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tacına dair Başvekâletten mevrut (3/240) nu
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menleri müşterek mazbataları. 773:780 

2. — Lozan muahedenamesinin iktisabı 

REÎS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır : 

Otuz Sekizinci içtima 

15 Nisan 1340 Salı 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zab
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Evrakı 
varide, ait oldukları mahallere havale edildi. 

Lozan Muahedenamesinin iktisabı meriyet etme
sini müteakip neşir ve ilânı muktazi affı umumi hak
kındaki lâyihai kanuniye ile ticrat sicili kanunu lâyi
hasının vaki teklifler veçhiyle müstaceliyetle müzake
releri kabul olundu. 

Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten verilecek 
emvali gayrimenkuleye dair dair kanun lâyihasiyle 
tetkik edilmekte bulunan Belediye Kanunun ceza fas-

Sayfa 
mer'iyet etmesini müteakip 24 Temmuz 1923 
tarihli affı umumi beyannamesine tevfikan ne
şir ve ilânı muktazi affı umumi hakkında 
(1/483) numaralı kanun layihası ve Konya Me-

.busu Mustafa Feyzi Efendinin bu baptaki 
(2/290) numaralı teklifi kanunisiyle tevhiden 
müzakeresine dair Adliye Encümeni mazbatası, 780: 

784 
3. — Mübadeleye tabi ahaliye muvakka

ten verilecek emvali gayrimenkuleye dair (1 /446) 
numaralı kanun lâyihası ve Mübadele ve Ad
liye Encümenleri mazbatası. 784:796 

İmin müstacelen müzakere ve intacı hakkında başve
kâlet tezkeresinin çarşamba rüznamesine ithali karar-
gir oldu. 

Cerh maddesinden üç buçuk sene küreğe mah
kûm olup müddeti mahkûmiyetini ikmâl ile tahliye 
kılınmış olan Kasım oğlu Kasımın hukuku memnua-
sının iadesine ve İstiklâl mahkemesince on beş sene 
kalebentliğe mahkûm Osman Efendinin talebi veç
hiyle Sinop kalesinde ikmali müddet etmesine dair 
Adliye Encümeni mazbataları kıraat ve kabul edil
di. Badehu Tesrii muhakemat kanunu lâyihasının ba-
kiyei müzakeresine geçildi. Cereyan eden müzakere 
neticesinde, Encümenden ta dilen gelen 9 ncu madde 
aynen kabul edildiği gibi 22 nci, 23 ncü, 24 ncü, 27 
nci, 28 nci, 29 ncu, 30 ncu„ 31 nci, 32 nci, 33 ncü, 34 
ncü, 35 nci, 36 nci, 37 nci, ve 38 nci maddeler dahi 
aynen kabul olundu. 21 nci madde ile 25 nci madde 
Encümene iade, 26 nci madde tadilen kabul ve 39 ncu 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat 2,00 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hüseyin Avni Bey (Bozok), Taiât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. 

1. — ZAPTI SABİK HULASASI 
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madde tayyedildi. Lâyihai kanuniyenin müteakip 
madde numaralan buna göre tashih ve tenfüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Fethi Bey tarafından kuşat ve Tesrii muhakemat 
kanunu lâyihasının müzakeresine devam edilerek 39 
ncu, 40 ncı, 41 nci, 43 ncü 45 nci, 46 ncı, 49 ncu ve 
50 nci maddeler aynen kabul ve 44 ncü madde En
cümene iade olundu. 47 nci madde tadilen ve 48 nci 
madde tashihen kabul ve maddei muvakkate dahi En
cümene tevdi edildi. Kanunun Heyeti umumiyesinin 
reye vazı Encümene verilen maddelerin müzakere ve 
kabulüne talik edilerek «Ormanlar civarında meskûn 
ve maişetleri keresteciliğe münhasır ahalinin orman
lardan intifaları» hakkındaki kanun lâyihasının mü
zakeresine iptidar olundu. Heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakere kâfi görülerek maddelerin müzakere
sine geçildi ve icra edilen müzakere neticesinde 1 nci, 
2 nci, 3 ncü maddeler aynen kabul olundu. 4 ncü 
madde olarak Bolu Mebusu Şükrü Bey tarafından 

