka bahası 
namiyle bir şey alınmayıp yalnız istihdam kılına
cak heyetlerin maaşat ve masarif at ve levazımatı sai-
resine medar olmak üzere tahrir ve senedi haka
niye raptedilecek emvali gayri menkulenin kıymeti 
mevzuai hazır alarmdan bir defaya mahsus olmak 
üzere yüzde beş resim tahrir ve istiyfası münasip 
görülerek sekizinci madde ona göre kaleme alın
mıştır. 

Karar numarası 1853 
Elviyei Selâsede arazinin tahrir ve senedata raptı 

hakkında Kanun lâyihası 

Madde 1. — Kars, Ardahan ve Artvin livalariyle 
İğdır ve Kulp kazalara ahalisinden olup ziraatle 
müteveğğil bulunanların elyevm ziraat etmekte ol
dukları araziye 1330 senesi iptidasında dahi vaziulyet 
bulundukları veyahut tarihi mezkûrdeki vaziulyetler-
den intikal ve teferruğ gibi asbabı kanuniyeye binaen 
elyevm makamına kaim oldukları tahakkuk eyledi
ği halde namlarına kaydı icra ve yedlerine usulen se
nedi hakanı ita kılınacaktır. 

Şu kadar ki. Harbi Umumî esnasında hicret edip 
henüz avdet etmemiş olanların kezalik 330 senesin
de vaziulyet oldukları tahkik kılınacak olan arazi iki 
sene müddetle hiçbir kimseye teffiz edilmeyecek ve 
bunlarda bu müddet zarfında avdetle yeniden ihtiya
rı ikamet edenlere fıkrai sabıka veçhile senedi ha-
kanî verilecektir. 

Madde 2. — Birinci maddede beyan olunanlar 
haricinde kalan arazi dahi istirdadı müteakip gelmiş 
ve bundan böyle gelerek usulü dairesinde iskân edi
lecek olan muhacirin, İskânı Muhacirin Nizamna
mesi ahkâmına tevfikan tevzi edilir. 

Madde 3. — Ahalii kadimei mahalliyeden olup, 
Harbi Umumiden mukaddem Türkiye'ye iltica ve 
hicret ederek ahiren avdet etmiş ve edecek olan mu
hacirin, Devletçe iskân edilecek muhacirini saire ile 
hemhukuk olup fazla bir hak ve imtiyaza malik de
ğildir. 

Madde 4. — tşbu kanun hükmü evkafı sahihe-
den olan arazi hakkında cari değildiı. Üç yüz otuz 
senesinde kura ve kasabata mahsus mahaller heye-
atı tarafından baddettespit ait oldukları kura ve ka-
sabat namına kaydedilecektir. 
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Madde 5. — Birinci maddede muharrer mahal
ler arazisinin tasarrufuna mütedair olup doksanüç 
tarihinden mukaddem ita kılınmış olan vesaik ve se-
nedatı kadime mazmunları keenlemyekûn hükmün
de olduğundan bunlara müsteniden tasarruf iddiası 
gayri mesmu ve bu bapta ikame olunacak daaviyi 
istimadan hükkam memnudur. 

Madde 6. — Birinci maddede muharrer mahal
lerde kâin bilcümle emvali gayrimenkule bir heyeti 
mahsusa marifetiyle tahrir ve iratlarıyle kıymetleri 
usulen tahmin ve tayin kılınacaktır. Tahrir heyeti 
Maliye, Defteri hakanı memurlariyle hükme mezun 
bir hâkimden mürekkep olacak ve bunların maiye
tinde birer kâtip ile birer messah bulunacaktır. 

Madde 7. — Emvali gayrimenkulenin tahriri ile 
irat ve kıymetlerinin tahmini hususatında veyahut 
münazaatı ile bir mahalle iddiayi temellük edilmesi 
gibi bir sebep veyahut ahvali saireden dolayı ihtilâf 
zuhuru halinde emvali gayrimenkulenin tahrir ve 
tahdidi hakkındaki 5 Şubat 1338 tarihli kanunu mu
vakkatin mevaddı müteallikası ahkâmı esas ittihaz 
ve tatbik edilecektir. 

Madde 8. — Gerek müceddeden ve gerek vesikai 
tasarrufiyeye mukabil tepdilen verilecek senedatı ha-
kaniye için harç ve varaka bahası namiyle hiçbir 
şey alınmayıp yalnız emvali gayrimenkulenin taay
yün edecek kıymetlerinden bir defaya mahsus ol
mak üzere yüzde beş kuruş resmi tahrir azholunacak-
tır. 

Madde 9. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 10. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Ad
liye vekilleri memurdur. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Vekili Seriye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

Abdullah Azmi Hastadır. 
Adliye Vekili Dahiliye Vekâleti Vekili 

Refik İsmail Safa 
Hariciye Vekâleti Vekili Maliye Vekili 

Doktor Rıza Nur Hasan Fehmi 
Maarif Vekili Nafia Vekili 

İçtimada bulunmamıştır. Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İktisat Vekili İçtimaiye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat Doktor Rıza Nur 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti 
Vekili 

Hastadır. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kars, Ardahan, Artvin livalarıyle İğdır ve Kulp 
kazaları ahalisinden olup, gerek 93 tarihindeki Rus 
istilâ ve işgali üzerine hicret edip bu kere memleket
lerine avdet eden ve gerek Harbi Umumî sırasında 
hicret ve iltica ederek istirdadı müteakip gelmiş ve 
bundan sonra gelecek ve usulü dairesinde iskân edi
lecek olan ahaliye teffiz kılınacak arazi ve emvali 
gayrimenkulenin sureti tahrir ve tespiti ile senedata 
raptı hakkında İcra Vekilleri Heyetince kabul edilip 
Heyeti Celileden lieclittetkik tevdi kılınan 21 
eylül 1338 tarihli kanun lâyihası ve merbutu esbabı 
mucibe ve Elviyei selâse Heyeti tahkikiyesinin rapo
ru encümenimizin 1 5 - 1 7 teşrinievvel 1338 tarihli iç-
timalarında kıraat ve ariz ve amik tetkik ve mütalâa 
olundu. 

Cereyan eden müzakerat neticesinde hükümetin 
teklif ettiği lâyihai kanuniyenin birinci ve ikinci ve 
üçüncü ve beşinci maddeleri hukuku tasarruf i ye 
noktai nazarından bazı tadilât icra edilerek ve dör
düncü maddede arazide Rus Hükümeti zamanında 
cereyan etmiş ve hukuku müktesebe halini almış olan 
mülkiyet usulü ipka edilmek suretiyle kabulü takar
rür ettiği gibi mevaddı sairesi de teklif veçhiyle bir 
kabul tespit edilmiştir. Encümence kaleme alınan on 
maddelik kanun lâyihası taalluku hasebiyle Defteri 
kanunî, Adliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerin
ce tetkikatı ifa edilmek üzere mateferrüat Heyeti Ce-
lileye arz ve takdim kılınmıştır. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Erzurum Tokat 

Hüseyin Avni Rıfat 
Kâtip Aza 
Mardin Konya 
Necip Refik 

Aza 
Bolu 

Şükrü 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 
57 

Elviyei selâsede emvali gayrimenkulenin tahrir ve 
senedata raptı hakkında kanun 

Madde 1. — Kars. Ardahan, Artvin livalariyle 
İğdır ve Kulp kazaları ahalisinden olup gerek bizzat 
ve gerek bilvasıta elyevm uhdei tasarruf ve ziraatın
da arazisi bulunanların işbu arazilerine 1330 senesi 
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iptidasında dahi vaziulyet oldukları veyahut tarihi 
mezkûredeki vazıülyetlerin vefatına veya esbabı 
kanuniyeye binaen Rus usulü veçhile gerek intikal 
ve istimal hakkında teferruğ gibi esbabı tasarrufiye-
den birisine müsteniden mutasarrıfları makamına 
kaim olanların arazisi namlarına kayıt ve yedlerine 
senedi hakanı ita kılınacaktır. Şu kadar ki, 1293 ta
rihinde ve bundan mukaddem ahalii kadimeden olup 
gerek Harbi Umumî ve gerek mütarekeden sonra hic
ret ederek henüz avdet etmemiş olanların kezalik 
1330 senesinde vazıülyet oldukları tahakkuk edecek 
olan emvali gayrimenkuleleri iki sene müddetle hiç 
bir kimseye teffiz edilmeyecek ve bunlardan bu müd
det zarfında avdetle yenide nihtiyarı ikamet edenle
re fıkrai sabıka veçhile senedi hakanî verilecektir. 

Madde 2. — Birinci maddede beyan olunanların 
haricinde kalan ve Devlet malı bulunan arazi dahi 
istirdadı müteakip gelmiş ve bundan böyle gelecek 
ve usulü dairesinde iskân edilecek muharicine, İskâ
nı Muharicin Nizamnamesi ahkâmına tevfikan tev
zi edilir. Ancak ahalii kadimeden olup harp dolayı-
siyle Türkiye'ye hicret eden arazi sahipleri avdet et
tikleri takdirde diğer muhacirine verilen arazinin bir 
misli fazla olarak verilir. 

Madde 3. — tşbu kanun hükmü evkafı sahihadan 
olan arazi hakkında cari değildir. Kura ve kasabata 
ait olan meralarla yaylak ve kışlak, pazar, panayır, 
namazgah, koru mesire, meydan gibi menafii umu-
miyeye mahsus ve metruk mahaller tahdit ve mesaha 
ile baddettepit ait oldukları kura ve kasabat namına 
kaydedilecektir. 

Madde 4. — Birinci maddede muharrer mahal
ler ahalisinden olanların ya tedavülü eyadi ile bun
ların makamına kaim bulunanların gereş Rus Hükü
meti cari olduğu zamanda ve gerek ondan evvel ve
ya sonra berveçhi mülkiyet tasarruf olunup ve el-
yevm bu suretle tasarruf edilmekte bulunmuş olan 
arazi hakkında mülkiyet hükmü kemakân icra olu
nur ve bu nevi arazii memlükenin hâsılatından öşür 
alınır. 

Madde 5. — Üçüncü maddenin dairei şümulü 
haricinde olmak üzere birinci maddede muharrer 
mahaller arazisinin tasarrufuna mütedair olup 93 ta
rihinden mukaddem ita kılınmış olan vesaik ve sene-
datı kadime mazmunları keenlemyekûn addolundu
ğundan bunlara müsteniden tasarruf iddiası gayri 
mesmu ve bu bapta ikame olunacak daaviyi istima-
dan hükkâm memnudur. 

Madde 6. — Birinci, ikinci ve dördüncü madde
lerde muharrer mahallerde kâin bir günde arazi ve 
emvali gayrimenkule, bir heyeti mahsusa marifetiyle 
tahrir ve iratlariyle kıymetleri usulen tahmin ve ta
yin kılınacaktır. Tahrir Heyeti, Maliye ve Defteri 
hakanî memurlariyle hükme mezun bir hâkimden 
mürekkep olacak ve bunların mahiyetinde birer kâ
tip ile birer messah bulunacaktır. Bu Heyete her kar
yenin Heyeti ihtiyariyesinden birisi istişarî mahiyet
te iştirak ettirilecektr. 

Madde 7. — Araz ve emvali gayrimenkule tahri
ri ile irat ve kıymetlerinin tahmini hususatında veya 
hudut münazaatiyle bir mahalle iddiayı temellük 
edilmesi gibi bir sebep veyahut ahvali saireden do
layı ihtilâf zuhuru halinde (Emvali gayri menkulenin 
tahrir ve tahdidi hakkındaki 5 şubat 1328 tarihli ka
nunun muvakkatin) Mevaddı müteallikası ahkâmı 
esas :ttihaz ve tatbik edilecektir. 

Madde 8. — Gerek müceddeten ve gerek vesikai 
tasarrufiyeye mukabil tepdilen verilecek sehedatı ha-
kaniye için harç ve varaka bahası namiyle hiç bir 
şey alınmayıp yalnız emvali gayrimenkulenin taay
yün edecek kıymetlerinden bir defaya mahsus olmak 
üzere yüzde beş kuruş ücret tahriri ahzolunacaktır. 

Madde 9. — işbu kanun tarihi neşrinden biliti-. 
bar meriyülahkâmdır. 

Madde 10. — tşbu kanunun icrasına Maliye, ve 
Adliye vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Elviyei selâsede kani emvali gayrimenkulenin 

tahriri ile senedihakaniye raptı hakkındaki merbut 
lâyihai kanuniyenin Defteri hakanî ve Adliye Encü
menlerince tetkikine kavanini Maliye Encümeni lü
zum göstermiş olduğundan bütçeye taalûku noktai 
nazarından badettetkik ve Heyeti Celileye arz edil
mek üzere evvel beevvel mezkûr encümenlere hava
lesi encümenimizce tensip edilmekle takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Ali Cenani 

Defteri Hakanî Encümeni Mazbatası 
Kars, Ardahan, Artvin livalariyle İğdır ve Kulp 

kazaları arasındaki ihtilâfatın halline dair İcra Vekil
leri Heyetince kabul edilip Heyeti Umumiyeden ha
vale edilen 21 eylül 1338 kanun lâyihası, merbut es
babı mucibe ve Kavanini Maliye Encümeninin tadi% 

len ve ilâveten kabul ve tasvip ettiği diğer mevaddı 
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kanuniye ve mazbatası encümenimizin 7 teşrinisani 
1338 tarihli içtimaında müzakere ve tetkik olundu. 

Evvelemirde cereyan eden müzakerat ve müna-
kaşat neticesinde Heyeti Vekilenin teklifi kanunisi
nin mevzuu müzakere edilmesi takarrür ettiğinden 
sonra lâyihai mezkûre üzerinde tetkikat ifasına bilip-
tidar, hükümetin esbabı mucibesinde tafsil ve tadat 
edilen tahlilât ve mütalâata müsteniden tespit edi
len mevaddı kanuniyeyi mahali mezkûre halkının 
umuru tasarrufiyesinden meslâhata muvafık bulmuş 
ve bunun temini hukuku halk noktasına haddizatın
da tamamen mutabık bulunduğu bittetkik anlaşılmış
tır. Hükümetin teklif ettiği lâyihai kanuniyenin mad
deleri üzerinde ufak bazı tadilât icra edilerek mevad
dı sairesi tamamiyle kabul edilmiş ve kavanini Ma
liye Encümeninin bilhassa mesuğu şeriyeye gayri 
müstenit olması ve muhacirinden bir kısmına bir 
hakkı rüçhan gösterilmeksizin iki misli arazi veril
mesi gibi resen kabul eylediği madde ile mevaddı 
sairesine taraftar olamamıştır. 

Binaenaleyh salifülarz birinci ve altıncı madde
lerde yapılan bazı tadilât üzerine kaleme alınan on 
maddelik kanun lâyihasının Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arzı ekseriyetle takarrür etmekle, iş
bu mazbata tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Katip Reis 
Mezundur Kângırı 

Tevfik 
Mazbata Muharriri 

Bazı mevaddına muhalif olduğum gibi 
daha muvazzah olan kavanini 
Maliye Encümeni lâyihasının 

kabulü reyindeyim. 
Şükrü 

Aza Aza Aza 
Amasya Batum Aydın 

Mehmet Fagıp Edip Emin 

Elviyei selâsede arazi ve emvali gayrimenkulenin tah
rir ve senedata raptı hakkında kanun 

Madde 1. — Kars, Ardahan ve Artvin Livalariy-
le İğdır ve Kulp Kazaları ahalisinden olup öteden 
beri gerek bizzat ve gerek bilvasıta elyevm ziraat 
etmekte oldukları araziye bin üç yüz otuz senesi 
iptidasında dahi vazıülyet bulundukları veyahut ta
rihi mezkûrdeki vazıülyedlerden intikal ve teferruğ 
gibi esbabı kânuniyeye binaen elyevm makamına 
kaim oldukları tahakkuk eylediği halde namlarına 
kaydı icra ve yedlerine usulen senedi hakanî ita kı

lınacaktır. Şu kadar ki Harbi Umumî esnasında hi
cret edip henüz avdet etmemiş olanların kezalik 1330 
senesinde vazıülyet oldukları tahkik kılınacak olan 
arazi iki sene müddetle hiçbir kimseye teffiz edil
meyecek ve bunlardan bu müddet zarfında avdetle 
yeniden ihtiyarı ikamet edenlere fıkrai sabıka veç
hiyle senedi hakanî verilecektir. 

Madde 2. — Birinci maddede beyan olunanlar 
haricinde kalan arazi dahi istirdadı müteakip gelmiş 
ve bundan böyle gelerek usulü dairesinde iskân edi
lecek olan muhacirine, İskânı Muhacirin Nizamna
mesi ahkâmına tevfikan tevzi edilir. 

Madde 3. — Ahalii kadimei olup Harbi Umu
mide mukaddem Türkiye'ye iltica ve hicret ederek 
ahiren avdet etmiş ve edecek olan muhacirin, Dev
letçe iskân edilecek muhacirini saire ile hemhukuk 
olup fazla bir hak ve imtiyaza malik değildir. 

Madde 4. — İşbu kanun hükmü evkafı sahibe
den olan arazi hakkında cari değildir. Kura ve Ka-
sabata mahsus mahaller, Heyetler tarafından badet 
tespit ait oldukları kura ve kasabat namına kaydedi
lecektir. 

Madde 5 . — Birinci maddede muharrer mahal
ler ahalisinin tasarrufunu mütedair olup doksan üç 
tarihinden mukaddem ita kılınmış olan vesaik ve se-
nedatı kadime mazmunları keenlemyekün hümmün-
de olduğundan bunlara müsteniden tasarruf iddiası 
gayri mesmu ve bu bapta ikame olunacak daaviyi 
istimadan hükkâm memnudur. 

Madde 6. — Birinci maddede muharrer mahal
lerde kâin bilcümle emvali gayri menkule heyeatı 
mahsusa marifetiyle tahrir ve iratlariyle kıymetleri 
usulen tahmin ve tayin kılınacaktır. 

Tahrir heyeati Maliye ve Defteri hakanî memuriy-
le hükme mezun bir hâkimden mürekkep olacak ve 
bunların maiyyetinde birer kâtip ile birer messah 
bulunacaktır. Bu heyete her karyenin heyeti ihti-
yariyesinden birisi istişarî mahiyette iştirak ettirile
cektir. 

Madde 7. — Emvali gayri menkulenin tahrir 
ile irat ve kıymetlerinin tahmini hususatında veya
hut münazaatla bir mahalle iddiayı temellük edilme
si gibi bir sebep veyahut ahvali sairden dolayı ih-
tilâfat zuhuru halinde emvali gayrimenkulenin tah
rir edilmesi gibi bir sebep veyahut ahvali saireden 
dolayı ihtilâfat zuhuru halinde emvali gayrimenku
lenin tahrir ve tahdidi hakkındaki 5 Şubat 1338 
tarihli kanunu muvakkatin mevaddı müteallikası ah
kâmı esas ittihaz ve tatbik edilecektir, 
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Madde 8. — Gerek müceddeden ve gerek vesikai 
tasarrufiyeye mukabil tebdilen verilecek senedatı ha-
kaniye için harç ve varaka bahası namiyle hiçbir 
şey alınmayıp yalnız emvali gayri menkulenin taay
yün edecek kıymetlerinden bir defaya mahsus ol
mak üzre yüzde beş kuruş resmi tahrir ahzolunacak-
tır. 

Madde 9. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 10. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Ad
liye Vekilleri memurdur. 

Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 20 . 1 . 1338 

Adet : 44 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Kars, Ardahan ve Artvin livalariyle İğdır ve Kulp 
kazaları ahalisinin hukuku tasarrufiyelerinin tespitine 
dair İcra Vekilleri Heyetinden tanzim olunup Heyeti 
Umumiye karariyle Adliye Encümenine muhavvel 
21 . 9 . 1338 tarihli Lâyihai Kanuniye ile Defteri 
Hakanî ve Kavanini Maliye Encümenlerinin tespit ey
lediği eşkâli kanuniye Adliye Encümeninin 20 .11 .1338 
tarihli içtimaında tevhiden mütalaa ve icabı müzakere 
olundu. 

medarı teşvik ve hem de hicret dolayısıyle duçar ol
dukları zarar ve ziyanı telâfi edebilmelerine medar 
olmak üzere yeniden iskân olunacaklardan farklı bir 
muamelei musaadekâriye mazhariyetlerini temin için 
âbâ ve ecdatlarından intikal etmesi lâzım gelipte hic
ret dolayısıyle vaziulyet olamadıkları arazinin terci-
han ve böyle yerler olmadığı takdirde muhacirini saire-
ye verilecek miktardan bir misil fazla arazi itasına mü
teallik olan Kavanini Maliye Encümeninin noktai na
zarı tevsian encümenimizce de tasvip olunmuş ve bi
naenaleyh ikinci ve üçüncü maddeler tevhit ve asıl lâ
yihanın dördüncü maddesindeki evkafı sahihe tabiri 
bazı müşevveşatı mucip olabileceği cihetle (sahihe) 
tabirinin de maddeden tay ve ihraciyle mezkûr mad
denin hükmü mutlakı müfit olması racih görülerek 
maddei mebhusuanhanm tadilen ve mevaddı sairesi-
nin aynen kabulü ile Heyeti Umumiyeye arzına müt-
tefikan karar verildi. 

e Encümeni Reisi 
Canik 
Emin 

Kâtip 
İsparta 

Hacı Tahir 

Âza 
Diyarbekir 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Hamit 

Âza 
Karahisarısahip 
İsmail Şükrü 

Âza 
İçel 
Ali 

Âza 
Kayseri 

Sabit 

Elviyei Selâsede arazinin tahrir ve senedata raptı 
hakkında Kanun 

Madde 1. — Kars, Ardahan ve Artvin livalariyle 
İğdır ve Kulp kazaları ahalisinden olup öteden beri 
karye ve kasabalarda mütemekkin ve ziraatle müte-
veggil bulunanların elyevm ziraat etmekte oldukları 
araziye 1330 senesi iptidasında vaziulyet bulunduk
ları veyahut tarihi mezkürdeki vazıülyetlerden inti
kal ve teferruğ gibi esbabı kanuniyeye binaen elyevm 
makamına kaim oldukları tahakkuk eylediği halde 
namlarına kaydı icra ve yedlerine usulen senedi ha
kanî ita kılınacaktır. 

Şu kadar ki Harbi Umumî esnasında hicret edip 
henüz avdet etmemiş olanların kezalik 330 senesinde 
vazıülyed oldukları tahkik kılınacak olan arazi iki 
sene müddetle hiç kimseye teffiz edilmeyecek ve 
bunlardan bu müddet zarfında avdetle yeniden ihti-

Hükümetçe teklif olunan lâyihanın istinat eyledi
ği esbabı mucibe ile Adliye Vekâletinin Elviyei selâse 
Mebusları huzuruyle icra eylediği tetkikat ve mahal
len yaptırılan tahkikatı tasarrufiye neticesine nazaran 
93 harbini müteakip Ruslarla münakit Ayastafanos 
muahedenamesinin yirmi birinci maddesindeki sara
hati ahdiye ile hukuku tasarrufiyelerinin temini der
piş edilmiş olan akzayı kadimenin tahtı tasarruf ve 
ziraatinde kalan arazinin tasarrufatına ve gerek ahit
nameye ilâveten Ruslar'ın verdiği mehil zarfında ve 
bilâhara Rus Hükümetince teşkil olunan heyetler ma
rifetiyle ashabının yedindeki senedatı tasarrufiyeye 
göre icra ettirilen tetkikat neticesinde husule gelen 
vaziyete ve bir de doksan üç harbini müteakip mahal
lerinde kalıp 1330 senesine kadar tasarruf ve ziraate 
devam eylediği sabit olan ahalinin hukuku tasarrufi-
yesini tayin ve tespitine ve bu kerre oralara iskân edi
lecek veya ahalii kadimeden olpp bu defa memleket
lerine avdet eyleyecek olan ahaliye ait arazinin sureti 
teffiz vesairesine taallûk eden lâyihai mezkûrenin he
yeti umumiyesi muvaffıkı hal ve maslahat görülmüş 
ve yalnız ahalii kadimeden olupta bu kere vatanı as
lilerine avdet edecek olanlara hem yurtlarına avdete 
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yarı ikamet edenlere fıkraı sabıka veçhile senedi ha-
kanî verilecektir. 

Madde 2. — Birinci maddede beyan olunanlar 
haricinde kalan Devlet malı bulunan arazi dahi istir
dadı müteakip gelmiş ve bundan böyle gelecek ve 
usulü dairesinde iskân edilecek olan muhacirine, İs
kânı Muhacirin Nizamnamesi ahkâmına tevfikan tev
zi edilir. 

Ancak ahalii kadimeden olup harp dolayısıyle 
Türkiye'ye hicret eden arazi sahipleri avdet ettikleri 
taktirde diğer muhacirine verilen arazinin bir misil 
fazlası verilir. Âbâ ve ecdatlarına ait olup hicret 
sebebiyle vazıülyet olamadıkları hâlî yerler tercihan 
teffiz olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun, hükmü evkaftan olan 
arazi hakkında cari değildir. 1340 senesinde kura ve 
kasabata mahsus mahaller heyet tarafından baddet-
tespit ait oldukları kura ve kasabat namına kaydedi
lecektir. 

Madde 4. — Birinci maddede muharrer mahaller 
arazisinin tasarrufuna mütedair olup doksan üç ta
rihinden mukaddema ita kılınmış olan vesaik ve 
senedatı kadime mazmunları keenlemyekûn hükmün
de olduğundan buna müsteniden tasarruf iddiası gay
ri mesmu ve bu bapta ikame olunacak daaviyi isti-
madan hükkâm memnudur. 

Madde 5. — Birinci maddede muharrer mahal
lerde kâin bilcümle emvali gayri menkule bir heyeti 
mahsusa marifetiyle tahrir ve iratiarıyle kıymetleri 
usulen tahmin ve tayin kılınacaktır. 

Tahrir Heyeti, Maliye ve Defteri Hakanî memur -
larıyle hükme mezun bir hâkimden mürekkep olacak 
ve bunların maiyetinde birer kâtip ile birer messah 
bulunacaktır. 

Madde 6. — Emvali gayri menkulenin tahriri ile 
irat ve kıymetlerinin tahmini hususatında veyahut 
hudut münazaatiyle bir mahalle iddiayi temellük 
edilmesi gibi bir sebep veyahut ahvali saireden do
layı ihtilâf zuhuru halinde emvali gayri menkulenin 
tahrir ve tahdidi hakkındaki 5 Şubat 1328 tarihli 
kanunu muvakkatin mevaddı müteallikası ahkâmı 
esas ittihaz ve tatbik edilecektir. 

Madde 7. — Gerek müceddeden ve gerek vesikai 
tasarrufiyeye mukabil tebdilen verilecek senedatı ha-
kaniye için harç ve varaka bahası namiyle hiç bir şey 
alınmayıp yalnız emvali gayri menkullerin taayyün 
edecek kıymetlerinden bir defaya mahsus olmak üze
re yüzde beş kuruş resmi tahrir ahzolunacaktır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden ittibaren 
meriyülicradır. 

Madde 9. — işbu kanunun icrasına Adliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet 

281 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Elviyei Selâside arazinin tahrir ve senedata raptı 

hakkında İcra Vekilleri Heyetinden mevrut lâyihai 
kanuniye ile Kavanini Maliye, Defteri Hakanî ve Ad
liye Encümenlerinin onu tadilen tanzim eyledikleri 
levayih, muvazenei Maliye Encümeninin 26 Teşrini
sani tarihli içtimaında mütalâa ve tetkik olundu. En 
son olarak Adliye Encümeninin tespit eylediği lâyiha
da masarif ve varidata taallûku itibariyle Muvazenei 
Maliye Encümenimizce yalnız tahrir heyetinin sureti 
teşekkülü hakkındaki beşinci ve istiyfa edilecek va
ridat hakkındaki yedinci maddeler tetkik olunmuş 
ve beşinci madde aynen, yedinci maddede resmi tah
ririn yüzde on olmak üzere tezyidi suretiyle tadilen 
kabul edilmiş olmakla berayi tasdik Heyeti Celileye 
takdim kılındı. 

26 Teşrinisani 1338 

Reis Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Kâtip Vekili 
Maraş 

Mehmet 
Aza 

Yozgat 
Bahri 

Hakkâri 
Mazhar Müfit 

Aza 
Muş 

İlyas Sami 

Madde 7. — Gerek müceddeden ve gerek vesikai 
tasarrufiyeye mukabil tebdilen verilecek senedatı ha-
kaniye için harç ve varaka bahası namiyle hiç bir 
şey alınmayıp emvali geyri menkulenin taayyün 
edecek kıymetinden bir defaya mahsus olmak ve 
vergi ile birlikte tekasiti mütesaviye ile beş senede 
tahsil kılınmak üzere yüzde on kuruş resmi tahrir ve 
mesaha abzolunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Elviyei Selâsedeki arazi hakkında olup geçen 

Meclisin Heyeti Umumiyesinden müdevver evrak 
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meyanında bulunan işbu lâyihai kanuniye tetkik ve 
müzakere olundu; neticei tetkikatta masarif ve vari
data taallûk eden beşinci ve yedinci maddeler hak
kında sabık encümenin kararı encümenimizce de 
tasvip olunmuş ise de Heyeti tahkikiye raporundaki 
noktai nazar hak ve adil esasına daha muvafık gö
rüldüğü cihetle, sabık Adliye Encümeni tarafından 
tanzim olunan kanun lâyihasının bilhassa dördüncü 
maddesiyle ikinci maddesinin ciheti hukukiyesinin 
bir kerede Adliye Encümenince tetkiki için evrakın 
mateferrüat Adliye Encümeni Riyasetine havale 
buyrulmak üzere Heyeti Celileye arzına karar veril
di. 

16 Kânunisani 1340 

Encümeni Reisi 
Muvazenei Maliye 
Saruhan Mebusu 

Reşat 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
Mersin 
Niyazi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Adliye Encümeni 

15 

Mazbata Muhar 

Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
Trabozn 

Şefik 

Aza 
Bursa 

Osman Nuri 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
tzmir 
Şükrü 

Adliye Encümeninin tezkeresi 

Mezkûr lâyihai kanuniye, taallûku itibariyle be-
rayi tetkik Umuru Tasarruf iye Encümeni Riyaseti 
Âliyesine takdim olunur. 

10 . 2 . 1340 

Adliye Encümeni namına 
Mazbata Muharriri 

Dersim 
Feridun Fikri 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Umuru Tasarrufiye Encümeni 
Karar 

2 
30 . 3 . 1340 

Umuru Tasarrufiye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Elviyei Selâseden Artvin, Ardahan, Kars vilayet
leriyle Kulp ve İğdır kazaları ve Hopa kazasının Ke-: 
malpaşa nahiyesindeki arazide hakkı tasarrufa ait 
kanunun tanzimine dair esbbı mucibe mazbtasıdır. 

Balâda muharrer vilâyet, kaza ve nahiyelerde 93 
muharebesinden sonra Ruslar ve onu müteakip bir
çok hükümetler tarafından usulü tasarrufta pek çok 
tebeddülat yapıldığı gibi her tarafta da başka başka 
usuller tatbik edildiğinden bu havalinin müslim aha
lisi pek ziyade mağdur edilmiş olduğundan, Encü
menimizce bu usuller tetkik edildikte 93'den sonra 
Rus Hükümeti evvelâ halka arazinin kıymetini vere
ceğini vaat ve bir kısmına verdikten sonra bu kıymeti 
vermeyerek Kopça dedikleri tasarruf senetleriyle teb
dil etmek üzere ellerinden tapu senetlerini toplamış ve 
şehir ve kasabalarla kurada da ayrı usuller tatbik 
ettiği anlaşılmıştır. Şöyle ki; Ardahan ve Kars liva-
larındaki şehir ve kasabalarda halkın arazi üzerindeki 
hakkı tasarrufunu hiç tanımayarak şehir ve kasaba
lardaki araziyi (Kazorni) yani mirî tanımış ve bunu 
bilmüzayede icarla istediğine vermiştir. 

Kurada ise halkın elinde olan tapu senetlerindeki 
hududu tanımayarak tapu senetlerine muharrer dö
nüm miktarını nazarı itibare almış ve araziyi ölçerek 
köylüye taksim eylemiş ve bunun haricinde kalan ara
ziyi Rum, Ermeni, Malakanlardan müteşekkil Rus 
köylerine vermiş ve bu Müslüman köylülerin yayla, 
meralarından bir kısmını da mezkûr Rum, Ermeni ve 
Malakanların teffiz ederek Müslüman köylüleri taz
yik etmiş olduğu anlaşılmıştır. O zaman Batum'un 
bir kısmı olan Artvin Vilâyetiyle Kemalpaşa Nahiye
sinde arazi dar olduğundan ve mezkûr mahaller aha
lisi hukukunu müdafaaya azim bulunduğundan yed-
lerindeki tasarruf senetlerini toplamış ise de arazi
lerini ellerinden almaya muyaffak olamamış ve baş
ka anasıra mahsus köyler teşkiline imkân bulama
mış olduğundan Artvin Vilâyeti Kemalpaşa Nahiyesi 
ahalisi arazisini tasarruf etıjnişler veyahut muvazaa 
suretiyle diğerlerine satmışlardır. Böyle muvazaa ile 
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satamayarak gidenlerin arazisini de kezalik Kazorni 
yani mirî yaparak bunları da kura ve kasabalarda üç, 
beş ve dokuz sene müddetle kiraya vermiş veyahut 
bu arazi üzerinde kışla vesaire gibi mebani vücude 
getirmiştir. 

Esbabı mucibeyi nazari itibare alan Encümeni
miz birinci maddede Hopa'nın Kemalpaşa Nahiyesini 
ilâve ve maddei mezkûreye «Rus Hükümeti tarafın
dan bilmüzayede icarla verilip o suretle vaziyet edi
len arazi bu hükümden müstesnadır» fıkrası ilâve 
edilmiş ve ikinci madde aynen ipka ve üçüncü ve dör
düncü madde olarak Kavanini Maliye Encümeninin 
teklifi kabul edilmiş yalnız dördüncü maddeye «şu 
kadar ki 93 tarihinden sonra Rus idaresi zamanın
da hududu asliyesi tağyir edilerek yaylak ve mera ve 
çayır ve arazideki hakkı intifaı nez ve ahar köye ve
rilmiş ve bu suretle ihtiyaçları tazyik olunmuş olan 
köyler için müsait olduğu takdirde civar köylerden 
yaylak, mera, çayır ve arazi tefrik edilerek olveçhile 
hududu tespit edilir.» fıkrası ilâve edilmiş ve beşinci 
madde berveçi maruz tadil olunmuş altıncı madde
deki Tahrir Heyetleri refakatine bir mühendis ilâve 
olunmuş yedinci ve sekizinci maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Elviyei Selâsedeki ahalii kadimenin kısmî küllisi
nin arazisi ihtiyaçlarına gayri kâfi bulunduğundan 
tehvin ihtiyaçları için dokuzuncu madde ilâve oluna
rak işba lâyihai kanuniyenin müstacelen müzakeresi 
ricasıyle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

Umuru Tasarrufiye 
Encümeni. Reisi Mazbata Muharriri 

İçel Artvin 
Mehmet Emin Hilmi 

Kâtip Aza 
Burdur Kastamonu 

Hüseyin Baki M. Fuat 
Aza Aza 
Bolu Giresun 

Şükrü Ali Şevket 

Madde 1. — Kars, Ardahan ve Artvin Livalarıyle 
İğdır ve Kulp kazaları ve Hopa'nın Kemalpaşa Nahi
yesi ahalisinden olup öteden beri karye ve kasaba
larda mütemekkin ve ziraatle mütevaggıl bulunanla
rın elyevm ziraat etmekte oldukları araziye 1330 se
nesi iptidasında dahi vazıülyet bulundukları veyahut 
tarihi mezkûrdaki vazıülyetlerden intikal ve teferruğ 
gibi esbabı kanuniyeye binaen elyevm makamına ka
im oldukları tahakkuk eylediği halde namlarına kay
dı icra ve yedlerine usulen tapu senedi ita kılınacak

tır. Yalnız Rus Hükümeti tarafından bilmüzayede 
icarla verilip o suretle vaziyet edilen arazi bu hüküm
den müstesnadır. 

Madde 2. — Birinci maddede beyan olunanlar ha
ricinde kalan arazi dahi istirdadı müteakip gelmiş ve 
bundan böyle gelerek usulü dairesinde iskân edilecek 
olan muhacirine, İskânı Muhacirin Nizamnamesi ah
kâmına tevfikan tevzi edilir. 

Madde 3. — İşbu kanun hükmü, evkafı sahiheden 
olan arazi hakkında cari değildir. Kura ve kasabata 
ait olan meralarla yaylak ve kışlak, pazar, panayır, 
namazgah, koru, mesire, meydan gibi menafii umu
miyeye mahsus ve metruk mahaller tahdit ve mesa
ha ile badettespit ait oldukları kura ve kasabat nam
larına kaydedilecektir. 

Madde 4. — Birinci maddede muharrer mahal
ler ahalisinden olanların tedavülü eyadî ile bunların 
makamına kaim bulunanların gerek Rus Hükümeti 
cari olduğu zamanda ve gerek ondan evvel veya son
ra berveçhi mükliyet tasarruf olunup ve elyevm bu 
suretle tasarruf edilmekte bulunmuş olan arazi hak
kında mülkiyet hükmü kemakân icra olunur. Şu ka
dar ki 93 tarihinden sonra Rus idaresi zamanında hu
dudu asliye tağyir edilerek yaylak ve mera ve çayır ve 
arazideki hakkı intifaı nez' ve ahar köye verilmiş ve 
bu. suretle ihtiyaçları tazyik olunmuş olan köyler için 
müsait olduğu takdirde civar köylerden yaylak, mera, 
çayır ve arazi tefrik edilerek olveçhile hududu tespit 
edilir. 

Madde 5. — Birinci ve üçüncü maddelerin dairei 
şümulü haricinde olarak elyevm hükümet yedinde 
kalmış olan araziye mütedair olup 1330 tarihinden 
evvel hicret etmiş olanların 93 tarihinden evvele ait 
yedlerinde tapu senetleri olupta herhangi bir suretle 
satmadıkları tahakkuk ederse arazisi kendilerine iade 
olunur. 

Madde 6. — Birinci, ikinci ve dördüncü mad
delerde muharrer mahallerde kâin bilcümle arazi ve 
emvali gayrımenkule bir heyeti mahsusa marifetiyle 
tahrir ve iratlarıyle kıymetleri usulen tahmin ve ta
yin kılınacaktır. 

Tahrir Heyeti, Maliye ve Umuru tasarrufiye me-
murlarıyle hükme mezun bir hâkimden mürekkep 
olacak ve bu heyetlerin yanlarında birer mühendis 
ile lüzumu kadar messah ve kâtip bulunacaktır. Bu 
heyete her karyenin ihtiyar meclisi istişarî mahiyette 
iştirak ettirilecektir. 

Madde 7. — Arazi ve emvali gayrımenkule tah
riri ile irat ve kıymetlerinin tahmini hususatında veya 
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hudut munazaatiyle bir mahalle iddiayı tasarruf edil
mesi gibi bir sebep veya ahvali saireden dolayı ihti
lâf zuhuru halinde (Emvali gayrımenkulenin tahrir ve 
tahdidi hakkındaki 5 Şubat 1338 tarihli kanunu mu
vakkatin) mevadı mütealliksı ahkâmı esas ittihaz ve 
tatbik edilecektir. 

Madde 8. — Gerek müceddeten ve gerek vesikai 
tasarrufiyeye mukabil tebdilen verilecek tapu senet
leri için harç varakası bahası namıyle hiçbir şey alın
mayıp yalnız emvali gayrımenkulenin taayyün ede
cek kıymetlerinden bir defaya mahsus olmak üzere 
yüzde beş kuruş resmi tahrir ahzolunacaktır. 

Madde 9. — Memleketlerinde mukim olanlarla 
Harbi Umumî esnasında hicret edip bu kere avdet 
etmiş ve edeceklerden yere ihtiyacı bulunanlara Dev
let malı araziden miktarı kâfisi bittefrik bedeli misil 
ile kendilerine teffiz edilecektir. Bedeli misil vergi ile 
birlikte tekasiti mütesaviye ile on senede tahsil olu
nacaktır. 

Madde 10. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye, Maliye ve Adliye Vekâletleri memurdur. 

REİS — Efendim, bu kanun matbudur. Okunma
sını arzu ediyor musunuz? (Hacet yoktur sesleri.) 
O halde kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka.bul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi takarrür 
etti. Birinci maddeyi okuyoruz. 