Mazbatalar 
1. — İstiklâl muharebatı malûllerine nakdî mükâ

fat itası hakkındaki 397 numaralı kanunun birinci 
maddesinin fıkrai ahiresine tevfikan evvelce takdim 
edilen cetvelde isimleri muharrer olmayan ve bilâha-
ra zuhur eden malûleyne verilmesi iktiza eden mükâ
fatı nakdiyeye müteallik tahsisatı munzammanın ita
sı hakkında Başvekâletten mevrut (3/239) numaralı 
tezkere ve muhasesatı zatiye bütçesinin (A/58) faslı
na «13 800» lira ilâvesine dair Muvazend Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ankara 12 . 3 . 1340 
İstiklâl muharebatı esnasında malûl kalan muvaz

zaf, mütekait ihtiyat, millî kuvvetler ve jandarma er-

ilâveten teklif olunan madde ile lâyihai kanunuyenin 
diğer maddeleri dahi aynen kabul edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul olun
du. 

Müteakiben mahâkimi nizamiye ve devairde alın
ması lâzım gelen harçlara dair tarifenin 38 nci mad
desine müzeyyel teklifi kanuninin müzakeresine ge
çildi ve icra edilen müzakere neticesinde maddeler ay
nen heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul edildi. Bade
hu ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkındaki teklifi ka
nunî müzakere ve cereyan eden müzakere neticesin
de Muvazenei Maliye Encümenine tevdi olundu. 

Bundan sonra da halı dokumasına yarayan yün 
ipliklerin meni ihracına mütedair teklifi kanunî mü
zakere edildi ve yapılan müzakere neticesinde yeni
den tetkikat icrası için Encümene iade edildi ve çar
şamba günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hakkında bir itiraz var mı 
efendim? (Hayır şeşleri) Zabtı sabık hulâsası aynen 
kabul olunmuştur. 

, CEVAPLAR 

2. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; Ma-
lûleyni guzata muavenet heyetinin hesabatına ve mu
vazenei Maliye Encümenince talep olunan malûleyni 
guzat defterlerinin ne zaman irsal kılınacağına dair 
şifahi sual takriri (6/8 ikinci sene). 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâletine havale edi
yoruz. 

kân, Ümera ve zabitan ve memurin ve mensubini as
keriye ile küçük zabitan ve efrada nakdî mükâfat ita
sı hakkındaki 397 numaralı kanunun birinci madde
sinin fıkrai aherinesine tevfikan evvelce takdim edi
len cetvelde isimleri muharrer olmayan ve vaziyeti 
mezkûr kanunun ahkamına mutabık olarak bilâhere 
zuhur eden malûlin hakkında Müdafaai Milliye Ve
kâleti Celiesince tanzim ve irsal kılınan iki kıta defter 
sureti musaddakası rapten arz ve takdim kılınmıştır. 
Bermucibi kanun verilmesi iktiza eden mükâfatı nak-
diyelerine müteallik tahsisatı munzammanın itası hu
susuna müsadei devletlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

2. — SUALLER 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; İmtiyazlı 
şirketler, hâlâ Türkten gayri anasır istihdam eylemek
te olduklarından bu babta cezri icraata başlanıp baş-
lanılmayacağı hakkında şifahi sual takriri (6/9 ikinci 
sene). 

REİS — Nafia vekâletine havale ediyoruz. 

3. — EVRAKI VARİDE 
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Riyaseti Celileye 

İstiklâl muharebatı esnasında malûl kalan mu
vazzaf, mütekait ihtiyat, millî kuvvetler ve jandarma 
erkân, ümera ve zabitan ve efrada nakdi mükâfat 
itasına dair olan 9 Kânunisani 1340 tarihli ve 397 nu
maralı Kanuna merbut cetvelde isimleri muharrer 
olmayan ve vaziyetleri mezkûr kanunun ahkâmına 
mutabık olarak bilâhare zühür eden mâlûleyn hak
kında Müdafai Milliye Vekâletince tanzim olunan iki 
kıta defterin takdim edildiği cihetle bermcibi kanun 
verilmesi iktiza eden mükafatı nakdiyelerine müte
allik tahsisatı munzammenin itası hakkında Başve-
kâleten gönderilip encümenimize havale buyurulan 
1 2 . 3 . 1340 tarihli tezkere ile merbutu defterler mü
talâa ve tetkik olundu. 6 Kânunisani 1340 tarihli 
Kanunun birinci maddesinde kanun ahkâmına mu
tabık maluleyn zuhur ederse isimleri Meclise arz edi
lerek yeniden tahsisatı munzamme almak suretiyle 
erkân, ümera ve zabitan ve memurin ve mensubini 
askeriye birinci derece malûllerine (1 200), ikinci de
rece malûllerine (600), üçüncü derece malûllerine 
(300) ve küçük zabitan ve efradı birinci derece mâ-
lûlerine (400) ikinci derece malûllerine (200) üçüncü 
derece malûllerine (100) lira mükafatı nakdiye veri
leceği musarrah olup mursel defterde; zabit olarak 
ikinci dereceden 9, üçüncü dereceden 4, nefer olarak 
ikinci dereceden 34, üçüncü dereceden 4 malûl bulun
duğu bildirilmesine göre bunlara : 

Beherine 
verilecek 
mükâfatı 
naktiye Yekûn 

Adet Lira Lira 

h olarak müstacelen ilâvesi lüzumu Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 

İkinci derecede malûl zabit 9 
Üçüncü derece malûl zabit 4 
ikinci derece malûl efrad 34 
Üçüncü derece malûl efrad 4 

600 5 400 
300 1 200 
200 6 800 
100 400 

13 800 

Lira itası muktazi olup 1340 senesi muvazenei umu
miye kanununun henüz Meclisi Âlice kabul olunma
masına binaen kanuni mahsusla tahsisatı munzamma 
istihsaline mahal görülmeyerek meblağı mezburun 
senei mezkûre muhasesatı zatiye bütçesine (A/58) fas-

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Trabzon 
Şefik 
Aza 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

Aza 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
Aza 

Saruhan 
Reşat 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

REÎS — Efendim, İstiklâl muharebatı malûlle
rinden, vaktiyle cetvelde isimleri unutulmuş olan 
birtakım malûline kanun mucibince verilmesi iktiza 
eden mükâfatı nakdiyenin yekûnu 13 800 lira edi
yor. Bunu reyi âlinize koymak istiyorum. Bunu ka
bul buyurduğunuz takdirde muhasesatı zatiye büt
çesinin (A/58) faslına 13 800 lira ilâve olunacak ve 
binaenaleyh muhasesatı zatiye bütçesinin yekûnu 
umumisi 10 605 120 lira olacaktır. Evvelemirde 
Başvekâletten gönderilen tezkerede isimleri muhar
rer malûl zabitana mükâfatı nakdiye olarak muhase
satı zatiye bütçesinin (A/58) faslına 13 800 lira ilâ
vesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeynler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul olundu. O halde muhasesatı zatiye bütçesinin 
yekûnu umumisi (10 605 120) lira oluyor. 

2. — Terfileri icra kılman zabitan ve mensubey-
ni askeriyenin rütbei cedideleri muhasesatlarının ta
rihi itası hakkında atik idarei askeriye nizamnamesi
nin 179 ncu maddesinin fıkaratı ahiresinin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut (3/259) numaralı tezkere 
ve tefsire lüzum olmadığına dair Müdafaai Milliye 
Encümeni maztabası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 
1. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri ve Bolu Me

busu Falih Rıfkı beylerin; ruzname muamelâtına 
ve nizamnei dahilinden tadilâtına mütedair takriri. 

REİS — Nizamnamei Dahili Encümenine veri
yoruz. 
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4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Tahlif 

1. — Genç Mebusu Muhittin Beyin teklifi. 

REİS — Efendim, Genç Mebusu Muhittin Beyin 
tahlifi icra edilecektir. 

(Muhittin Beyin tahlifi icra edildi.) 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

3. — Karahisari Şarki Mebusu İsmail Beyin; 
İstanbul Belediyesince tatbik edilen oktrova rüsu
muna dair sualine Dahiliye Vekili Ferit Beyin şi
fahi cevabı. (6/4 ikinci sene). 

İSMAİL BEY (Karahisari Şarki) — Müsaade 
buyurunuz. İzahat vereyim. 

REİS — Takririniz evvelâ okunsun. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) 

— Müsaade ediniz, söylesinler efendim. 
REİS — Söylesinler, fakat sonra bir daha söz 

vermem. Şimdi söylerseniz. 
Riyaseti Celileye 

Oktrova rüsumu hakkında Meclisi Âlice kabul 
edilen kanun belediyelere ancak bir salâhiyet vermiş
tir. Kanununun tatbik edilebilmesi ise belediyelerin 
mezkûr kanunla kabul edilen cetveli tetkik ve Mec
lisi umumiyenin aynen veya tadilen kabulüne müte
vakkıf olduğuna ve bu tatbiki bu tarihten itibaren 
başlayacağına rağmen İstanbul Belediyesinin cemi
yeti belediyece kabul edilen oktrova rüsum cetveli
nin tarihi kabulünden mukaddem mağazalara ithal 
edilen mallardan da resim istifasına kalkıştığını aldı
ğım şikâyetnamelerden anlamakta olduğumdan ka
nuna munafi olan işbu keyfiyetin doğru olup olma
dığına Dahiliye Vekili Beyin şifahen cevap vermesini 
rica ederim. 