Artvin, Ardahan, Kars vilayetleriyle Kulp ve İğdır 
Kazaları ve Hopa Kazasının Kemalpaşa nahiyesin

deki arazide hakkı tasarrufa dair Kanun 

Madde 1. — Kars, Ardahan ve Artvin livalarıyle 
İğdır ve Kulp kazaları ve Hopa'nın Kemalpaşa nahi
yesi ahalisinden olup ötedenberi karye ve kasabalar
da mütemekkin ve ziraatle mütevaggıl bulunanların • 
elyevm ziraat etmekte oldukları araziye 1330 senesi 
iptidasında dahi vazıülyed bulundukları veyahut ta
rihi mezkûredeki vazıülyedlerden intikal ve teferruğ 
gibi esbabı kanuniyeye binaen elyevm makamına ka
im oldukları tahakkuk eylediği halde namlarına kay
dı icra ve yedlerine usulen tapu senedi ita kılına
caktır. Yalnız Rus Hükümeti tarafından bilmüzaye-
de icarla verilip o suretle vazıyet edilen arazi bu 
hükümden müstesnadır. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Efendim, mad
dedeki (Liva) yerine teşkilâtı hazıraya nazaran (Vilâ
yet) demek lâzımdır. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Efendim, mad
denin heyeti umumiyesi hakkında söyleyeceğim bir 
şey yoktur ancak (Bilmüzayede icarla verilip o suret
le vazıyet edilen arazi bu hükümden müstesnadır.) 
kaydı vardır. Maddenin nihayetindeki (Arazi) keli
mesinden sonra «mübadeleye tabi Rumlardan ve eş
hası mütegayyibeden metruk olan arazi bu hüküm
den müstesnadır.» fıkrasının ilâvesini rica ediyorum. 
(Orada Rum yoktur sesleri.) Orada Rum olmamak
la beraber eşhası mütegayyibeye ait, Meclisi Âliniz 
bir kanun tanzim etmiştir. O kanuna tesir yapmaması 
matluptur ve o itibarla bu kaydın burada bulunma
sında fayda vardır. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, Elviyei selâ-
sede arazi türlü türlü idare edilmiştir. Meclisi Âlinize 
nasıl idare edildiğini arz edeyim de anlaşılsın. Her Li
vada ayrı ayrıdır. 93 senesinde Ruslar ahaliye üç se
ne müsaade edeceklerine dair bizimle muahede yap
mışlar. Yani ahali gittiği zaman üç senede parasını 
verecek, araziyi satın alacaktır. Bunu evvelâ ilân et
memiş ahali, duymuşlar, müracaat etmişler. Lâkin 
bazıları da hile etmişler. Tapu senetlerine sıfır ilâve 
etmişler, bir hayli para almışlar. Sonra Ruslar bizim 
Defteri Hakaniye müracaat etmiş arazii emiriyeyi 
görmüşler ve «Bütün arazi miridir» demiş ve kimseye 
para vermemiş. Para vermeyince bunlardan bir kısmı 
hicrete kalkışmış, gitmişler. Ruslar, Elviyei selâsede 
hakkı tasarrufu tanımamış. Ardahan, Kars, Artvin Li
valarında hakkı tasarrufu tanımamış «Size yeniden 
kopça vereceğim» diye bizim tapu senetlerini halkın 
elinden toplamış. Lâkin Artvin arazisi pek dardır. Ba
husus Ruslar da oraya ehemmiyet vermişlerdir. Ha
zım Beyefendi de bilirler. Orada ahali biraz da silâ
hına güvenmiş. Hakkı tasarruflarını vermemiş. Yani 
Kemalpaşa nahiyesi ile Artvin Livası bu hakkı tasar
ruftan vazgeçmemiştir. 

İğdır, Kulp kazaları ise daha başka türlüdür. Ora
larda derebeyleri vardır. Bunların elinden de Ruslar 
almıştır. Çünkü bu kazalar 93'te bizden gitmemiş 
daha çok evvel gitmiş. 

Ruslar o zaman derebeylerin elinden bu araziyi al
mış, ahaliye tevzi etmiş ve başka türlü idare ettiriyor-
muş. Yan ioralardan vergi ile beraber bir de arazi 
parası alıyormuş. Bunun için buralarda başka başka 
muameleler, idareler vardır. 

Celâl Beyefendi; mübadeleye tabi Rumlardan ba
his buyurdular. Oralarda mübadeleye tabi Rum yok
tur. Yalnız Ardahan da var idi ise de bizim orayı 
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işgalimizden evvel kaçmışlardır. Bir tane Murgul'da 
vardır, o da ameledir. Elviyei selâsede Rum yoktur. 

Ermeniler gittiler. Bir çok Ermeni mülkleri vardır. 
Lâkin şehirlerdedir. Köylerde pek azdır. Artvin'de iki 
üç tanedir. Kars'ta epey vardır. Ardahan'da kısmen 
Ermeni vardır. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Hiçbir tek Rum ve 
Ermeni yoktur, numunelik dahi yoktur. 

HİLMİ BEY (Devamla) — Yoktur. Fakat Ar
dahan'da, Artvin'de bir kaç hanelik Ermeni vardır. 
Kars'ta da vardır. Bu maddelerin kabulünü istirham 
ederim efendim. (Hay hay sesleri.) 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Teklifimi, ma
ruzatımı tekrar ediyorum, orada az veya çok emvali 
metruke mevcuttur. Olmasa dahi kanun vazediyor. 
Kanunda bunun bulunması lâzım gelir. Binaenaleyh 
(arazi) kelimesinden sonra «Mübadeleye tabi Rum
lardan ve eşhası mütegayyibeden metruk arazi bu hü
kümden müstesnadır.» kaydının ilâvesi lâzım gelir. 

REİS — Celâl Beyefendi, teklifiniz nedir, söyler 
misiniz? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, orada ne 
kadar emvali metruke varsa hepsi eşhası mütegayyi-
benindir. 

REİS — Mübadele, İmar ve İskân Vekili Celâl 
Bey, bir ilâve teklif ediyorlar. Son fıkrada bahsedilen 
arazi ile «Mübadeleye tabi Rumlardan ve eşhası mü
tegayyibeden metruk arazi bu hükümden müstesna
dır.» kaydının ilâvesini teklif ediyorlar. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Efendim, 
esasen orada arazi üzerinde tasarrufu şahsî kaldırıl
mıştır. Köylerdeki meskenler de buna tabidir. Onlar, 
ahalinin malı değildir. Hükümete intikal etmiştir. Esa
sen orada hükümetin; bunları emvali metrukeden ad
dederek giden adamların, hıristiyanların namına ida
re ve icare etmesi muhalifi kanundu onu orada tas
dik ettirdik. Devletin malı idi. Yani esasen tasarrufu 
şahsîleri yoktur. Hepsi müstecir makamındadır. 

REİS — Yani bu kayda mahal yok mu efendim! 
EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Evet efen

dim! 
TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, esasen ben

deniz de bunu söyleyecektim. Zaten Rus Hükümeti; 
93'ten sonra Müslümanların malı olan yerleri onların 
ellerinden alıp Rumları yerleştirmişti. Sonra onlarda 
kamilen kaçmışlardır. Ardahan ve Elviyei selâseye 
esasen muhacir gitmeye imkân da yoktur. Rusya'dan 
Acara'dan her gün gelen ve miktarı binlere baliğ olan 

mültecileri ve Müslümanları barındıracak arazi bile 
yoktur. Onun için İmar Vekâletine ait arazi meyanı-
na ithal edilecek bir mesele görmüyorum. 

REİS — Efendim, evvelemirde «Kars, Ardahan ve 
Artvin Livalarıyle» denmiş «Vilayetleriyle» denilecek. 
Bundan sonra son fıkradaki (Arazi) kelimesinden 
sonra «Mübadeleye tabi Rumlardan ve eşhası müte
gayyibeden metruk arazi bu hükümden müstesna
dır» kaydının ilâvesini Mübadele Vekili teklif ediyor. 

. Reye koyacağım. Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir efendim. 
Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 2. — Birinci maddede beyan olunanlar ha
ricinde kalan arazi dahi istirdadı müteakip gelmiş ve 
bundan böyle gelerek usulü dairesinde iskân edile
cek olan muhacirine, İskânı Muhacirin Nizamnamesi 
ahkâmına tevfikan tevzi edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, Kars'ın 

istirdadından sonra birçok Müslümanlar, Şimalî 
Türkler Kars'a hicret ettiler. Kars'ta bulunan Mala-
kanlar da Rusya'ya gittiler. Bu tarafta nasıl Müslü
manlarla Rumlar mübadele ediliyorsa hemen aym 
ona muadil bir meselede orada oldu. Şimalî Kafkas
ya'da bulunan bir çok Müslümanlar Kars'a geliyor
lar. Bunlar, arazilerini terkediyor ona mukabil ken
dilerine arazi veriliyor. Arazi verildiği gibi emlâk de 
verilmesi lâzımdır. Binaenaleyh maddenin nihayeti
ne (Arazi) kelimesinden sonra bir de «Emlâk» keli
mesinin ilâvesini arz ediyorum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muvafıktır. Yalnız 
arazi ile, emlâksiz ne yapacak? 

REİS — Arazi ve emlâk mı denecektir? Bu mad
denin nihayetine. Olamaz!.. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Sonra efendim; «İs
kânı Muhacirin Nizamnamesi ahkâmına tevfikan tev
zi edilir.» deniyor ki bunlara eski İskânı Muhacirin 
Kanunu mucibince verilirse olmaz. Son yapılan mü
badele ve İskân Kanunu mucibince verilmek lâzım 
gelir. 

REİS — Teklifiniz anlaşılmadı efendim. 
RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Efendim, mucere-

ten gelenlerin evi yoktur. Yalnız arazi verilirse evsiz 
onlar ne yapsınlar?.. Arazi ile beraber emlâk de ver
mek lâzımdır. Sonra efendim, Muhacirin Nizamna
mesi mucibince verilirse yine olmaz. Son Mübadele, 
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tmar ve İskân Vekâleti için yapılan Kanun mucibince 
verilmesi lâzımdır. 

REİS — «İskânı Muhacirin Nizamnamesi» yeri
ne, «Mübadele ve İmâr Kanunu» diyeceğiz değil mi? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Evet efendim. 

REÎS — Başka?.. 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, bir de 

araziden başka emlâk kelimesinin ilâvesi lâzımdır 
«Usulü dairesinde iskân edilecek olan muhacirine 
Mübadele ve İskân Kanunu ahkâmına tevfikan ara
zi ve emlâk tevzi edilir» denmesi lâzımdır ve böy
le denirse mesele tamamdır. Maksat hasıl olur. 

REİS — Usulü dairesinde iskân edilecek olan 
muhacirine, Mübadele ve İskân Kanunu ahkâmına 
tevfikan arazi ve emlâk tevzi olunur.. Denecek, de
ğil mi efendim? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Evet efendim. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 2 nci 

maddenin ikinci satırının baş tarafında arazi keli
mesi vardır. İşte o arazi kelimesinden sonra «Em
lâk» kelimesini ilâve edersek maksat hasıl olur... 

REİS — Efendim, madde şu şekli almıştır : 
Madde 2. — Birinci maddede beyan olunanlar 

haricinde kalan arazi dahi istirdadı müteakip gelmiş 
ve bundan böyle gelerek usulü dairesinde iskân edi
lecek olan muhacirine, Mübadele, İmar ve İskân Ka
nunu ahkâmına tevfikan tevzi edilir. 

REİS — Teklifinizi reye koyamayacağım Paşa 
hazretleri, itiraz ediyorlar. Teklif kağıdı da yok
tur. «İskânı Muhacirin Nizamnamesine tevfikan» 
yerine «Mübadele, İmar ve İskân Kanunu» konul
masını teklif ediyorlar. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Encümen kabul eder 
efendim. 

REİS — İskânı Muhacirin yerine Mübadele, 
İmar ve İskân Kanunu mucibince diyeceğiz efen
dim. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Birinci maddede mu
harrer mahaller ahalisinden olanların.. Veya olacak.. 

REİS — İkinci maddeyi demin okuduğum şe
kilde reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun, hükmü evkafı sahihe -
den olan arazi hakkında cari değildir. Kura ve ka-
sabata ait olan meralarla yaylak ve kışlak, pazar, pa
nayır, namazgah, koru, mesire, meydan gibi menafii 
umumiyeye mahsus ve metruk mahaller tahdit ve 

mesaha ile badettespit ait oldukları kura ve kasabat 
namlarına kaydedilecektir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Birinci maddede muharrer mahal
ler ahalisinden olanların tedavülü eyadı ile bunların 
makamına kaim bulunanların gerek Rus Hükümeti 
cari olduğu zamanda ve gerek ondan evvel veya 
sonra berveçhi mülkiyet tasarruf olunup ve elyevm 
bu suretle tasarruf edilmekte bulunmuş olan arazi 
hakkında mülkiyet hükmü kemakân icra olunur. Şu 
kadar ki, 1293 tarihinden sonra Rus idaresi zama
nında hududu asliyesi tağyir edilerek yaylak ve me
ra ve çayır ve arazideki hakkı intifaı nez ve ahar 
köye verilmiş ve bu suretle ihtiyaçları tazyik olun
muş olan köyler için müsait olduğu taktirde civar 
köylerden yaylak mera, cayır ve arazi tefrik edile
rek olveçhile hududu tespit edilir. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, burada mü-
rettip hatası olmuş arz edeyim. Mahaller ahalisin
den olanların tedavülü eyadi ile... Burada tedavül
den evvel «veya» edatı konulacaktır. Veya kelime
sinin ilâvesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Hilmi Bey mahaller ahalisin
den olanların, dedikten sonra veya kelimesinin ilâ
vesini teklif ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, mesele tamamiyle arazi
ye aittir. Burada mülkiyetten bahsediliyor. Elviyei 
selâse için ayrı mülkiyet, başka yerler için ayrı mül
kiyet olamaz. Arazi her yerde birdir. Yalnız o kay
dın kaldırılması lâzımdır. 

EBUBEKÎR HAZIM BEY (Niğde) — Bu ber
veçhi arazi ahali yedinde tapu senetleri bulunup ve 
bu senetleri Rus Hükümetine ibraz ederek onlardan 
Kopça edip almış oldukları arazidir. Binaenaleyh 
(Mülkiyet) sözünün burada hiç yeri yoktur. Yalnız 
tasarruf kâfidir. 

REİS — Efendim, (veya tedavülü eyadi) ola
caktır ve (berveçhimülkiyet) kalacaktır. 

ÖMER BEY (Kars) — Burada mülkiyetin kalk
maması lâzımdır. Malûmuâlinizdir ki umumu harp
lerde olduğu gibi 93 harbinde de oradaki Müslü
manlar birçokları gibi emlâkini terk ederek çıkmış
lardır. Bunu Ruslar Kazorni yani rrıirî addederek 
halka müzayede ile icara veriyorlardı. Onun için be-
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şinci maddede gelecektir ki bu adamın mülkünü 
hiçbir suretle satmadığı tahakkuk eder de elinde ta
sarruf senedi bulunursa mülkü aynen iade edilecek
tir. Elviyei selâsiyede yalnız arazi meselesi değil, 
mülk meselesi de vardır. Mülkiyetin çıkmamasını 
teklif ediyorum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; esas iti
bariyle bu dördüncü maddeyi zait görüyorum. Zira 
dördüncü madde iki şıkka taksim edilmiştir. Birin
cisi esasen birinci maddede, ikinci kısmını da üçün
cü maddeyi ihtiva ettiği için dördüncü maddeye hiç 
lüzum yoktur. Tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Zeki Bey dördüncü maddenin 
tayyını teklif ediyorlar. Maddenin tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Maddenin 
tayyı kabul olunmadı efendim. 

(Berveçhi mülkiyet) tabirinin kaldırılmasını tek
lif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri) Rica ede
rim, ihsası rey ediniz. Maddede (Berveçhi mülkiyet) 
tabiri vardır. Bunun lüzumsuzluğuna Maliye Vekili 
Bey de dahi olduğu halde kail olanlar var. Diğer ta
raftan Kars Mebusu Ömer Bey bunun behemehal 
kalmasını söylediler. Binaenaleyh reyinize koyaca
ğım (Berveçhi mülkiyet) kelimesinin kaldırılmasını 
muvafık görenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Muvafık görmeyenler lütfen el kaldır
sın... Berveçhi mülkiyet tabirinin tayyı kabul edil
miştir. O halde maddeyi berveçhi mülkiyet kelime
leri tayyölunduktan sonra reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Veya kelimesi ilâve 
olundu mu efendim? 

REİS — Olundu efendim. 
Madde 5. — Birinci ve üçüncü maddelerin dairei 

şümulü haricinde olarak elyevm hükümet yedinde 
kalmış olan araziye mütedair olup 1330 tarihinden 
evvel hicret etmiş olanların 1293 tarihinden evvele 
ait yerlerinde tapu senetleri oîupta herhangi bir su
retle satmadıkları tahakkuk ederse arazisi kendileri
ne iade olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Efendim, 

bu madde hükümetin teklif ettiği lâyihada şöyle 
idi, 

Birinci maddede muharrer mahaller arazisinin 
tasarrufunu mütedair olup 93 tarihinden mukaddem 
ita kılınmış olan vesaik ve senedatı kadime mazmun
ları keenlemyekün hükmünde olduğundan, bunlara 
müsteniden tasarruf iddiası gayri mesmu ve bu bap
ta ikame olunacak daaviyi istimaden hükkân mem
nudur. 

Hükümetin esbabı mucibesinde ise 93 senesin
den beri Rus Hükümetince gerek tarlaların ve gerek 
karyerlerin kadim hudutlarında tagyirat husule ge
tirilmiş olup münderecatı itibariyle mamulünbih ol
duğunun tayini müteassir ve belki de rnüstahîl olan 
atik tapu senedatmın elyevm arazi üzerinde tatbiki 
veyahut kırkbeş sene mukaddemine ait olan sene
datı mezkûre mazmunlarının şuhudu şahsiye ile is
pat edilmesinin kabulü bir çok tezvirata ve bihu-
dut tasarruf davalarının vuku ve zuhuruna meydan 
vereceğine ve istilânın müddeti devamı zarfında ha
vain mezkûre arazisini her ferdin ihtiyacına göre 
ve adedi nüfusu nispetinde bittaksim herkesin yere 
olan ihtiyacı temin edilmiş olmasına ve badelistilâ 
hicret edeceklere arazisini satmak için üç sene müh
let verilmiş olmakla beraber doksan üç ve onu mü
teakip senelerde hicret eden ashabı arazinin beş se
ne zarfında tapu senetlerini hükümete ibraz ederek 
esmanını almalarını ve almayanların arazisi hükü
met malı addolunacağı, Ayastafanos muahedesinin 
yirmi birinci maddesine istinaden Rus Hükümeti 
tarafından ilân edilmiş olup müddeti mezkûre zar
fında her ne suretle olursa olsun bizzat kendilerinin 
iskat etmiş oldukları bir hakkın kırk sene sonra ihya 

ve iadesi halinde yarım asra karip bir müddeti me-
dideden beri bu araziyi ekip biçmiş ve elyevm va-
zıülyet bulunmuş bir ailenin veya bir köy ahalisinin 
başka bir mahalle kaldırılmasını icap ettikten baş
ka bu kabil atîk tapu senedatı meyanında vaktiyle 
müteaddit köylere her nasılsa temini tasarruf etmiş 
kesanın evlât ve ahfadına ait olanlar dahi mevcut 
bulunacağından, emri ziraatten müstefit ve mütenaim 
olan köylünün binnetice rebkai esarete düşmesine de 
müsaade edilmiş olacağına binaen 93 tarihinden 
mukaddem arazi tasarrufatına mütedair atîk tapu 
senedatmın kabul edilmemesi diyor. Bu hakikaten 
böyledir. Diğer encümenlerin hepsinden de böyle 
geçmiştir. Umuru Tasarrufiye Encümeni bunu bal
talamıştır. Şimdi yedlerinde senetleri kalmış olanlar 
varsa, ne suretle kaldığı malum değil, satmış mı, 
satmamış mı? Bu da malum değil. Şimdi yedinde 
tasarruf senedi bulunanlara vereceğiz diyorsunuz. 
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Pekâlâ. Yedinde senet yok, fakat Defteri Hakanide 
kaydı varsa kaydına müracaat edecek. Binaenaleyh 
birine verip diğerine vermemek doğru değildir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — İyi ya efendim, ma
lını alır. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Doğru de
ğildir, efendim. Bendeniz hükümetin teklifi olan ve 
diğer encümenlerde kabul edilen beşinci maddenin 
ipkasını teklif ediyorum. Aslolan odur. 