Karahisari Şarki 
İsmail 

İSMAİL BEY (Karahisari Şarki) — Efendim, son 
kabul edilen Belediye Rüsumu Kanunun belediyele
re iki şekilde hak veriyor. Birisi kanunun neşri ile baş
lıyor. Diğeri bir salâhiyet şeklindedir ki, o da oktro
va resmine ait şeylerdir. Nitekim bunu tevzii eden 
otuz ikinci maddeyi okuyayım: 

«Duhuliye resmi vazı teklif olunan bir şehir veya 
kasabada, müzeyyel umumî tarifede muharrer eşya
dan mahallinin icaplarına göre hangilerinin resme 
tabi tutulacağına ve bunlardan ne miktar resim alı
nacağına vesair teferruatına dair mahalli belediye
since hususi tarife ve bir talimatname tanzim ve Mec
lisi Umumî veya Encümenin tasdikiyle tatbik olu
nur.» 

Şimdi bu tarife kanunu tezyit edilmiştir. Haddi 
azamî tarifedir. Bir kere bu münasebetle şunu arz 
edeyim ki, biz de memleketimizde böyle kanunları 
tatbikle mükellef olanların eline öyle azamî, asgarî 
şekilde bir salâhiyet vermek doğru değildir. Nitekim 
bunun ilk numunesi İstanbul'da başlamıştır. İstanbul 
Belediyesi daha ilk evvel birçok arkadaşlardan itiraz 
edenler bulundu ve kanunu müdafaa vaziyetinde olan
lar dedilerki, belediyeler her şehrin kabiliyeti taham-
müliyesini nazarı itibara alır ve ona göre tarh eder. 
Eşya vardırki, bir memlekete azamî tarifeye tabi tu
tulur. Bazı memleketlerde asgarî tarife kabul edilir. 
Halbuki maalesef gördüm ki, İstanbul Belediyesi aza
mî tarifeyi aldığı ve ayniyle tatbik ettiği gibi son za
manda Ankara Belediyesi de zannediyorum, hemen 
hemen azamî tarifeyi aldı. Bizde kanunları tatbik ile 
mükellef olan kimselere böyle azamî ve asgarî diye 
müsaade vermek, herhalde iyi netice vermiyor. Fe
na netice veriyor. İstanbul Belediyesi bu arz ettiğim, 
okuduğum 32 ne i madde mucibince, matbuatta da gör
düğünüz veçhile, tarifede birtakım ufak tefek tadi
lât yapmıştır. Bu tarife yapıldıktan sonra Meclisi 
Umuminin, Encümeni vilâyetin tasdikine iktiran et
tikten sonra o tarifeyi tatbik edecektir. Halbuki 
böyle yapmamıştır. Kanunun neşir tarihinden itiba
ren belediye hududu dahiline girmiş olan mağaza
daki mallardan duhuliye resmi almaya başlamıştır. 
Bazı taraflardan vukubulan şikâyet ve matbuatın 
feryadı üzerine bu durdu. Aldığım şikâyet üzerine 
alınıyorsa, alınmaması için emir verilmiş midir? Ka
nunsuz alınan duhuliye resminin sahiplerine iadesi 
hakkında emir verilmiş midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 
Efendim, oktrova yahut duhuliye Kanununa taal
lûk eden bu mesele muhtelif cihetleri ihtiva ediyor. 
Mebusu muhterem vaki olan sualinde evvelâ azamî, 
asgarî meselesi üzerinde tevakkuf buyurdular. Efen
dim azamî, asgarî meselesi vazu kanun tarafından 
kendi salâhiyetinden bazılarının muhtelif devaire 
verilirken azamî ve asgarî suretinde verilmek, ge
rek mantık ve gerek akla ve gerek teamüle muvaf-
fıktır. Bazı belediyeler bu hususta biraz ifrata, faz-