ÖMER BEY (Kars) — Efendim, zaten Elviyei 
selâsede arazi bol, araziye kimse sahip olmuyor. 
Farzedelim ki Hazım Beyin dediği maddeyi ka
bul ettik ve bu maddeyi buradan tayyettik. O vakit 
arazi kime kalacak? Hükümete kalacak. Hükümet 
de ahaliye vermek mecburiyetindedir. Halbuki ahali 
yoktur. Zannederim, bu beşinci maddenin kalması 
lâzımdır. Eğer 93 harbinden sonra hicret eden aha
linin yedlerinde tasarruf senetleri mevcut ise de sat
mamış iseler, bunlara bu arazi ve emlâk verilirse 
bu bir teşviktir. Bu sayede orada ahali olmuş olacak
tır. Muhacir gitmiyor oraya! Namına vilâyet dedik, 
kimse yoktur. Bir varidatı yoktur. Daima buradan 
para çekmeğe devam ediyor. Araziniz çoktur, hatta 
son fıkra hakkında bir takrir takdim ettim. Kabu
lünü Heyeti Celilelerinden istirham ederim. Orada 
dedim ki «Herhangi bir surette satmadıkları tahak
kuk ederse arazisi ve emlâkları kendilerine iade 
olunur.» Bu oradaki fıkraya (emlâkleri) kelimesinin 
ilâvesini teklif ederim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Niğde Me
busu Hazım Bey, beşinci madde yerine hükümetin 
teklif ettiği maddeyi teklif ediyorlar. Bu madde şu
dur : 

Madde 5. — Birinci maddede muharrer mahal
ler arazisinin tasarrufunu mütedair olup doksan üç 
tarihinden mukaddem ita kılınmış olan vesaik ve 
senedatı kadime mazmunları keenlemyekun hük
münde olduğundan bunlara müteniden tasarruf id
diası gayri mesmu ve bu bapta ikame olunacak de-
aviyi istimadan hükkâm memnudur. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Reis Bey, bir şey arz 
edeceğim. 

REİS — Efendim, beşinci madde hakkında söz 
isteyen var mı diye evvelce sormuştum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; «Satmadıkla
rı tahakkuk ederse» kaydı doğru değildir. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim, beyan ettik
leri şerait Elviyei selâse içindir. Yani «Yedlerinde 
tapu senetleri olan ve 93'ten evvel alman» diye mad

de öyle tespit edilmiştir. Fakat İğdır ve Kulp kaza
ları çoktan beri Rus'ların elinde idi. 100, 200 sene 
evvel Rus Hükümetinde idi. Rus Hükümeti tara
fından verilmiş, bunların yedlerinde vesaik vardır. 
Bu vesaikin dahi muteber addedilmesi lâzımdır. Yal
nız İğdır ile Kulp için, bir sarahat ister efendim. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — İstisna 
olabilir efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bendenizin 
demek istediğim şudurki, maddede satmadıkları ta
hakkuk ederse deniyor. Bu doğru bir ifade edğildir, 
yanlıştır. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, 93'ten ev
vel mutasarrıf oldukları araziyi kendileri oradan 
hicret ederek Rus Hükümetine bırakmışlar ve o 
arazi Rus Hükümetinin usulüne tabi olarak ötekine 
berikine verilmiş. Sonra eski sahibinin gelip o ara
ziden istifade etmesine bir şey denilemezse de ba-
zan bir adamın üzerinde bulunan arazide üç köy 
halkı meskûndur. Bugün, şimdi mütegallibeden bir 
adamın filân paşanın torununun elinde böyle üç 
köylük arazi var. Elinde senedi var diye. Şimdi o 
araziyi kendisine verecek miyiz, orada sakin olan 
olan binlerce ahaliyi o adama esir etmeye hüküme
timiz, bugünkü şerait dahilinde müsaade edecek mi
dir? Onun için arazi tahdidedilmeli. Elli dönümden, 
yirmi dönümden her hangi bir hadden fazla veril
memelidir. Orada böyle binlerce dönüm arazi ve 
hattâ köyler var. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O böyle değildir. Bi
rinci madde buna cevap vermektedir. 

ESAT BEY (Lâzistan) — Kemalpaşa nahiyesi, 
Elviyei selâsede yirmi iki köy olarak bulunuyor. 
Namı kadimi Makyav, şimdiki ismine Kemalpaşa 
nahiyesi demişlerdir. Buradaki araziyi Hilmi Bey 
biraderimizin buyurdukları gibi Ruslar, başka bir 
tarafa vermemiştir. Sahipleri ziraat ediyorlar. Ez
cümle bendenizin de orada pirinçlik namiyle pede
rimden intikal etmiş arazim mevcuttur. Oradan çı
kalı hayli zaman olduğu halde bizim namımıza aha
li orada ziraat ediyorlardı, hattâ akrabamdan birisi 
idi. Bundan bir iki sene evvel oranın pirinç hâsıla
tından göndermişler. Şimdi benim namıma muhar
rer tapu senedim varken ve benim namıma bizzat 
ve bilvasıta ziraat edilmekte iken nasıl olur da bu 
başkasına verilebilir? Bu ve emsali gibi Elviyei selâ
se dahilinde muameleler mevcuttur. Bu madde kal
dırılacak olursa ahali mağdur olur, mutazarrır olur, 
birçok nizaı mucibolur. Hususiyle Talât Beyin bu-
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yurdukları meseleyi birinci madde tâyin etmiştir. 
Tasrih etmiştir, tespit etmiştir. Bu maddenin tayyı 
değil bilâkis ipkası muvaffıktır. (Doğru sesleri) 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, zaten bi
rinci maddede, ahali iskân edilmiş yerlerde, ahali
nin elindeki arazi alınmayacaktır diye tasrih edil
miştir. Bu madde hükümetin yeddinde bâzı arazi 
kalmış ise ahalinin oraya avdetini teshil için kon
muştur, başka bir sebep yoktur. 

TALAT BEY (Ardahan) — Ormanlar hakkında 
söyleyiniz! 

HİLMİ BEY (Devamla) — Ormanlar esasen mi
ridir. Filhakika bazı adamların ormanları vardır. Bir 
de bazı ormanlar ve çayırlar vardır ki pek cesimdir. 
Yalnız bunlar hükümetin elindedir. Biz bunları iade 
etmekle bir şey yapmış olmayız, ahali zaten bir şey 
istifade etmiyordu. Hükümet icarla veriyordu. Arda
han'da fazla miktarda verilebilecek çam ormanı ile 
Paşa Çayırı vardır. Başka bir şey yoktur. Bunlar da 
artık vaktiyle hiçbir şey almadan giderken soyulan 
halkındır. Bu halka verilse hiçbir mahzur yoktur. 
Hükümetin elindedir ahalinin elinde değildir. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Madde öyle değildir. 
HİLMİ BEY (Artvin) — Madde vazıhtır. Birinci 

maddenin şümulünden hariç olarak elyevm hüküme
tin elinde olanlar diyoruz. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Hükümetin elinden ha
riç olup tapusu olmayanlar için.. 

HİLMİ BEY (Artvin) — 1330'da orayı kim ekip 
biçiyorsa onundur. Onun elinde kalacaktır, kimse ala
mayacaktır. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) -— Köy arazisi başka, şah
sî olan arazi diyorum. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Şahsî olan arazi de böy
ledir. Başka yoktur. (Reye sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin şeraiti muhitiyeye göre tanzim 

ve tadili zımnında encümene iadesini teklif eylerim. 
Bayezit 
Şefik 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ve izah ettiğim veçhile beşinci mad

de muvafık olmadığından tay ile hükümetin teklif et
tiği beşinci maddenin ipkasını teklif ederim. 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin son satırındaki «arazisi»1 keli

mesinden sonra (ve emlâki) kelimesinin ilâvesini tek
lif eylerim. 

Kars 
Ömer 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, Şefik Bey bu
yuruyorlar ki Klup'tan bize doksan üçten sonra hic
ret eden kimse yoktur. Yalnız Aralık'tan, Giresun' 
dan bir kaç köy gelmiştir. Bunlar, 93'ten evveldir, 
yani 93'ten sonra bize hicret etmiş kimse yoktur. 93' 
ten evvel Caraçlı Kabilesi hicret etmiştir. Fakat Kulp 
ve İğdır'a 93'ten sonra hicret etmiş kimse yoktur, 
hicret edenler 93'ten evveldir. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim, bu kanunda 
maksat Elviyei Selâse ile iki kazanın arazisini, emlâ
kini kanuna tevfikan tanzim etmek ve yedlerine ta
pu senedi vermek, tasarruf ettirmek, maksat bundan 
ibarettir. Binaenaleyh o yerler için madem ki bir ka
nun yapıyoruz, yalnız hicret edenler değil, orada mes
kûn olup da yedinde tapusu olmayan ve fakat ta
sarruf etmekte bulunan adamlara lâzım gelen kaydı 
yapmak ve tapu senedini. vermek ve o adamın o 
mala malik kılmak da lâzımdır. Beşinci maddede ise 
93'ten evvel, sonra sözleri vardır. Bu iki kaza ise El
viyei Selâseden büsbütün hariç bir şeydir. Binaenaleyh 
bunlar için bir tavzih lâzımdır. Bendenizin maruza
tım odur. Onun için encümen buna dair maddeyi ta
dil etsin ve Meclisi Âlinize versin! 

REİS — Efendim, mesele bitmiştir. Reye konma
sı takarrür etmiştir. 

ÖMER EFENDİ (Kars) — Şefik Beyin buyur
dukları dokuzuncu madde de vardır. 

REİS — Efendim, Bayezit Mebusu Şefik Bey, bu 
maddenin Encümene iadesini teklif ediyor. 

ŞEFİK BEY — Teklifimi geri alıyorum. 

REİS — Niğde Mebusu Hazım Beyin takririni 
reye koyuyorum. (Tekrar okundu) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olunmamıştır. 

Kars Mebusu Ömer Beyin takririni reye vazedi
yorum. (Ömer Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul olundu. Binaenaleyh «emlâkler» 
kelimesi ilâve olunacaktır. 
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Riyaseti Celileye 
Maddenin sonuna «Devlete ait ormanlar işbu ka

yıttan müstesnadır» cümlesinin ilâvesini teklif eyle
rim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Böyle bir kaydın ilâvesini muvafık gö
renler lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri) Efen
dim, maddenin sonuna «Ormanlar müstesnadır» kay
dının ilâvesine dair bir teklif vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Madde 
hükümete aittir. Araziden bahsediyor. Bendeniz de 
hükümete ait ormanlardan bahsediyorum. Binaena
leyh ormanlar müstesna olsun diyorum. 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

ESAT BEY (Rize) — Efendim, bendenizin bir 
takririm vardı. 

Riyaseti Celileye 
Hükümet yedinde kalmış olan ve elyevm ashabı 

tarafından bizzat veya bilvasıta ziraat ettirilmekte 
olan araziye mütedair cümlesinin ilâvesini teklif ede
rim. 

REİS — Efendim, Rize Mebusu Esat Beyin tak
ririni reye koyacağım. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Encümen muvafakat 
ediyor. Tekrar okundu. 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Aksini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmedi. 

Madde 5. — Birinci ve üçüncü madelerin dairei 
şümulü haricinde olarak elyevm hükümet yedinde kal
mış olan araziye mütedair olup 1330 tarihinden evvel 
hicret etmiş olanların 1293 tarihinden evvele ait yed-
lerinde tapu senetleri olup da heı hangi bir suretle sat
madıkları tahakkuk ederse arazisi ve emlâki kendi
lerine iade olunur. Devlete ait ormanlar işbu kayıt
tan müstesnadır. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize vazediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye 
vazediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

Madde 6. — Birinci, ikinci ve dördüncü maddeler
de muharrer mahallerde kâin bilcümle arazi ve em
vali gayrimenkule bir heyeti mahsusa marifetiyle tah
rir ve iratlariyle kıymetleri usulen tahmin ve tayin 
kılınacaktır. 

Tahrir Heyeti, Maliye ve Umuru tasarrufiye me-
murlariyle hükme mezun bir hâkimden mürekkep ola
cak ve bu heyetlerin yanlarında birer mühendisle lü
zumu kadar messah ve kâtip bulunacaktır ve heyete 
her karyenin ihtiyar mecli istişârî mahiyette iştirak et
tirilecektir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Her tür

lü hataya göz yumuyorum, burada Umuru tasarrufi
ye denmiştir. Tapu denilmesi lâzımdır. (Doğru sesleri) 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Maddeyi ay
nen reyinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Aksini reye vazediyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 7. — Arazi ve emvali gayrimenkule tahriri 
ile irat ve kıymetlerinin tahmini hususatında veya hu
dut münazaatiyle bir mahalle iddiayı temellük edilmesi 
gibi bir sebep veya ahvali saireden dolayı ihtilâf zu
huru halinde (Emvali gayri menkulenin tahrir ve 
tahdidi hakkındaki 5 Şubat 1338 tarihli Kanunu mu
vakkat) in mevaddı müteallikası ahkâmı esas ittihaz 
ve tatbik edilecektir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
ÖMER BEY (Kars) — Buraya (emlâk) kelime

sinin konması lâzımdır. Yani arazi ve emlâk ve em
vali gayri menkule demek lâzım gelir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Emvali gayri men
kule kâfidir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — (İddiayı temellük) yerine (iddiayı tasarruf) 
denilmek lâzımdır. Esasen kanun arazi hakkındadır. 
Emlâkten bahsetmiyor. 

REİS — Temellük kelimesinin yerine... (tasarruf) 
kelimesinin ikamesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu, «temellük» kelimesi 
«tasarruf» olacak. Başka söz isteyen var mı? Maddeyi 
reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 8. — Gerek müceddeten ve gerek vesikai 
tasarrufiyeye mukabil tebdilen verilecek tapu senetleri 
için harç ve varaka pahası namiyle hiç bir şey alınma
yıp yalnız emvali gayrimenkulenin taayyün edecek 
kıymetlerinden bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 
beş kuruş resmi tahrir ahzolunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bendeniz bu % 5'in 

affını teklif ediyorum. Ne olacak, hükümetin heyeti 
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umumiyesi itibariyle alacağı yüzde beş kuruştan bin I 
lira bile tutmayacaktır. Halbuki bunun affı daha mu- I 
vafıktır. I 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY •— Bu kanun kabul edildikten sonra senevi kırk I 
lira masraf isteyeceğiz. Bu başka türlü yapılmaz. Bu, I 
yüzde beş masrafın kısmı azamini temin edecektir. 
(Reye sesleri). 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, gerçi bu 
tahrir masrafına medar olur ama orada bulunanlar 
ve Mustafa Abdulhalik Beyefendi de Ardahanı bi
lirler; ahali pullu istida veremeyecek derecede fa- I 
kirdirler. Binaenaleyh bunun yüzde ikiye tenzilini 
rica ediyorum. I 

REÎS — Efendim, (Yüzde beş resmi tahrir ahz-
olunacaktır.) fıkrasının tayyını teklif ediyorlar. Ev
velâ bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın ak- I 
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmadı. Sonra (Yüzde beş) ye
rine (Yüzde iki kuruş) resim tarhı teklif ediliyor. I 
Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul olunmadı. Maddeyi aynen reye koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye kouyuorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal- I 
dırsın.. Aynen madde kabul olundu. I 

Madde 9. — Memleketlerinde mukim olanlarla 
Harbi Umumî esnasında hicret edip bu kere avdet 
etmiş ve edeceklerden yere ihtiyacı bulunanlara 
Devlet malı araziden miktarı kâfisi bittefrik bedeli I 
misil ile kendilerine tefviz edilecektir. Bedeli misil I 
vergi ile birlikte tekasiti mütesaviye ile on senede I 
tahsil olunacaktır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Malumuâlileridir ki 
memleketimizdeki arazinin vüsati nüfusumuza I 
verilecek araziyi meccanen verelim? Daha doğru 
olur. Şimdi Talât Beyefendi diyorlar ki kendisi 
oraların ahvaline vakıftır, oraların ahalisi hatta isti-
nispetle çok fazladır. Bu maddede araziye ihtiyacı 
olanlara Devlet malı olan araziden miktarı misli ile 
tapusu verilmesi esası kabul ediliyor. Bendenizce 
tapu demek, malumualiniz arazinin bedeli mukad
der ve beledi mislidir. Acaba mümkün değil midir 
ki bunlara arazii mahluleden ihtiyaçları nispetinde 
dalara rapt ve ilsak edilecek pul parasını tedarikten 
acizdir diyorlar. Arazi boş kalırsa Devlet bundan 
müstefit olmaz. Bittabi bu arazi halka verilirse Dev
let vücuhu adide ile bundan müstefit Binaenaleyh 
bendeniz tapuyu misli ile teffiz kaydının bu madde
den kaldırılmasını teklif ediyorum. I 
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HİLMt BEY (Artvin) — Encümen de muvafakat 
eder efendim. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Bendeniz de onu arz 
edecektim. Arazimiz vasi, adama ihtiyacımız vardır. 
Muhacir geldikten sonra bedeli misli ile muhacire 
vermek zannedersem muvafık değildir. (Muhacir de
ğil, yerli sesleri) yerliden olupta ihtiyacı olanlar da 
vardır. Binaenaleyh bendeniz de tayyını teklif ediyo
rum. Efendim! Para ile vermek mecburiyetindeyiz. 
Eğer Heyeti Celileniz tensip ederse, parasız vermek 
isterse o başka, fakat Hükümet herhalde mukabilin
de ufak bir şey almak mecburiyetindedir. Orada 
araziye muhtaç olacak imseleer çok azdır. En ziyade 
oraya yeni gidecek olanlara verilecektir. 

REİS — Efendim! (Bedel misil ile) kelimelerinin 
tayyı ile yerine (meccanen) kelimesinin konması 
teklif ediliyor. Evvelâ; (bedeli misil) ile kelimesini 
kaldırarak yerine (meccanen) kelimesinin ikamesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edildi. Efendim! (Bedeli misil ile) yerine (meccanen) 
kelimesi konulacaktır. (Bedeli misil vergi ile birlik
te tekasiti mütesaviye ile on senede tahsil olunacak
tır.) fıkrası da bittabi tayyolunacaktır. Dokuzuncu 
madde şu şekli alıyor: «Memleketlerinde mukim 
olanlarla Harbi Umumî esnasında hicret edip bu 
kere avdet etmiş ve edeceklerden yere ihtiyacı bulu
nanlara Devlet malı araziden miktarı kâfisi bittefrik 
meccanen kendilerine teffiz edilecektir.) Maddeyi bu 
şekilde reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Efendim, kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini yere koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Dahiliye, Maliye, Adliye vekâletleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye koyuyorum. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 

BEY (Kângırı) — Efendim, bunun için lâzım olan 
tahsisatı Cumartesi isteyeceğiz. 

REİS — Efendim, o başka bir meseledir. Şimdi 
kanunu reye koyuyoruz. Kanunun heyeti umumiye
sini reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
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kaldırsın... Aksini reye kouyuorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Efendim! Bundan evvel reye koyduğumuz kanun
lar için reylerini istimal etmeyen rüfeka varsa lütfen 
reylerini istimal etsin. İstihsali ara hitam bulmuş
tur. 

2. — Mülkiye Harcırah Kararnamesine tevfikan 
verilmekte olan umum harcirahlardan yüzde kırk 
tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Ka
nunun ilgasına ve Avans Kanununun sekizinci mad
desinin muhasebei hususiyelere teşmil edilmemesine 
dair (1/129 ve 1/459) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Kavanini Maliye ve Muvazenei encü
menleri mazbataları: 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tcra Vekilleri Heyeti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

2004 
18 - 11 . 1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Avans Kanununun sekizinci maddesinin muhase

bei hususiyelere teşmil edilmemesine dair tanzim ve 
tcra Vekilleri Heyetinin 16 . 11 . 1338 tarihli içti-
maında kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mu-
cibeyi havi Dahiliye Vekâletinin 7 teşrinisani 1338 
tarih ve Umuru Mahalüye i Vilâyat Müdüriyeti 
Umumiyesi 3279/28027 numaralı tezkeresi sureti 
musaddakası leffen takdim kılınmıştır, tfayi mukte-
zasiyle neticesinin işarına müsaade buyurulmasını 
istirham eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe 
tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 

11 teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanununun 
sekizinci maddesinde nasip ve azilleri mahallerine 
ait bilûmum memurin ile ailelerine verilecek harcı
rahların o vilâyet veya livanın hududunu tecavüz 
edemeyeceği muharrer olup halbuki hiçbir liva dahi
linde ihtiyacatı mahalliyeyi tatmine kâfi muallim ve 
muallime bulunmayacağı ve ehil mualliminin mema-
liki baideye harcirahsız izamı kabil olamayacağı ci
hetle idarei hususiyelerinin maddei mezkûrenin dairei 
şümulünden ihracı lâzımgelmektedir. Keyfiyet Maarif 
Vekâleti Celilesince de bervehi arz tasvip edilmiş ol

duğundan bu hususta tanzim olunan maddei münfe
ride sureti merbuten irsal ve takdim kılınmış olmak
la iktizasının Heyeti Celilerince rica olunur. 

7 Teşrinisani 1338 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanununun seki
zinci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
Birinci madde — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli al

tıncı Avans Kanununun sekizinci maddesinin idarei 
hususiye bütçelerine dâhil tedrisatı iptidaiye müffet-
tişleriyle muallim ve muallimelerine ait harcirahlara 
şümulü yoktur. 

İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Üçüncü madde — işbu kanunun icrasına dahili
ye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

16 . 11 . 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tcra Vekilleri Heyeti 

Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 

îçtimada bulunmamışlardır. 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekâleti Vekili 

Ali Fethi 
Nafia Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Vekâleti Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Seriye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 
ismail Safa 

İktisat Vekâleti Vekili 
Feyzi 

Erkânı Harbiye 
Umumiye Vekili 

Içtimada bulunmamışlardır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

24 
Ankara 

1339 13 . 1 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanununun 

sekizinci maddesinin tedrisatı iptidaiye müfettişleriy
le muallim ve muallimlerine ait harcırahlara teşmil 
edilmemesine dair icra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 
makamı celili riyasetpenahilerinden muhavvel 
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16 . 11 . 1338 tarihli ve 1996 numaralı kanun mü
talâa ve icabı müzakere olundu. Heyeti Vekilenin 
serdettiği esbabı mucibe varit ve müstakil bir büt
çe dahilinde idarei mevcudiyet eden idarei hususi-
yelere teşmil edilmemesi hakkındaki talep muva
fık olmakla teklifi mezkûr, encümenimizce muvafık 
görülerek Kavani ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine havalesi tezekkür kılınmıştır. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Van 

Haydar 
Aza 

Mithat 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Mehmet Şevket 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 

13 . 2 . 1339 

11 Teşrinievvel 1338 tarihli altıncı Avans Kanu
nunun sekizinci maddesinin tadili hakkındaki Heye
ti Vekilenin 16 . 11 . 1339 tarihli ve 1996 numaralı 
kanun lâyihası tetkik ve mütalâa olundu. Heyeti Ve
kilenin serdettiği esbabı mucibe muvafık görülerek 
mezkûr kanun lâyihasının aynen kabulü encümeni
mizce tensip edilmiş olmakla Muvazenei Maliye En
cümenine tevdi kılındı. 
Cavanini Maliye Encümeni 

Reisi 
Mardin 

Necip 
Aza 

Konya 
Okunamadı 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Aza 
Halil 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1114 

Kâtip 
Yozgat 
Ahmet 
Aza 
Biga 

Mehmet 

9 . 9 . 3 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mülkiye Harcirah Kararnamesine tevfikan veril

mekte olan umum harcırahlardan yüzde kırk tenzilât 
icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Kanunun 
ilgasına dair Maliye Vekâleti ceîüesince tanzim olunup 
icra Vekilleri Heyetinin 9 . 3 . 1340 tarihli içtimamda 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile 

bu baptaki esbabı mucibe sureti musaddakası leffen 
takdim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası suretidir. 
15 Mayıs 1335 tarihli Harcirah Kararnamesi mu

cibince «yol masrafı, yevmiye, aile masrafı» namları 
altında üç kalem olarak verilen harcırahın şimendifer 
ve vapur gibi muayyen tarifeli vesait ücuratından 
maada aksamından yüzde kırk tenzili hakkındaki 
2 Ağustos 1336 tarihli Kanunun sureti mutlakada tat
biki Kavanini Maliye Encümeninin ahiren Meclisi 
Âlinin tastikine iktiram edsn kararı tefsirisi icabından 
bulunmakla o yolda muamele ifa edilmektedir. 

Harcırahın, memurun mevkii memuriyetine azime
tini temin kılmak maksadıyle verilmekte olmasına rağ
men kanunun mezkûr dolayısıyle vaki olan tenzilât 
yüzünden yol masrafı araba veya hayvan ile yapılan 
kara yolculuklarında sarf edilen mebaliğe tekabül et
mediği gibi yevmiyelerde ibate ve iaşe masraflarına 
kifayet etmediğinden memurin duçarı zaruret olmak
tadır. Hükümeti Milliyenin iptidai teşekkülünde büt
çenin bazı mevaddından tenkihat yapılmak maksa
dıyle harcırahlardan yüzde kırk, tahsisatı fevkalâde
lerden de yüzde yirmi nispetinde tenzilât yapılmıştı. 
Zaferi nihaî üzerine hayatı devletin tabiî sahaya gir
meye başlaması neticesinde fevkalâde anların icap et
tirdiği takyidat da yavaş yavaş ref olunarak tahsisatı 
fevkalâdeye mevzu yüzde yirmi tenzilâtın iadesine ka
rar verilmiş olduğu halde harcıraha ait tenzilât refedil-
mek şöyle dursun, aile harcırahları daha mukayyet 
diğer bir esasa raptedilmek suretiyle sefaleti mâru
za büsbütün artmıştır. 

Diğer taraftan, harcırahları başka bir kanuna tabi 
bulunan memurini hariciyenin marülarz maddei kana-
niyeden istisnaları da memurini dahiliyenin bihakkın 
sızıltılarını mucip olmakla beraber memleketimizdeki 
turuku muvasala, vesaiti nakliye ile seyahatin mema-
liki ecnebi yede vaki olan seyahatlara nazaran ne dere
ce suubetli ve masraflı olduğu haddei mülâhazadan 
geçirildiği surette memurini dahiliye için de memurini 
hariciye misillu tenkihattan sarfınazar olunması dere-
cei vücupta görülmektedir. 

• Gerçi bir çok cihetlerden emri tatbiki kesbi müş
külât eden harcırah kararnamesinin icabatı hazıra 
dairesinde ıslahı hazinece teemmül edilerek teşkil kılı
nan komisyonu mahsus marifetiyle bir lâyihai kanu
niye derdesti ihzar ve arz bulunmuş ise de lâyihai ma
razanın ikmal edilinceye kadar salifülarz müşkülâtın 
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devamı tatbikine ahvali memurinin pek de tahammül 
edemeyeceği bedihi bulunmakla 2 Ağustos 1336 tarihli 
Kanunun ilgası zarurî görülerek maddei kanuniye 
lâyihası kaleme alınmıştır. 

Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Mülkiye Harcırah Kararname
sine tevfikan verilmekte olan harcırahlardan yüzde 
kırk tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli 
Kanun mülgadır. 

İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

9 . 3 . 1340 
Başvekil ve Hariciye Müdafaai Milliye 

Vekili Vekili 
îsmet Kâzım 

Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Necati Ferit 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Vasıf 

Nafıa Vekili Zariaat Vekili 
Süleyman Sırrı Zekâi 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Hasan Hüsnü İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Vekili 

Necati 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Mülkiye Harcırah Kararnamesine tevfikan veril

mekte olan umum harcırahlardan yüzde kırk tenzi
lât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Kanu
nun ilgasına dair Heyeti Vekile Riyasetinin 
9 . 3 . 1340 tarih ve 6/1114 numaralı Riyaseti Ce-
lileden muhavvel tezkeresi müzakere ve icabı teem
mül edildi. 

15 Teşrinisani 1335 tarihli kararname ile tâyin 
olunan harcırah, aileli ailesiz memurların bir yer
den diğer mahalle azimetleri halinde ihtiyarına mec
bur oldukları mesarifi temin maksadiyle verilmekte 
olup, memleketimizde yapılacak seferin iltizam ede
ceği sarfiyat nazarı dikkate alınarak hesap ve tah
min edilmiş olacağına ve bu suretle memurların ke
selerinden çıkacak bu parayı noksan olarak vermek 
lüzumu muhikkiyle de gyrikbili tevfik bulunduğun-
memurlarm zararlarını müstelzim ve harcırahın 
itası lüzumu muhikkiyle de gayrikabili tevfik bu
lunduğundan ve mezkûr kararname ile muayyen 

meblâğın tamamı bile memurinin mesarifi seferiye-
sini temine kâfi gelmediği maddeten mütehakkık 
iken bir de bundan yüzde kırk tenzilât icrası hiçbir 
esasa istinadedemeyeceğine mebni İstiklâl Muhare
besi esnasında vatanî bir zaruret ve mecburiyet sai-
kasiyle vaz ve neşredilmiş olan 2' Ağustos 1336 ta
rihli kanunun devamı meriyeti hak ve madelete 
gayri muvafık ve Hükümetin eshabı mucibesi de 
varit görülmüş olduğundan teklif olunan lâyihai ka-
nuniyenin aynen kabulü ile heyeti umumiyesinin 
nazarı tasvibine arz ve 16 Mart 1340 tarih ve 4 nu
maralı mazbatamızda da ifade ve izah olunduğu 
üzere memurin harcırahı hakkında esaslı ve camialı 
bir kanun lâyihasını bir an evvel istihzarı lüzumu
nun bu vesile ile de tekrarı bittensip işbu mazbata
mız evrakı müteallikasiyle beraber Muvazenei Ma
liye Encümenine tevdi kılındı. 

22 Mart 1340 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Bayazıt Bozok 

Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ahmet Hamdi Konya 
Tevfik Fikret 

Aza Aza 
Çanakkale Çorum 

Mehmet Mehmet Münir 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Mülkiye Harcırah Kararnamesine tevfikan veril

mekte olan umum harcırahlardan yüzde kırk tenzi
lât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Kanu
nun ilgasına dair Başvekâletten Meclisi Âliye tak
dim ve Kavanini Maliye Encümenince tasvibolu-
nan lâyihai kanuniye ile 11 Teşrinievvel 1338 ta
rihli Avans Kanununun sekizinci maddesinin İdarei 
Hususiye bütçelerine dâhil tedrisatı iptidaiye müfet
tişleriyle muallim ve muallimlerine ait harcırahları
na şümulü olmadığına dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden mürsel ve Dahiliye ve Kavanini Maliye 
Encümenlerince kabul edilen lâyihai kanuniye tevhi-
den tetkik ve müzakere edildi. 

Memurine verilen harcırah bulundukları yerden 
mahallî memuriyetlerine gidebilmelerini temin için 
ihtiyar edecekleri masraf mukabili verilmekte olma
sına binaen seyahata ve ikamet mesarifi mukabili ola
rak kanunen tespit edilen yol masrafı yevmiye ve 
aile masraı yekûnunundan yüzde kırkını tenzil et
mek, binnetice mesarifi rahiyenin bir kısmını me-
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murine verdirmek demek olacağından devamı tec
viz edilmeyeceği gibi istisnaî ahval içinde neşredil
miş olan 2 Ağustos 1336 tarihli kanunun ilgası mu
vafık olacağı tabiîdir. Ancak 15 Mayıs 1335 tarihli 
Mülkiye Harcırah Kararnamesinin aynı esbap dola-
yısıyle neşredilmiş ve elyevm devamı meriyeti hak 
ve adle menafi tadilât meyanında 11 teşrinevvel 1338 
tarihli 6 ncı Avans Kanununun 7 nci maddesiyle ya
pılan ve miktarı nüfus ne olursa olsun bilumum aile 
harcırahı memura verilen miktarın nısfını tecavüz 
edemeyeceğine dair olan ahkâm da mevcuttur ki 2 
Ağustos 1336 tarihli kanunu ilga ederken bu mad
deyi de lâğv etmek muvafıkı madelet bulunmaktadır. 
Çünkü bilhassa muayyen tarifeli vesaitte aile harcırahı
nın memura verilen harcırahın nısfını tecavüz edemeye
cek demek, efradı aile bir kişi bile olsa olsa onun 
yalnız tren veya vapur parasının da nısfını vermek 
demektir ki aile harcırahı hiç vermemek bu tarzı ita
dan herhalde daha münasiptir. Bu sebepten encüme
nimiz 2 Ağustos 1336 tarihli kanunun ilasını kabul et
tiği gibi işbu maddenin de lağvını muvafık görmüş
tür. Her ne kadar mevaddı mezkûrenin ilgasının har
cırah sarfiyatını tezyit suretiyle bütçeye bar olacağı 

serdolunabilirse de memurin sarfiyatları mukabili ve
rilecek harcırahların bir kısmını kendilerine tahmil su
retiyle tenzil ederek harcırah sarfiyatını tenkisten zi
yade bilâlüzum hiçbir memurun tebdil ve tahvil edil
memesi ve bilhassa idarî azillere nihayet verilmesi su
retiyle bu sarfiyatı azaltmak ve memurlara her halde 
aileleriyle beraber mahalli memuriyetlerine gitmek için 
sarfedecekleri mebaliği tesviye etmek her suretle mü
reccah görülmüştür. Salifülarz Avans Kanununun 8 
nci maddesinin idarei husisiye bütçelerine dahil tedri
satı iptidaiye müfettiş ve muallim ve muallimlerine 
teşmil edilmemesi hakkındaki lâyihai kanuniyeye ge
lince : 

Maddei mezkûre mucibince nasp ve azilleri ma
hallerine ait bilumum memurin ile ailelerine verilecek 
harcrah, o vilâyet veya Livânn hududu muayyenesini 
tecavüz edememekte olup halbuki her vilâyet hududu 
dahilinde miktar kâfi müfettiş, muallim ve muallime 
ve fen memurlar bulunması müşkül ve diğer vilâyet
lerden celp için de mesarifi rahiyesinin temini zaruri 
bulunduğundan idarei hususiyeleri muallim ve fen 
memuru bulamamaktan kurtarmak için maddei mez
kûrenin teklif veçhile tadili münasip bulunmaktadır. 
Esbabı maruza dolayısıyle encümenimizce tevhiden 

ve tadilen tanzim olunan lâyihai kanuniyenin kabulü 
heyeti umumiyeye arz olunur. 1 Nisan 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Maharriri 

Çorum Gümüşhane 
Ferit Recai Hasan Fehmi 

Katip Aza 
Trabzon Mersin 

Hini imzada Niyazi 
bulunamadı 

Aza Aza 
İstanbul Diyarbekir 

Ahmet Hamdi Şeref 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Tevfik Fikret 

Muvazenei Maliye Encümenince Tanzim Kılınan 
Lâyihai Kanuniye. 

Madde 1. — Mülkiye Harcırah Kararnamesine 
tevfikan verilmekte olan harcırahlardan yüzde kırk 
tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli ka
nun ile miktarı nüfusu ne olursa olsun bilumum aile 
harcırahı memura verilen miktarın nısfını tecavüz 
edemeyeceğine dair bulunan 11 teşrinievvel 1338 ta
rihli 6 ncı Avas Kanununun 7 nci maddesi bülgadır. 

Madde 2. — 11 teşrinievvel 1338 tarihli 6 ncı 
Avans Kanununun 8 nci maddesinin İdareyi Hususi
ye bütçelerine dair tedrisatı iptidaiye müfettişleriyle 
muallim ve muallimlerine ve fen memurlarına ait har
cırahlara şümulü yoktur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu torunun icrasına İcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Mülkiye Harcırah Kararnamesine tevfikan veril
mekte olan umum harcırahlardan yüzde kırk tenzi
lât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Kanu
nun ilgasına dair kanun. 

Madde 1. — Mülkiye Harcırah Kararnamesine 
tevfikan verilmekte olan harcırahlardan yüzde kırk 
tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli 
kanun ile miktarı nüfusu ne olursa olsun bilumum 
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aile harcırahı, memura verilen miktarın nısfını teca
vüz edemiyeceğine dair bulunan 11 Teşrinievvel 1338 
tarihli altıncı Avans Kanununun yedinci maddesi 
mülgadır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Yok ses
leri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum; kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edildi efendim. 

Madde 2. — 11 teşrinievvel 1338 tarihli altıncı 
Avans Kanununun 8 nci maddesinin İdarei Hususiye 
bütçelerine dahil tedrisatı iptidaiye müfettişleriyle 
muallim ve muallimelerine ve fen memurlarına ait 
harcırahlara şümulü yoktur. 

Süleyman Sırrı Bey (Bozok) -T-" Efendim, bu ikin
ci maddeye hiç lüzum yoktur. Çünkü 7 Teşriniev
vel 1338 tarihinde, bu yüzde kırk tenzilât ve aile 
harcırahının, memura verilecek harcırahın nısfını 
tecavüz edemez şeklinden İdarei Hususiyeler şikâ
yet ediyor. İdarei Hususiyeler demiştir ki: Müstakil 
bir bütçe ile idare edilioruz. Binaenaleyh bizim va
ridatımız hususidir, bu harcırah kararnamesinin bi
zim hakkımızda tatbiki mağduriyetimizi mucip olu
yor. Hükümet bu şikâyeti nazarı dikkate alarak böy
le bir maddei kanuniye teklif etmiştir. Binaenaleyh 
gerek yüzde kırk ve gerek aileye verilen harcırah, 
memura verilen miktarın nısfını tecavüz edemez şek
li İdareyi Hususiyelerde mevzubahis olamaz. Şu hal
de bu madde zaittir, tayyı lâzımdır. Bu kanun şimdi 
umumî kanun oluyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim bu ikinci 
maddede olan şeyler şunlardır: Meselâ Urfa Vilâye
ti bir fen memuru istiyor. İdarei Hususiyeden tayin 
olunan memurun, o kanunlar mucibince harcırahı, 
o vilâyetin hususî bütçesinden verilir. Peki, her vilâ
yetin mühendisi var mıdır? Her vilâyetin muallimi 
var mıdır? Muallim ve mühendisler mutlaka başka 
yerlerden getirilmek lâzım geldiği için vilâyet hudu
dunun haricine de şamil olmasını istiyoruz. O kanu
nun hududu dahilinde olan kısım memurini fenniye 
ve muallimler hakkında şamil olmasın, dışarıdan ge
lebilsin. Maksadına mebnidir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu madde 
onu temin etmiyor. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Odur, kaldırdığı
mız şey odur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
birinci maddede 2 Ağustos 1336 tarihli kanun 11 Teş
rinievvel 1338 tarihli... Mülgadır dedikten sonra yi-
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ne 11 Teşrinievvel 1338 tarihli mülga . kanundan 
bahsetmeye lüzum yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evvelki kanunda 
yüzde kırklar mülgadır. Öteki kanunda Avans Ka
nununun 8 nci maddesi mülgadır. Mütebakisi kaim
dir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen-
dim, burada muallim ve muallimler deniyor. Ondan 
sonra da fen memurları diyoruz. Fen memurları er
kek olur, kadın olur. Meselâ bizim tababette ka
bileler vardır. Fen Mamuru deyince bunlar dahil 
midir? (Dahildir sesleri) 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Bey ikinci 
maddenin tayyını teklif ediyor, Bu teklifi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olun
madı efendim. İkinci maddeyi aynen reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu. Kanunun heyeti umumiyesini 
reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksnii reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendi. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Reis Beyefendi, müs
tacel ruznamede çoktan beri bekleyen Mersin Limanı 
hakkında bir şey vardır. 

3. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve Rüfekası-
nm 1341 senesinde inşaata mübaşeret edilmek üzere 
Trabzon - Erzurum demiryolu ile Trabzon Limanı 
keş fiyat ve ihzar atının 1340 senesi zarfında icrası hak
kında (2/330) numaralı teklifi kanunisi ve Nafına En
cümeni mazbatası : 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz:. ' 

Riyaseti Celileye 
Türk milleti gayet yorucu ve uzun muharebelerden 

çıkarak sulh devresine giriyor. Artık iktisaden yüksel 
mek ve memleketin imarı için icabeden vesaite te
vessül edilecek zaman gelmiştir. Bugünkü Türkiye' 
ye bakılırsa görülür ki sair memleketlere nispetle 
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medenî vesait ve cihaza pek a.z maliktir. İktisadî in
kişafı için lâzım olan âletlerin çoğundan mahrum
dur. Bilhassa umuru nafia da pek fakirdir. Ancak 
yine Türkiye'nin aksamı muhtelifesine bakılırsa gö
rülür ki bu kısımlar arasında medenî vesaitle mü
cehhez olmak hususunda pek azîm farklar vardır 
şöyle ki : 

Türkiye'nin Garp ve kısmen Cenup tarafları de-
miryollar, limanlar, şoseler vesaire gibi vesaite az 
çok malik bulundukları halde Şimal ve Şark kısmı 
senelerden beri tamir görmeyen az miktardaki şo
selerden başka bütün vesaiti medeniyeden mahrum
dur. Muazzez vatanımızın bilâ istisna her tarafı cüm
lemiz için mukaddes ve medenî ihtiyaçlarının temini 
ile refah ve terakkisine çalışmak üzerimize vacip
tir. Bu itibarla vatanımızın Garp ve Cenup tarafla
rındaki müessesatı medeniyenin tekemmülâtma ça
lışmakla beraber aynı zamanda her türlü eseri hayat 
ve ümranda mahrum ve metruk kalan Şimal ve Şark 
kısmının dahi muntazam bir program dahilinde ima
rına başlamak da artık farzıayın olmuştur. 

Memleketin teşekkülâtı arziye ve tabiiyesi gözönü-
ne alınırsa görülürki; Karadeniz bir silsilei cibal ile 
Anadolu yaylasından ayrılmıştır. Bu dağlar Garp
tan Şarka gidildikçe daha ziyade irtifa kesbeder. 
Trabzon sahilini dahilden ayıran dağların asgarî ir-
tifaı (2 000) metredir. Tııruku muvaselenin bu irtifaı 
iktiham etmesi lâzım gelir, tşte bu müşkülât dolayı-
siyle ki gayet mühim olan bu havalinin şimdiye ka
dar medenî ve mükemmel birer vasıtai nakliyeye ma
lik olmasına mâni olmuştur. Mamafih böyle bir va
sıtai nakliye vilâyatı Şarkiyenin ve bütün memleketin 
yaşayabilmesi için elzemdim ve behemehal yapılma
lıdır. 

Çok büyük felâketler ve musibetler görmüş olan 
vilâyatı Şarkiyenin şimdiki sefalet ve metrukiyetin
den kurtulup necat ve itilâya yol bulabilmesi için her 
şeyden evvel asri ve medenî bir vaşıtai nakliyeye şid-, 
detle ihtiyaç vardır. Karadenizin Anadolu'ya esaslı iki 
methali vardır ki bunlar da Samsun ve Trabzon'dur. 
(Kastamonuu havalisinin ayrıca kendisine mahsus bir 
methali olmak lâzım gelir) Mübeccel Cumhuriyetimi
zin feyuzu ümran ve terakkiyatı cümlesinden olmak 
üzere Samsun methalinden sahile doğ demiryolu in
şası takarrür etmiş bütçesi tasdik olmuş ve işe baş
lanmıştır. İnşallah bilâ fasıla devam ederek fennen 
mümkün olan asgarî bir müddet zarfında gerek, Sam
sun - Sivas ve gerek onun Ankara ile iltisakı ikmal 
olunur ve merkezî Anadolu'nun, refahı temin edilmiş 
olur, 

Şurası malûmdur ki vilâyatı şarkiye muvaredatı 
için Samsun limanı methal ve mahreç olmak üzere 
istimal olunamaz. Mesafenin uzunluğu buna mani
dir. 

Vilâyatı şarkiyenin tabiî ve iktisadî mahreci an
cak Trabzon sahilidir ve bu havalinin salâhı Trabzon 
limanının ve Trabzon - Erzurum ve temdidi hattının 
inşasına vabestedir. İlmen ve iktisaden bunun başka 
türlü sureti halli olmadığı gibi Trabzon sahilinin bil
hassa tran ticaretine dahi hadim olması dolayısiyle 
bu lüzum ve ihtiyaç, iktisadî siyasî noktai nazarından 
dahi tamamiyle barizdir. Bu hakikat şu suretle gayrı 
kabili ret bir şekilde tahakkuk edince suveri icraiye-
sini düşünmek, yapılacak şeyleri tespit eylemek, müs
pet ve muayyen bir program dahilinde icraatına geç
mek lâzım gelir. 

Balâda bir nebze teşhir olunduğu veçhile Trab
zon, Erzurum ve bilhassa sahilden Bayburt ovasına 
kadar olan kısım gayet arızalı ve demiryol inşası 
müşküldür. Bu kadar arızalı bir arazide yapılacak 
hattın dar yahut dekovil olması vehleten varidi hatır 
olabilir. Lâkin Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Elâ-
ziz, Dersim, Bayezit, Genç, Muş vilâyetlerinin kami
len, Van, Bitlis, Şarkikarahisar vilâyetlerinin kısmen 
muvaredatını temin edecek olan bir hattın kabiliyeti 
nakliyesinin büyük olması lâzım gelir. Arazi dağlık 
olduğu için yapılacak yol bizzarur sert meyilli ola
cağından kudreti nakliyesi zaten mahdut olacaktır. 
Şayet hat dar veya dekovil yapılacak olursa kabili
yeti nakliyesini büsbütün azaltmış oluruz. Bunun da 
maksadı temin etmeyeceği şüphesizdir. 

Bahusus programımıza İran münakalâtını kendi 
tarafımıza celp etmek gibi iktisaden gayet mühim bir 
gaye dahi inzimam edince geniş hatlı Kafkasya de
miryoluna karşı ancak yine mükemmel ve geniş bir 
demiryol ile rekabet edebiliriz. Yoksa kudreti nakli
yesi noksan bir hat katiyen gayeyi temin eyleyemez. 
Atide izah olunacağı üzere bu hattın gerek Erzincan 
ve gerek Suşehri şubeleri Anadolu esas demiryolu
nun şarka doğru temdidi demektir. Erkânı Harbiye 
Umumiyertin sureti katiyede ve bihakkın talep eyle
diği veçhile Anadolu'nun şarkına müntehi olacak 
hattımızın iktisaden ehemmiyeti ikinci derecede olsa 
dahi siyaseten fevkalâde kıymet ve ehemmiyeti haiz 
olması dolayısiyle behemehal geniş olması tahtı vü-
cuptadır. Şart hududumuzda aypılacak irtibatımız na
kıs vesaitle temin olunamaz. Yine aynı sebepledir ki 
Erzurum'dan tran hududuna temdit olunacak hat 
Köprüköyüne kadar Erzurum - Sarıkamış hattı isti-
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kametinde olacaktır. Kafkas hududundan Sarıka- ı 
mış'a kadar geniş bir hattımız vardır. Harp zamanın- I 
da Ruslar Sarıkamış'tan Erzurum'a kuvvetli bir de- I 
kovil hattı inşa ettikleri halde ademi kifayeti derhal 
tezahür ederek hemen geniş hattın inşasına başlamış
lardır. Ve mühim surette ameliyat dahi yapmışlardır. 
Başlanmış olan işbu geniş hattı tabiî yakın bir atide 
ikmal ve şark hududunda olan irtibatımızı kudreti I 
nakliyeyi haiz yekcins ve mükemmel bir demiryol I 
ile itmam edeceğiz. İşte arz olunan müteaddit esbap I 
dolayısıyle dir ki siai maliyemizin mahdudiyetine ve I 
inşaatın pahalı ve müşkül olmasına rağmen Trabzon -
Erzurum ve temdidi hattı geniş olacaktır. Şark vilâ- | 
yetlerimizden nüfusu az, mahsulâtı mahdut ve elyevm 
o havali kısmen harap olduğundan büyük bir masraf- I 
la yapacağımız demiryolu için kâfi derecede nakliyat 
temin olunamayacağı yolunda bir itiraz varit olabi- I 
lir. Buna cevap olarak söyleyebiliriz ki şark havalisi
nin imarı, mahsulâtının tezyidi ve nüfusunun teksiri I 
ancak ve ancak vasıtai nakliyesinin teminine müte- I 
vakkiftir. I 

Asırlardan beri vatanın en büyük meşakma ma- I 
ruz kalan ve mukabilinde şimdiye kadar hiç bir mü- I 
kâfat görmeyen bu fedakâr vilâyetler ahalisinin ken- I 
dileri için elzem ve hayatî bir mesele olan demiryo- I 
luna malik olmaları ve bunun bilâtehir temini farz
dır. 

Mamafih münakalâtın ne olacağını hayale kapıl- I 
mayarak hakikat vadisinde bile tetkik edersek gö- I 
rürüz ki öyle ihmal olunacak mertebede dur değil- I 
dir. Oraların bu günkü münakalâtı nedir ve demiryol I 
inşa olunursa neye baliğ olur? I 

1. — Vilâyatı şarkiye gayet çok miktarda hayvan I 
yetiştiren bir kıtadır, senevî oralardan'ihraç olunan 
hayvanatı ganemiyenin miktarı «800 000» hayvanatı I 
bakariyenin miktarı ise «100 000»1 olup vesaiti nak
liyenin vücudu halinde bu miktarlar bittabi tekessür 
edecektir. I 

Satılacak hayvanat öteden beri limanlara kadar I 
maşiyen nakloluna gelmektedir. Halbuki yüksek dağ- I 
lar her vakit bu nakliyata müsait olmadığından müş
kül mevsimlerde hayvanatta mühim telefat vukua I 
geldiği gibi bu iptidaî nakliyat usulünde ihtiyar olu- I 
nan mesarifi nakliye ve izae olunan vakit de nazarı I 
itibare alınmağa lâyıktır. I 

Haftalarca, aylarca yollarda kalan ve mütemadi 
harekt dolayısıyle nakıs bir gıda alan ve uzun yolla- I 
rın verdiği (Hummayı taabbî) nin hayvanları ne hale I 
getirdiğini gördükçe müteessir olmamak kabil değil- I 

— '539 

dir. Halbuki Anadolu dahilinde vagona girip Trab
zon rıhtımına çıkacak ve limanın rıhtımına yanaşmış 
vapurlara bilâvasıta girerek otladığı yayladan niha
yet dört beş günde meselâ İstanbul pazarına yetişecek 
hayvanların sureti. naklindeki suhulet ve istifade ha-
lihazardaki nakliyat usulüyle mukayese olunursa ara
daki farkın şayanı ihmal görülemeyeceği şüphesizdir. 

2. — Erzurum, Kars havalisinin bir de ot nakliyatı 
vardır. Vehleten bu nakliyat ehemmiyetsiz addolunur. 
Lâkin Rusların Kars ve havalisinde ot istihsalât ve 
ihracatı için vücude getirdikleri teşkilât ve tesisatın 
azameti ve mükemmel makinelerle otları biçip taz
yik ile denk haline koyarak binlerce vagon sevkiyat 
yaptıkları düşünülürse hiç beğenmediğimiz bu ot ti
caretinin zannolunduğundan çok ehemmiyetli olduğu 
anlaşılır. 

3. — Hayvanat mebzul olan şark vilâyetlerinin 
yün ve yapağı nakliyatı da pek çok olacağı varestei 
izahtır. 

4. — İrtifaı «1 200» ile 1 500 ve 1 800 metre ara
sında mütehavvil olan Suşehri, Erzincan, Kelkit, Bay
burt, Erzurum, Pasinler, Eleşkirt, Hınıs, Muş, Baya-
zıt, Mamahatun ovalarında gayet mebzul ve cinsi iyi 
patates yetişmektedri. Bu hususta birkaç satırla iza
hat verelim. 

Şark vilâyetleri arazisi teşekkülâtı arziye dolayı
sıyle çok münbit ve mahsuldardır. 

Ancak irtifaın ziyadeliğinden naşı yaz müddeti 
kısa olduğundan mahsulü havada olan nebatatın bir 
kısmı kemale eremez. Meselâ üzüm birçok eşçarı 
müsmire bu ovaların bir kısmında yetişemez. Bilâkis 
meyvesi toprak derununda olan her nevi mahsulât 
gerek keyfiyet ve gerek kemiyet cihetiyle mahali sa
ire mahsulâtına fai kbir surette yetişir. Bu ovalarda 
yetişen patates, pancar yerelması, şalgam, havuç ve 
emsali mahsulâtı cezriye şayanı hayrettir. Vesaiti 
nakliye mevcut olunca külliyetli patates vesair mah
sulâtı cezriye istihsal ve ihraç olunacağı muhakkak
tır. 

5. — Ticaret Vekâletinden alınan malûmata göre 
Şark vilâyetleri ovalarında yetiştirilen pancar mebzul 
olduğu nisbette mevaddı sükkeriyesinin ziyadeliği 
hasebiyle şeker imaline en ziyade elverişli olduğu an
laşılmıştır. 

İşte bu memleket için büyük bir servet ve demir
yol için de azîm bir menbaı varidat ve münakalât
tır. Bu meseleyi biraz daha tavzih edelim: 

Trabzon'dan Erzurum ve Erzincan'a gidecek de
miryolunun güzergâhı' henüz tamamen muayyen ol-
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mamakla beraber ne şekilde olursa olsun Bayburt 
ovasında vaki Cincisi mevkiinden mürur edeceği an
laşılıyor. 

Binaenaleyh Bayburt demiryolunun üzerinde ve 
yakininde olacaktır. Bayburt böyle muhtelif ovalar
dan gelen demiryol şubelerinin mültekasında bulu
nunca bir mevhibei ilâhiye olarak istenilen kudrette 
elektrik istihsal olunacak surette ortasından geçen 
Çoruh suyuna malik olduğu için, bütün ovalarda ye
tiştirilen pancarları demiryolu ile Bayburt'a celp ve 
orada büyük bir şeker fabrikası tesis etmek vücubu 
kendiliğinden tezahür eder. 

Hükümetimizin halledeceği iktisadî mesailden 
biri de şeker siyasetidir. Biz iddia ediyoruz ki, Tür
kiye şekerciliğinin en münasip ve en muvafık sureti 
halli Vilâyatı Şarkiye ovalarında pancar zeriyatını 
teksir ve mahsulâtı bir noktaya cemederek şeker yap
makla olur, ovaların vüsati namahdut, mahsulâtın 
mebzul ve cinsi gayet elverişli, bir mahalle toplan
ması, kolay; fabrika tesisine elverişli mahal mevcut 
olan bu havalide şeker fabrkiamızın tesisi ve şimdi
den tertibatı lâzimenin ahzı iktiza eder. 

§eker fabrikasının burada yapılması için iktisadî 
diğer sebep de vardır. Şöyleki evvelce de işaret olun
duğu üzere havalii şarkiyede her mahsul yetişmez en 
ziyade mahsulâtı cezriye yetişir. Halbuki havalii 
garbiyedeki vilâyetlerimizde iklimin icabatından ola
rak mütenevvi mahsulât yetişebilir ve ahalisi diğer 
mahsulât yetiştirmekle daha çok müstefit ve müte-
naim olur. Böyle olunca Şark ahalisini oranın kabi
liyetine göre çalıştırmak ve olveçhile refahlarına yar
dım etmek zarurettir. Şeker fabrikasını Trabzon -
Erzurum ve temdidi demiryolu üzerinde yapmakla 
(1) şeker siyasetimiz en münasip surette halledilmiş 
olur, (2) ahalinin refahı temin edilmiş olur, (3) yapı-
cak demiryoluna danakliyat ve varidatı külliye ih
zar olunmuş olur. 

6. — Şark vilâyetlerinde maadin gayet mebzul
dür. Bunlar ancak demiryol sayesinde işlettirilebilir. 

Gümüşhane'deki simli kurşun madeninin ehem
miyeti ismi delaletiyle de sabit ve izahtan müstağni
dir. Bayburt ilerisinde maden mevkiindeki bakır ma
deni harp dolayısıyle muattal kalmış zengin ve işle
tilmeye lâyık bir madendir. Hasankale'de Ruslar ma
zot istihsal ederek harpte kullanmışlardı. Tabiî sulh 
zamanında bizim istifade etmekliğimiz icabeder. 

7. — Şark vilâyetlerinde petrol menabii mevcut 
olduğu (Hasankale mazot istihsalinden de anlaşılaca
ğı üzere) muhakkaktır ve vasi bir kıtada bulunduğu 

zannolunmaktadır. Mamahatun'un şimalinde yolun 
deresi içinde, haritada Meden namiyle maruf mahal
de petrol sızıntısı vardır. 

Yine Erzurum ile Hınıs arasındaki Katranlıköy 
yakınında, Barburt'un cenubu şarkisinde Masat de
resi içinde Ortaçimagil köyünde, Gümüşhane ile Bay
burt arasındaki şosenin şimalinde petrol vardır. Hı-
nısta Ruslar petrol menbalarını işletmek üzere son
daj ile meşgul iken ihtilâlleri işi tatil etmelerine se
bep olmuştur. Van gölü sahilindeki menabi meşhur
dur. İşte bu petrol menabii işletilebilirse demiryolu 
için başka nakliyata ihtiyaç göstermez. 

8. — Vilâyatı şarkiyenin kısmı azamı ormandan 
mahrumdur ve mahrukatı yoktur. Bilâkis kışı sürek
li olup pek çok mahrukata muhtaçtır. Halbuki mü
teaddit mahallerinde oldukça iyi cinsten linyit kö
mür madenleri vardır. Ezcümle Bayburt'un yanında 
iyi bir linyit madeni vardır, Demiryolu mevcut olur
sa bu madenin istihsalâtı bütün şehir ve kasabalara 
ve hatta demiryol istasyonları yanındaki köylere sevk 
olunarak oraların mahrukat ihtiyaçları da ve demir
yoluna da nakliyat temin edilmiş olur. Bu nakliyat 
senevî binlerce tona baliğ olur. 

9. — Mevzuubahis demiryollar üzerinde gayet 
münbit ve geniş yollar vardır. Nakliyat temin olu
nursa buralardan elyevm istihsal olunan hububatın 
bir çok misli hububat alınabilir ve Trabzon, Rize, 
Giresun, vilâyetlerini iaşe ettikten başka külliyetli 
ihracat da yapılabilir. 

Vilâyatı şarkiyenin aralarında meyve münakalâ
tı da çoktur. Oraların bu münakalâtını bizzat gör
memiş olanlar hakîkaten miktarını tahmin edemez
ler. Bu da demiryolu için bir menbaı münakalâttır. 

10. — Şimdiye kadar bahsettiğimiz münakalât ka
milen mahalli mahsulâtına ait olup oraların ihtiyacatı 
için gerek diğer vilâyetlerimizden ve gerek hariçten 
gelip Trabzon limanı vasıtasiyle yapılacak olan itha
lât da pek mühim bir yekûne baliğ olur ki bunun 
da demiryolunun menabii münakalâtına ilâvesi tabii
dir. 

11. — Trabzon limanı ve mevzubahis olan demir
yolu İran ithalât ve ihracatım elde ederek bunu temin 
ederse bir demiryolu için bu münakalât kâfi bir ser
maye olabilir. Çünkü İran'ın en kesif ve muamelâtı 
kesir olan şimal kısmının bütün nakliyatı bu tarikle 
olacaktır. 

12. — Şimdiye kadar irae olunan menabii münaka
lât ve varidat mevcut veya demiryolunun vücudiyle 
derhal ihdas olunacak şeyler olup, oralarda demiryo-
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lunun temin edeceği imkân ve suhulet sayesinde yeni
den tedricen tesis edilecek diğer senayi gösterilmemiş
tir. 

Kireç taşı ve onun mahrukatı bu cümledendir. 
Meselâ Bayburt'ta elektrik küveti hemen ittisalindeki 
Çoruh nehrinden temin olunarak büyük bir kireç ima
lâthanesi vücude getirileceği pek tabiidir. Erzurum'da 
mühim ve asri cihazla mücehhez bir tabakhane ihdası 
mevaddı iptida iyesi kesir olan bu mahal için elbette 
pek muvafıktır. 

Zaten kışı uzun ve sürekli oıan Şark vilâyetlerimi
zin merakizinde münasip sanat ve sanat müesseseleri 
ihdasiyle ahalinin kış zamanında işgal ve bu veçhile 
zaten mahdut olan nüfusumuzun bütün kuvvetinden 
istifade edilmesi zaruridir. 

İşte arz olunan menafii milüyemizin kâffesi ve o 
havalinin terfihi ahvali ancak ve ancak Trab
zon limanı ile Trabzon, Erzurum ve temdidi 
ve şuabatı demiryollarının vücuduna mütevakkıf
tır. Binaenaleyh bilâ ifatei zaman liman ve demiryol
larının tesisi esbabına tevessül olunmalıdır. 

Trabzon limanının inşası.. Tarihinde Millî Banka 
ile yapılan mukavele mucibince takarrür etmişti. Har
bi Umumî zuhuriyle mukavelenamenin mevkii tatbike 
vazı tecil olunmuştur. Mezkûr mukavelename muci
bince Banka maktuan on beş milyon Frankla Trabzon 
limanını inşa edecek idi ki bu meblâğ (660 000) liraya 
muadildir, mukavelenamenin elan hükmü bakidir. 

Hükümet, derhal Bankayı müzakereye davet ede
rek şeraiti cedidei iktisadiyeye göre hali hazırda bu 
limanı ne fiyatla yapacağını anlamalıdır. Böyle mühim 
ve hayatî işlerin teehhüre tahammülü yoktur. 1340 se
nesinde bütün muamelâtı iptidaiyesi ikmal ve malze
mesi de kısmen olsun tedarik olunmalıdır. 1340 senesi 
iptidasında inşaata esaslı bir surette başlanmalıdır. 
Rus'ların istilâsı zamanında derhal Trabzon'da mu
vakkat bir liman yapılmıştı. Sahili açık deniz olan yer
lerde liman inşası için evvelâ bir üssülhareke ve inşaat 
vesaitini barındıracak bir melce yapılmak zaruridir ki 
arz olunan muvakkat limanın vücudu bu ihtiyacı te
mine kâfidir. 

Hülâsa: Hükümet Trabzon limanının ve Trabzon -
Erzurum ve temdidi ve şuabatı hatlarının inşası için 
katî bir karar ve katî bir program tespit ve ihzar ede
rek 1340 senesi içinde Meclise getirmelidir ki 1341 
senesinde fiiliyat ve inşaata mübaşeret olunabilsin! 

Mâruzâtı mesrudeden mülhem olarak tanzim kılınan 
lâyihai kanuniye arz ve takdim kılındı. 30 Mart 1340 

Trabzon Mebusu Trabzon 
Ahmet Muhtar Süleyman Sırrı 

Trabzon Trabzon 
Abdullah Şefik 
Trabzon Erzincan 

Rahmi Sabit 
Ordu Bayezıt 
Faik Şefik 
Niğde Gümüşhane 

Hazım Veysel Rıza 
Erzurum Diyarbekir 

Münür Hüsrev Şeref 
Giresun Rize 

Hakkı Tarık 
Erzurum İzmir 

Rüştü Osmanzade Ahmet Hamdi 
Mersin Dersim 
Besim Feridun Fikri 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Hükümetçe 1341 senesinde inşaata 

mübaşeret edilmek üzere 1340 senesinde Trabzon'dan 
Erzurum'a bir demiryolu ile bu demiryolun Erzin
can'a sureti iltisakmı tayin ve maadin sahasından geç
mek şartıyle güzergâhın istikameti umumiyesiyle ni-
katı mücbiresini tespit edecek istikşafat icra edilir. 

Madde 2. — Hükümetçe 1341 senesinde inşaatına 
mübaşeret edilmek üzere 1340 senesi zarfında Trab
zon Limanı için lâzımgelen keşfiyat ve ihzarat icra 
edilir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Nafıa 
Vekili memurdur. 

Lâyiha Encümeni 
Karar : 21 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

1341 senesinde inşaata mübaşeret edilmek üzere 
Trabzon - Erzurum demiryoluyle Trabzon limanı keş
fiyat ve ihzaratının 1340 senesi zarfında icrası hak
kında Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rüfekâsı ta
rafından muti teklifi kanunî esas itibariyle müttefi-
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kan. şayanı müzakere görülerek takdim kılınmıştır 
efendim. 

Reis Kâtip 
Niğde Denizli 

Hazım Necip Ali 
Mazbata Muharriri Namına Aza 

Denizli Mardin 
Necip Ali Derviş 

Aza Aza 
Menteşe Giresun 

Esat Ali Şevket 

Nafıa Encümeni 
Karar : 6 

Nafıa Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Trabzon - Erzurum hattı ve bu hattın müntehasını 
teşkil edecek olan Trabzon Limanı Şark vilâyetleri-
miizn inkişafı iktisadiyesini teshil ve müdafaasını te
min eyleyecek en mühim teşebbüsatı ümran pervera-
nedendirler. Mevkii tatbike getirilmeleri lâbüt ve za 
rurî alan teşebbüsatı maruzanın gerek masarif, ge
rekse memleketin ihtiyacatı nakliyesine mutabakat 
noktai nazarından en muvafık bir şekilde takrir ve 
tespit edilmek üzere icrayı istikşafını encümenimiz 
musip görmekle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim 
kılındı. 

Nafıa Encümeni Reisi Kâtip 
Diyarbekir Zonguldak 

Feyzi Ragıp 
Mazbata Muharriri Aza 

Edirne Trabzon 
Hüseyin Rıfkı Ahmet Muhtar 

Aza 
Erzurum 

Halet 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 

var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geiçlmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Trabzon - Erzurum demiryolîarıyle Trabzon Limanı 
keşfiyat ve ihrazatının 1340 senesi zarfında icrasına 

dair Kanun 

Madde 1. — Hükümetçe 1341 senesinde inşaata 
mübaşeret edilmek üzere 1340 senesinde Trabzon'dan 
Erzurum'a bir demiryol ile bu de'miryolun Erzincan'a 
sureti iltisakım tayin ve madin sahasından geçmek 

şartıyle güzergâhın istikameti umumiyesiyle nıkatı 
mücbiresini tespit edecek istikşafat icra edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 2. — Hükümetçe 1341 senesinde inşaatı
na mübaşeret edilmek üzere 1340 senesi zarfında 
Trabzon Limanı için lâzım gelen keşfiyat ve ihzarat 
icra edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Nafıa 
Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini' reyi âlinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye kouyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

Biraz daha vaktimiz vardır. Müsaade ederseniz 
bazı tefsirler vardır. Onları müzakere edelim. (Mu
vafık sesleri) 

4. — Harp Kazançları Vergisi Kararnamesinin 16 
ncı maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/196) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası : 

T. C, 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

132 

Ankara 

10 . 1 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

İstanbul Vilâyeti Harp kazançları vergisi bidayet 
tarh komisyonunca Hilâliahmer Cemiyeti namına 
sinni mükellefiyet olan 332, 333, 334 seneleri zarfın-
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da devairi resmiyeye ita eylediği erzak ve eşyadan 
dolayı üçyüz yetmiş altı lira dörtyüz doksan kuruş 
Harp kazançları vergisi tarh ve tahakkuk ettirildiği 
cemiyeti mezkûreye ait olup, İstanbul Defterdarlığın
dan gönderilen evrakı itiraziyenin tetkikinden anla
şıldığı ve gerçi Harp kazançları vergisi kararnamesinin 
16 ncı maddesinde gerek haizi muafiyet olsun, gerek ol
masın Cemiyeti askeriye ile devari sairei hükümete ve 
müessesatı resmiyeye gerek kontrato ile müteahhit 
sıfatiyle ve gerek adiyen pazarlıkla her nevi eşya ve 
erzak ve emtia satanların istiyfa eyledikleri mebaliğ 
üzerinden Harp kazançları vergisi kararnamesi heye
ti umumiyesi itibariyle sininni mükellefiyet olan üç 
harp senesinde her ne suretle olursa olsun fevkalâde 
temettüat temin eden eşhası adiye ve hükmiyenin istih
sal eylediği temettüatı fevkalâdesinden vergi almak 
maksadına matuf olmasına ve halbuki Hilâliahmer Ce-
meyeti yaptığı ticaretin hâsılatı safiyesini dahi mak
sadı mahsus olan umuru hayriyeye sarf ve tahsis et
mekte ve bu temettüden itasına bir güna menfaati 
maddiye ve şahsiye tefrik ve temin etmemekte olmasına 
göre cemiyeti mezkûreden harp kazançları vergisi ta
lep eylemek binnetice cemiyet tarafından umuru hay
riyeye tahsis edilen paradan vergi alınmasın müncer 
olacağına ve halbuki bu muamele Harp kazançları 
vergisi kararnamesinin ruh ve maksadına muvafık gö
rülmemekte ve zatı mesele ise kanunun tefsirine taal
luk eylemekte bulunmasına binaen keyfiyetin tefsiri
ne Maliye Vekâleti Celilesine lüzum gösterilmiş ol
makla ifayı muktezasına müsaade riyasetpenahilerini 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 
58 Ankara 

66 31 . 1 . 1340 

Kavanini Maliye Encümeni 

Mazbatası Heyeti Umumiye 

Harp kazançları vergisiyle Hilâliahmer Cemiyeti
nin dahi mükellef olup, olamayacağına ait bu bapta
ki kanunun tefsirine dair Başvekâletin 6/132 numara
lı ve 10 kânunusani 1340 tarihli tezkeresi encümeni -
mizce 22 kânunusani 1340 tarihli içtimada tetkik edil
di, I 
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Harp Kazançları Kanununun 12 nci maddesinde 
«Umur» ve müessesatı hayriyeye vukubulan teberruat 
ve ianat masraf kaydedilmiş ise makbuldür» diye mu
harrer olmasına ve bu gibi masarifat mevaddı saire 
ahkâmına tevfikan efrat ve şirketlerin temettüatlından 
tenzil edilmekte bulunmasına nazaran Hilâliahmer bu 
gibi ianatı sermaye ittihaz etmek suretiyle bir kâr 
temin etse bile bütün masrafı maddei mezkûredeki 
teberruat kabilinden bulunmasına binaen Hilâliahme-
rin vergi ile mükellef tutulması mevzuatı kanuniyenin 
ruh ve maksadıyle kabili telif olamayacağı ekseriyetle 
karargir olmakla Heyeti Umumiyeye takdim olunur. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri Vekili Reisi 

Konya Trabzon 
îcrayi ticaret ve ihrazı te- Abdullah 
mettü eyleyen bütün mües 
sesatın harp kazançları ver
gisine tabi bulunduğu nizam 
name ahkâmından olduğu 
gibi mazbatada münderiç 
maddesinden sekli tefsiri da
hi muvafıkı nefsülemir ol

madığından muhalifim. 
Tevfik Fikret 

Kâtip Vekili Aza 
Giresun Karesi 

Muhalifim. Arkadaşım Kon- Osman Niyazi 
ya Mebusu Tevfik Fikret 
Beyin noktai nazarına işti

rak ediyorum. 
Musa Kâzım 

Aza Aza 
Karesi Malatya 

Osman Niyazi Reşit 

Aza 
Elâziz 

Mustafâ 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır seslen) Kava
nini Maliye Encümeni mazbatasını reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

5. — 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 ağustos 1339 
tarihine kadar geçen müddet zarfında müdafaai mem
leket uğrunda ika edilmiş olan e fal ve harekâtın cü
rüm addolunmayacağı hakkındaki kanunun Rüsumu 
îstihlâkiye Kanununa muhalif hareket edenlere de 



İ : 34 10 . 4 . 1340 C : 1 

şümulü olup olmadığının tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut (3/195) numaralı tezkere ve Adliye Encümeni 
mazbatası : 

REÎS — Okunacak. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 7 . 1 . 1340 
Adet 

6 

78 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müdafaai memleket maksat ve gayesiyle teşek

kül etmiş olan her nevi cemiyet ve heyetler ile müf
rezelerin kumandan ve efrat ve mensubini veya mua-
ileyhimin emirleriyle hareket etmiş bulunan aher 
zevat taraflarından ika edilmiş olan efal ve harekâ
tın cürüm addolunamayacağı 19 teşrinisani 1339 ta
rihli kanun iktizasından olmasına, Rüsumu îstihlâ-
kiye Kanununa muhalif hareketlerinden dolayı hak
larında takibatı kanuniye icra edilmekte bulunan bu 
kabil eşhasa isnat olunan efalin mücazatı nakdiyeyi 
müstelzim bulunmasına ve her ne kadar mücazatı 
nakdiyei mezkûrenin hukuku şahsiyei devletten raa-
dut olduğu ve bu baptaki kanunlarda musarrah ise 
de, esasen mücazatı nakdiye bir cürmü kanunî mür-
tekibine tertip edilmesine nazaran heyeti mezkûreye 
mensup olan efalı maruza mürtekiplerinin de affı 
umumîden müstefit olmaları nazariyatı hukukiye 
itibariyle iktiza eylemekte ve bilhassa Urfa mahke
mesince o suretle ittihazı karar deilmekte ise de mü
cazatı mezkûrenin hukuku şahsiyei devletten madut 
olacağının rüsumu istihlâkiye kavanininde sarahaten 
mezkûr olmasına ve hukuku şahsiye kanunundan 
hariç bulunmasına mebni efali mezkûre mürtekiple
rinin de dahili af olup olmadığının tayini zımnında 
bu baptaki maddeyi kanuniyenin tefsiri Maliye Ve
kâletinin 6 . 1 . 1340 tarih ve Hukuk müşavirliği 
7 numaralı tezkeresinde bildirilmekle ifayi mukteza-
sına müsaadei riyasetpenahilerini istirham eylerim 
efendim. 

Başvekil 
hımt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara 
Adliye Encümeni 7 . 2 . 1340 

88 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Müdafaai memleket maksat ve gayesiyle teşek
kül etmiş olan her nevi cemiyet ve heyetler ile müf
rezelerin kumandan ve efr:H ve mensubini veya mu
maileyhimin emirleriyle hareket etmiş bulunan ahar 
zevat taraflarından ika edilmiş olan efal ve harekâ
tın cürüm addolunamayacağı 19 Teşrinisani 1339 ta
rihli kanun iktizasından olmasına ve Rüsumu İstih
lâkiye Kanununa muhalif hareketlerinden dolayı 
haklarında takibatı kanuniye icra edilmekte bulunan 
bu kabil eşhasa isnat olunan efalin mücazatı nakdi
yeyi müstelzim bulunmasına ve her ne kadaı müca
zatı nakdiyei mezkûrenin hukuku şahsiyei devletten 
madut olduğu bu baptaki kanunlarda musarrah ise 
de esasen mücazatı nakdiye bir cürmü kanunî mür-
tekibine tertip edilmesine nazaran heyeti mezkûreye 
mensuo olan efalı maru?a mürtekiplerinin de affı 
umumîden müstefit olmaları nazariyatı hukukiye 
itibariyle iktiza eylemekte ve bilhassa Urfa mahke
mesince o suretle ittihazı karar edilmekte ise de mü
cazatı mezkûrenin hukuku şahsiyei devletten madut 
olacağının Rüsumu istihlâkiye kavanininde saraha
ten mezkûr olmasına ve hukuku şahsiye Af Kanu
nundan hariç bulunmasına mebni efali mezkûre 
mürtekiplerinin de dahili af olup olmadığını tayini 
zımnında bu baptaki maddei kanuniyenin tefsirine 
dair Maliye Vekâletinin işarına atfen Başvekâleti 
Celileden mevrut 7 . 1 . 1340 tarih ve 6/87 numaralı 
tezkere encümenimizce tetkik ve müzakere edildi. 

Cereyan eden müzakerat neticesinde: Kuvayi Mil

liye mensubinin affı hakkında kanunda münderiç 

olan iki tarih arasında vuku bulan efalin cürüm 

addolunmayacağı musarrah bulunmasına binaen Rü

sumu istihlâkiyeye ait efalin dahi cürümden madut 

olamayacağı hasebiyle cezayi nakdî sakıt olacağından 

rüsumu istihlâkiyeye ait ve cezayi nakdiye müteallik 

44' -
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hükümlerin de dahili af olduğu takarrür etmiş ol
makla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Necmettin Feridun 

Kâtip Aza 
Bozok Ankara 

Ahmet Hamdi İhsan 

Aza Aza 
Mersin Bayazıt 
Besim Şeşik 

Aza 
Kastamonu 

Mahir 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

6. — Memurini zabıtanın zabıtai adliye vezaifin-
den dolayı ne suretle tahtı muhakemeye alınacakla
rının tefsirine dair Dahiliye Vekâletinin (3/147) nu
maralı tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri 
mazbataları: 

Adliye Vekâletinden 19 Eylül 1339 tarihli ve 
5797/411 numara ile mevrut tezkere suretidir. 

Dahiliye Vekâleti Celilesine 
3 Eylül 1339 tarih ve 29314/6226 numaralı tez-

kerei vekâlet penahilerine cevaptır. 

Polis nizamnamesinin yüzonikinci maddesi hük
münce polisler kanunen salâhiyettar olan mehâkim 
ve devairdeh tahriren tebliğ ve ita olunacak 
mukarrerat ve evamirin usul ve kavaidi mevzua da
iresinde tenfiz ve icrasiyle mükellef ve mecbur ol
malarına göre Kütahya polis komiserliğinin; dairesi
ne tevdi kılman ihzar müzekkerelerinin tenfizindeki 
mecburiyeti kanuniye ve nizamiyesi derkâr ve za
bıtai adliye memurlarından olan polis ve komiserle
rin vazifeyi adliyelerinden dolayı mercii muhake
meleri, mehakimi umumiye olduğu aşikâr olup Mah-
kemei Temyizin müteaddit kararlan da bunu müey-
yit bulunmuş olduğu maruzdur efendim. 

8 Eylül 1339 Adliye Vekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Vekâleti 

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti 
Umumi 32503 
Hususi 7138 

25 Eylül 1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memurini zabıtanın zabıtai adliye vezaifinden 

dolayı memurin muhakematı hakkındaki kanun mu
cibince ciheti mülkiyeden lüzumu muhakemelerine 
karar verilmedikçe doğrudan doğruya ciheti adliye
ce tahtı muhakemeye alınıp alınamayacakları mese
lesi adliye vekâleti ile vekâleti acizi arasında muci
bi ihtilâf olmaktadır. Adliye Vekâleti zabıta memurla
rının zabıtai adliyeye ait vazifelerinden dolayı doğ
rudan doğruya müddeiumumiler tarafından tahtı mu
hakemeye alınabileceklerini iddia etmekte ve vekâ
leti acizice de bunun aksi iltizam olunmaktadır. Ad
liye vekâletince bu bapta istinat olunan ahkâmı ka
nuniye neden ibaret olduğuna dair sebkeden istifsara 
cevaben alınan 8 Eylül 1339 tarihli ve 5797/411 nu
maralı tezkerede polis ve komiserlerin vazifei ad
liyelerinden dolayı mercii muhakemeleri mehakimi 
umumiye olduğu aşikâr olduğundan ve bu bapta Mah-
kemei Temyizin müteaddit kararlan bulunduğundan 
bahsedilmekte ve vekâleti müşarürleyhanın istinat
gahı bundan ibaret bulunmaktadır. 

Halbuki polis ve komiserlerin mercii muhakeme
lerinin mehkami umumiye olduğunda ve hatta me
hakimi idare mülga olduğundan alelumum memuri
nin mercii muhakemeleri mehakimi umumiye bulun
duğundan esasen ihtilâfı mucip bir hal olmayıp, asıl 
ihtilâf olunan nokta memurin muhakematı hakkında
ki 4 Şubat 1329 tarihli kanun mucibince memurinin 
vazifeyi memuriyetlerinden münbais veya vazifei me
muriyetlerinin ifası sırasında hadis olan alelumum 
cürümlerinden dolayı icrayı muhakemeleri evvelemir
de ciheti mülkiyece haklarında lüzumu muhakeme ka
rarı ittihazına mütevakkif olduğu ve bu yolda lü
zumu muhakeme mazbatası müddeiumumilere tevdi 
edilmedikçe bunlar tarafından memurin hakkında 
doğrudan doğruya takibat icrası kanunu mezkûrun 
on üçüncü maddesi mucibince menedildiği ve bir de 
polisin gerek zabıtai adliye, gerek zabıtai maniaya 
ait her türlü kabahat ve cürümlerinin evvelemirde 
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polis divanlarından geçmesi lâzım geleceği polis ni
zamnamesinin yetmiş birinci maddesinde sarahaten 
münderiç olduğu halde bu merasimi kanuniye ifa 
edilmeksizin zabıta memurlarının doğrudan doğruya 
tahtı muhakemeye alınmak istenilmesi muhalifi ka
nun görüldüğünden ve memurin muhakematı hak
kındaki kanun ile polis nizamnamesi kavanini adli
yeden olmadığı cihetle Mahkemei Temyizin bunla
rın hilâfında ittihaz etmiş olduğu mukarreratın bu 
noktai nazardan da muta olamayacağı derkâr bulun
duğundan keyfiyetin memurin muhakematı hakkın
daki kanuna nazaran Meclisi âlice tefsiren bir ka
rara raptı menutu reyi âlii riyasetpenahileridir efen
dim. Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celi leye 
Memurini zabıtanın zabitai adliye vazaifinden do

layı haklarında takibat icrası Memurin Muhakematı 
Kanununa tevfik edilip edilmeyeceği hakkında Da
hiliye ve Adliye Vekâletleri arasında tahaddüs eden 
ihtilâfın Meclisi Âlice tefsiren bir karara raptına dair 
olup encümenimize havale buyurulan Dahiliye Vekâ
letinin 25 Ağustos 1339 tarih ve 3203/3138 numaralı 
tezkeresi ile merbutatı mütalaa ve tetkik olundu. 

Esasen Memurin Muhakematı Kanunu mucibince 
bilumum memurini inzibatiyenm vazifei memuriyet
lerinden münbais veya vazifei memuriyetlerinin ifası 
sırasında hadis olan kâffei cürümlerinden dolayı mer
cii mahukameleri mehakimi umumiye olup yalnız 
tahkikatı iptidaiyeleri mafevklerince icra ve lüzum ve
ya men'i muhakeme kararı ait oldukları encümenlerce 
ita edilmekte olmasına ve bu hüküm memurini muma
ileyhim gibi zabitai adliye vazifesiyle mükellef bil
cümle memurini mülkiye ve idariyeye şamil olup tat
bikat da bu suretle cerya netrnekte bulunduğu gibi 
zaten Memurin Muhakematı Kanunu kavanini husu-
siyeden olmak itibariyle ahkamı umumiyeyi takvit ey
lemekte olmasına mebni Dahiliye Vekâletinin noktai 
nazarı encümenimizce mütefikkan tasvip edilerek ber-
mucibi havale Adliye Encümenine tevdi kılınır. 
Dahiliye Encümeni Reis Vekili Mazbatı muharriri 

Niğde Tekirdağ 
Ebubekir Hazım Faik 

Kâtip Âza 
Karesi Karahisarı Sahip 

Ali Şuuri îzzet Ulvi 
Âza Âza 

Karesi Çatalca 
Mehmet Vehbi Şakir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

97 
1 1 . 2 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Memurini zabıtanın zabitai adliye vazaifinden 
dolayı haklarında takibat icrasının Memurin Muha-
kemat Kanununa tevfik edilip edilmeyeceği hakkın
da Adliye ve Dahiliye Vekâletleri arasında tahaddüs 
eden ihtilâfın Meclisi Âlice tefsiren bir karar raptına 
dair olan evrak ve olbapta encümenin mazbatası 
kıraat edildi ve tetkikat icra kılındı. Memurin Mu-
hakemat Kanunu tetkik edilerek ahkâmının men-
subini adliyeye şamil olduğuna dair hiçbir fıkra ve
ya kayda tesadüf olunamadı. Mezkûr kanun münha
sıran idare memurlarının muhakematına müteallik
tir. Mensubini adliyenin bu bapta tabi olacakları 
muamelâtı kanuniye Usulü Muhakematı Cezaiye 
Kanununun mahakim memurlarının icrayı memuri
yet etmedikleri zamanda veyahut memuriyet esna
sında vuku bulacak ceraimi hakkındaki faslı şali
sinde bertafsil muharrerdir. Memurini zabıtanın za
bitai adliye vazaifinden dolayı tamamen mensubini 
adliyeye mümasil oldukları Usulü Muhakematı Ce
zaiye Kanununun Zabitai Adliye ve onun memurini 
icraiyesine dair olan kitabı evvelinin bilhassa doku
zuncu maddesi hükmü sarihinden müstebandır. Mez
kûr dokuzuncu madde berveçhi atidir: 

«Cinayet davalarını rüyet eden mahkemelerin ne
zaretleri altında olmak ve atide tayin olunacak ah
kâmı mahsusaya tabi bulunmak üzere zabıtayı adli
ye vazaifi kaymakam veya müdür ve teftiş memur
ları ve müddeiumiler ve müstantikler ve zaptiye 
zabitanı ve köy muhtarları ve İhtiyar Meclisleri 
azası ve köy ve orman bekçileri marifetiyle icra 
olunur.» Madei kanuniyedeki «Mahkemelerin neza
retleri altında olmak ve atide tayin olunacak ahkâmı 
mahsusaya tabi bulunmak üzere» fıkraları kâfi de
recede vazıhtır. Bütün zabıta adliye bir kül teşkil 
eder ve her mahalde İstinaf mahkemelerine ve on
ların müddeiumumilerine tabi bulunur. Şu halde 
dokuzuncu madde zikri geçen memurini zabıta, 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun bu madde
sine ve zabitai adliye hakkındaki ahkâmına tabidir. 
Kanunun maksadı, zabitai adliye vazaifinin hüsnü 
ifası için vücutlarından istifade mecburiyetinde bu
lunduğu idare memurunun bu kabil vazifelerinde 
kendi başlarına hareketlerine mani olmak ve bu su-
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retle vahdeti vazaifi adliyeyi temin eylemektir. Ve 
bu itibarladır ki, memurini idarenin mahakimi: ıda-
riyeye tabi oldukları zamanlarda dahi memurini 
zabıta vazifei adliyelerinden mütevellit hususatta ma-
hakimi adliyeye tabidir. Mahkemei Temyizin de bu 
bapta müteaddit kararları vardır. Bittabi şehrilhal 
mahakimi (idare kamilen mülga bulunmakla mevzu
bahis olan nokta münhasıran memurini zabıtanın 
bâlâda vazolunduğu veçh üzere lüzum veya men'i 
muhakemeleri merciinin tespiti noktasından ibaret 
ise de işbu izahata nazaran kendilerinin bu hususta 
Memurin Muhakemat Kanunu ahkâmına değil Usu
lü Muhakematı Cezaiye Kanununun dokuzuncu 
maddesi sarahatiyle yine işbu kanunun 385 nci mad
desi ahkâmına tabi oldukları aşikârdır. Binnetice 
mesele Usulü Muhakematı Cezaiyenin 385 nci mad
desindeki müddeiumumi tabiri şümulüne bilûmum 
zabıtai adliye memurlarının dahil olup olmadığı nok
tasında hülâsa olunabilir. 385 nci madde berveçi 
atidir: 

Madde 385. — «Mahakimi nizamiye Aza ve 
Rüesasından veya müstantıklerden biri cünha nevin-" 
den bir fiili mürtekip olmakla maznun bulunursa 
mafevki bulunan mahkemenin müddeiumumisi ma
rifetiyle celp olunarak ol mahkemede muhakemele
ri bilicra hükmolunur.» Encümenimiz bilûmum za
bıtai adliye memurlarının 385 nci maddenin ahkâmı
na tabi olduğu ve binaenaleyh memurini zabıtanın 
vazifei adliyelerinden mütevellit ceraiminden dolayı 
doğrudan doğruya müddeiumumice tarifatı kanuni
ye dairesinde- mahkemeye sevk olunabileceklerini der-
kâr görmekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Maharriri 

Kastamonu Dersim 
Mahir Feridun Fikri 
Kâtip Aza 

'Bozok Konya 
Ahmet Hamdi Mustafa Fevzi 

Aza • Aza 
Bayezıt Ankara 
Şefik . ihsan 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) —Malumuâlileridir-ki efen
dim; zabıtai adliye vazifesi ile mükellef olan Kayma
kam, Vali ve Jandarma kumandanı, Polis komiser
leri bu vazifeyi tabiatiyle arızî olarak deruhte etmiş
lerdir. Yani kanun münhasıran adliye umuru ile meş
gul olacak memurları tevsi etmemek için bir kısım 
vazaifi de bu kabil memurine vermiştir. Bunların va
zifei asliyeleri şüphesiz ki adliye vazaifini görmek ve 

adliye memurluğu etmek değildir. Ondan dolayı bun
ların arızî olarak almış oldukları vazifeden mütevel
lit cürümlerini ayrı bir mahkemeye, aslolan bir va
zifeden mütevellit cürümlerini ayrı bir mahkemeye 
vermek hiçbir vakit doğru değildir. Bundan şüphesiz 
ki umuru idare pek çok müteessir olacaktır. Çünkü 
faraza bir Vali veyahut bir Kaymakamı vazifei adli
yesinden dolayı Dahiliye Vekâletine haber vermeden 
Adliye rüesası yani mafevk rüesa tahtı muhakemeye 
alabilecektir. Bütün vazifesini muattal bırakacaktır. 
Bundan dolayı takibat Memurin Muhakemat Kanu
nuna tabaan yapılmaktadır. Bu usul en salim bir usul
dür. Yani kül olarak bir yere merbut bir adamı arızî 
bir vazifeden dolayı tecziye etmek makul olmasa ge
rektir. Bendeniz bu mazbatanın reddini teklif ediyo
rum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Dahiliye Vekâleti ile Adliye Vekâleti arasında tahad-
düs eden bu mesele hakikaten şayanı dikkat ve şaya
nı nazar bir meseledir. Zabıtai adliye vazaifini ifa 
eden memurini mülkiyenin zabıtai adliye vazaifini ifa 
etmedikleri takdirde bunların tabi tutulacakları mua
meleyi iki kısma tefrik edebiliriz. Bunlardan birincisi 
haklarında lüzum ve men'i muhakeme kararının itası 
keyfiyetidir. Mevzubahis olan da budur. Yoksa Şükrü 
Beyefendinin buyurdukları gibi bunların vaziyetini 
tetkik edecek olan mahkeme meselesi değildir. Mah
keme her iki takdirde de aynıdır. Yalnız bunlar, za
bıtai adliye memurları, memurini zabıta, vazifei adli
yelerinde tekâsül ettikleri takdirde bunlar hakkında 
ittihaz edilecek lüzumu muhakeme kararı Meclisi ida
reye gitmeli midir, gitmemeli midir? Meselesi vardır. 
Kanunun nassına nazaran eğer zabıtai adliye memur
ları İstinaf müddeiumumisinin nezaretinden hariç bir 
surette memurini idareden mürekkep Meclisi idare
nin lüzum veya men'i muhakeme kararlarına muallak 
kalacak olursa memlekette vazaifi adliye muhtel olur. 
Memlekette vazaifi adliye ifa olunamaz olur. 

Efendim, malumuâlinizdir ki memurini zabıtanın, 
memurini idariyenin vazaifi saireleri kadar vazaifi 
adliyeleri de mühimdir. Eğer müddeiumumi zabıtai 
adliyedeki vazifesini ifada tekâsül etmiş herhangi bir 
idare memurunu, zabıtai adliye memurunu lüzum ve
ya men'i muhakeme kararını almaksızın kendisini 
doğrudan doğruya mahkemeye sevketmeyipte bunu 
İdare Meclisine sevkedecek olursa vazaifi adliyeyi ifa 
imkânı hasıl olmaz. Vazifesini ifa edebilmesi için bir 
İstinat müddeiumumisinin dairei salâhiyeti dahilinde 
olan hususatı halledebilmesi için doğrudan doğruya 
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bütün zabıtai adliye memurları üzerinde nafiz ve mü
essir olması lâzım gelir. Tasavvur olunsun ki herhan
gi bir zabıtai adliye memuru kusur etmiş, vazifei ad
liyesini bihakkın yapmamış, nasıl olur da biz orada 
ciheti adliyeyi bu fiilde tamamıyle maksudu kanuni
yi ifa etmemiş diye muahaze edebiliriz. Onu muaha-
ze etmek için kendisinin emrinde bulunan anasır üze
rinde müessir ve nafiz olması esbabını ifa etmeliyiz. 
Biz demiyoruz ki zabıtai adliye memurlarının ki on
ların içinde memurini idarede vardır. Bilumum efâl 
ve ceraimi bu suretle İstinaf' müddeiumumisinin neza
retine tabi kalsın demiyoruz. vŞunü diyoruz ki madem
ki memurini idarenin uhdesine bir takım vazaifi ad
liye tevdi edilmiştir. O vazaifi adliyenin nazırı, ma
fevki onların vazaifi adliyelerini bihakkın ifa ede
cek şahıs da, unsur da, memuru resmî de İstinaf müd-
deiumumisidir. Binaenaleyh dairei vazaifi dahilinde
ki bir memurun vazifesinde görülen tekâsülden dola
yı Meclisi idareye veya Meclisi idarenin lüzum veya 
men'i muhakeme kararına verecek olursak efendiler, 
o zaman adliyenin kapısını kapamak, memurini za
bıtanın ciheti mülkiyede, ciheti adliyeye karşı olan 
tesiratını hiçe İrca etmek lâzım gelecektirki binnetice 
memurini adliyemize katiyen ve katibeten hiçbir me
suliyet tevcih edemeyeceğiz. Mesuliyeti tevcih ede
bilmek için vazifeyi de, hakkı da vermek lâzımdır. 
Binaenaleyh hakkı esirgersek mesuliyet verilemez. Bi
naenaleyh Adliye Encümeninin duridiraz tetkikat ve 
tamikata müsteniden ve Mahkemei Temyizin içtihat
larına istinat ettirerek dermeyan etmiş olduğu nok-
tai nazar, muvafıkı kanundur. Muvafıkı idaredir, mu-
vafıkı nefsilemirdir. Her hususta selâmeti memleket 
için de doğrudur. Eğer bunu kabul etmeyecek olur
sanız memlekette keşmekeş vücude getirmiş oluruz. 

ALÎ SURURÎ EFENDİ (Karahisarışarkî) — 
Efendim, Adliye Encümeninin ve Dahiliye Encümeni
nin mazbatalarını evvelce okumuştum. Adliye En
cümeninin mazbatasında gösterilen delâil zihinleri ik-
naa kâfi değildir. Memurin muhakematı hakkında
ki kanunu muvakkatin mutlakiyetine nazaran zabıtai 
adliye memurlarının vazaifi adliyelerinden dolayı hak
larında yapılacak tahkikat tabiî ciheti mülkiyece ya
pılması lâzım gelir. Bendeniz bu kanaatta idim ve bu 
kanaatimi değiştirmek için Adliye Encümenimizin 
mazbatasını mükerreren okudum. Fakat maalesef o 
kanaatim rasih ve sabit kaldı. Dahiliye ve Adliye 
Vekâletleri arasında bu ihtilâflar cereyan ederken Da
hiliye Vekâletinin Adliyeye verdiği cevabı da oku
dum ve çok teessüfler ettim. Dahiliye Vekâleti muh-
telefünfih meselenin tahkikat meselesi olduğunu iddia 

ettiği halde Adliye Vekâleti verdiği cevapta muhake
meden bahsediyor ve Mahkemei Temyizin memurin 
muhakematı hakkındaki kanundan evvelki bir kara
rından bahsediyor. Bunu bendeniz, adliye namına ha
ta addederek Adliye Vekâletine bir sual takriri ver
dim. Adliye Vekâleti ondan sonra tetkikat yapmış 
olacak ki veya ondan sonra olsa dahi tezkeresini çok 
sathî ve tabiri meşhuriyle sudan vermiş olacak ki ben
denize verdiği cevap hakikaten çok güzel ve etraf
lıdır. Gerek bendenizin takririm ve gerekse Adliye Ve
kâletinin verdiği cevap 26 Şubat zabıtnamesinin ahe-
rinde muharrerdir. Adliye Vekâleti verdiği cevapta 
mülga Şûrayı devletin bir kaç kararından bahsediyor. 
Bu karara göre zabıtai adliye memurlarının vazifei 
adliyelerinden dolayı haklarında yapılacak tahkika
tın doğrudan doğruya ciheti adliyede olması lâzım 
gelir. Şimdi Adliye Encümeni esbap ve delâilinde is
pat etmemekle beraber neticede isabet etmiş oldu. Şu 
halde Heyeti Celilenizden istirham ediyorum. Gerçi 
bir iki dakika vaktinizi izaa edecektir. Fakat Adliye 
Vekâletinin verdiği cevap da okunsun. Ondan sonra 

• kararı âlinize iktiran etsin. Şunu da ilâveten arz ede
yim; gerçi Şûrayı devlet heyeti umumiyesi bu kararı 
vermiş, Mahkemei Temyiz bu içtihatta bulunmuş ol
makla beraber memurin muhakematı kanunundaki 
mutlakiyete göre bendeniz meseleyi şüpheli, görüyo
rum. Memurin. Muhakematı Kanununa bir madde tez-
yil olunarak meseleyi katî bir şekilde tashih etmek 
lâzımdır. Başka çare yoktur. Fakat Meclisi Âliniz 
yakında faaliyetini takyit edecektir. Buna da zaman ve 
imkân yoktur ve zaman ve imkân görmediğim için
dir ki öyle bir teklifte maalesef bulunamadım. Müsa
ade buyurursanız Kâtip Bey okusun. 

REİS — Lüzum görüyor musunuz? (Hayır ses
leri.) Şimdi efendim, bu Adliye Vekâletiyle Dahiliye 
Vekâleti arasında ihtilâfı mucip olan mesele Dahiliye 
ve Adliye Encümenlerine havale edilmişti. Dahiliye 
Encümeni başka bir noktai nazar takip ederek tefsir 
etmiştir. Adliye Encümeni de ona tamamiyle zıt bir 
noktai nazarla tefsir etmiştir. Yani elde iki tefsir var
dır. Birisi Dahiliye Encümeninin tefsiri, diğeri Adli
ye Encümeninin tefsiridir. Dahiliye Encümeni, Dahi
liye Vekâletinin noktai nazarını musip görmüş ve onu 
Adliye Encümenine havale etmiş, Adliye Encümeni de 
Adliye Vekâletinin noktai nazarını musip görmüş
tür ki her ikisini de reye koymak icap eder. Çanak
kale Mebusu Şükrü Beyin bir teklifi yardır ki Ad
liye Encümeni mazbatasının reddini ve Dahiliye En
cümeni mazbatasının kabulünü teklif ediyorlar. Mü-
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saadc buyurursanız reye koymazdan evvel bir kere 
Dahiliye Encümeni mazbatasını okuyalım. (Hay hay 
sesleri.) 

(Dahiliye Encümeni mazbatası tekrar okundu.) 
FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Reis Bey, 

bizim teklif etmekte olduğumuz Tesrii muhakemat 
kanununda bu mesele hakkında daha vazıh bir mad
de vardır. Binaenaleyh bu mesele tehiri müzakeresini 
teklif ediyorum. 

REİS — Rica ederim efendim, bunlar hakkında 
ayrıca kanun vazolunacak olursa bu tefsirlerin hük
mü kalmayacak. O kanun gelinceye kadar bu tefsire 
lüzum vardır. Binaenaleyh şimdi bunu reye koyalım. 

Efendim! İki mazbata da okundu, mesele kâfi 
derecede tenevvür etti. Evvelâ Dahiliye Encümeni 
mazbatasını reyinize koyuyorum; kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum yani 
Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Dahiliye Encümeni mazbatası kabul 
edildi efendim. 

Efendim! Kanun lâyihalarının neticei arasını arz 
edeceğim. 

Konya ovası ıskası hakkındaki kanun lâyihasının 
neticei arasını arz ediyorum : Reye iştirak eden aza
nın adedi 128; 127 rey kabul, 1 rey müstenkif var
dır. 3 rey de sonradan verildiği için ihraç edilmiştir. 
Binaenaleyh ikinci defa reye vazedilmiş olduğundan 
kanun ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Muayyen tarifeli vesâiti nakliye ile seyahat ede
cek yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkındaki 
kanun lâyihasının neticei arasını arz ediyorum. Reye 
iştirak eden azanın adedi 126'dır; 122 rey kabul, 4 rey 
et, 2 rey de sonradan verildiği için ihraç edilmiştir. 
Binaenaleyh ikinci defa reye vaz edilmiş olduğun
dan kanun ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Efendim! Cumartesi günü saat 1,5'de içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat - Saat : 5.35 

im •« 
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Konya Ovasının İskası hakkındaki Kanun lâyihasının İkinci neticci arası 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B, 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 128 
Kabul edenler : 127 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 

(Kabul c 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferid B. 
İsmet B. , 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

0 

1 

denler) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Abdurrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

K A N G I R I 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 

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

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Nazmi B. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

f7~ /~\ M \ / A 
KON YA 

Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 

Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Hoca Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 
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NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esad B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 

StİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

Şefik B. 
URFA 

Ali Fuat B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 
Raif Ef. 

»••<« ...... 
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Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
ikinci neticei ârâsı 

hakkındaki lâyihanın 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 

ANKARA 
ihsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZlD 
Şefik B. 

BlGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Osman Nuri B. 

CANtK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : ] 
Kabul edenler : 1 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
ibrahim B-. 

ERZİNCAN 
Sabit B V J * * L / l t JLJ« 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

26 

22 

4 

0 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Abdurrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 

IZMtR 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
ibrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
izzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKÎ 

ismail B. 
KARESİ 

Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 

Halid B. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 

Reşid Ağa 
MARAŞ 

Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDlN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
Recai B. 

— 552 — 



RİZE 
Ali B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 

StİRD 
Halü Hulki Ef. 
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SİVAS 
Muammer B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

C : 1 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Fuat B. 

Yahya Kemal B. 
VAN 

Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

ERZURUM 
Ziya B, 

(Reddedenler) 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

MENTEŞE 
Hoca Esat Ef. 

t>m<t 
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