771 — 



t : 39 16 . 4 . 1340 C : 1 

la varidat almak dolayısiyle biraz ifrata gitmişler. 
Bu olabilir efendim. Her sahada her Mecliste her 
komisyonda olabilecek bir haldir. Fakat malumuâli-
niz Cemiyeti Umumiyei Belediye de başlı başına, 
keyfe mayeşa icrai faaliyet eden bir heyet değildir. 
istanbul ahalisinin müntehap mümessillerinden mü
rekkep bir heyettir, istanbul ahalisinin itirazları on
ları da tenvir etmiş ve lâzım gelen tadilâtı müstak
bel içtimalarında tabiî nazarı dikkate alacaklardır. 
Bize resmî olarak bir şikâyet vaki olmamıştır. Vaki 
olan şikâyet cemiyeti umumiyei belediyede ve Encü
meni emanette, daha hali içtimada bulundukları za
man tezekkür edilmiş ve yeniden müzakereye vesi
le ve zemin teşkil etmiştir. Eğer hata varsa peyder 
pey tatbikat esnasında ıslah edilir ve düzeltilir ve 
her memleketin ihtiyacına göre bu tatbik edilir. Fa* 
kat beyefendiler; kabul edilen kanunun bir fıkrası 
vardır ki, Heyeti Celileniz tarafından, kendi hak
kından bir kısım nezedilip mahdut bir kısım cemi
yeti belediyelere verilirken buna bir de ilâve vâki 
olmuştur. Bu ilâve ile bilâkaydüşart Meclisi Umumi
lere daha fazla hak vermiştir. Bakınız beyefendiler; 
beyefendinin okuduğu 32 nci maddenin son fıkrası 
budur: «Belediyeler umumî tarifede mezkûr olma
yan mevad ve eşyaya resim koymak istediği takdir
de Meclisi Umuminin kararını almak şarttır.» Bu, 
Hükümet tarafından Heyeti Celilenize takdim edilen 
kanunda yoktur ve bunun müzakeresine iştirak eden 
memurumuz bu hususta kendi ihtirazî kayıtlarını vaz
etmişti. Fakat Encümeni Âli düşündüki, bazı ufak te
fek şeyler olur, bunlar tarifede mevcut olmaz. Onla
ra da duhuliye resmini teşkil etmek için yalnız Mec
lisi Umumiyeye müracaat etmek kâfidir. Bendenizce 
bu mahzurludur. Vazn kanunun hukukunu, yani şim
di lüzumsuz gördüğümüz, müfrit gördüğümüz tari
fe ile muayyen hakkın fevkinde olan her türlü duhu
liye resmî vazetmeyi de yine bu suretle Heyeti Ce
lileniz kabul etmiştir. Ben öyle zannediyorum ki, bu 
fıkranın hiç olmazsa gelecek içtima senesinde - çünkü 
bu içtima senesinde olmaz - ilgası lâzımdır. 

ALI ŞUURİ BEY (Karesi) — Merkeziyet usulü
ne mi? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Hayır efendim. Beyefendiler, bu gibi meselelerde mer
keziyet ve âdemi merkeziyet mevzubahis oluyor, ha
yır fendiler, bu mesele, mevzubahis değildir. Duhuli
ye kanunun kabul edilmiş olması merkeziyet usulü
nün kabul edilmiş olduğuna en büyük delildir, en 
büyük burhandır. Fakat bu demek değildir ki Meclisi 

Umuminin işini, belediyenin işini Meclisi milletinin 
işine karıştırmak, bu memlekette bütün kanunların, 
bütün kudreti milliyenin hafızı olmak üzere bir Mil
let Meclisi vardır. Başka kimse yoktur. Büyük Mil
let Meclisi kendi haklarının bir kısmını tefrik eder. 
Muhtelif devaire verir, bazısını belediyeye verir. 
Bazısını Mecalisi Umumiyeye verir ve hakikî âdemi 
merkeziyet denilen budur. Fakat bunu millet ve
rir, mahdut olarak verir ve gayri mahdut olarak ver
mez. Bu fıkradaki gayri mahdut olmak üzere her 
türlü duhuliye resminin ahzına salâhiyet verilir. İn
şallah bunu gelecek içtima tadil edersiniz ve tadili
ni Heyeti Celilenize arz ve talep ederiz. Şimdiki hal
de beyefendinin buyurdukları gibi Cemiyeti Umumi
yei belediye, bir meseleyi tatbik etmek için mutlaka 
Meclisi Umumiyeye müracaata ihtiyacı yoktur. Çün
kü bu duhuliye kanununda mevcut olmayan diğer bir 
resim vazetmek için müracaat kaydı yoktur. 

İSMAİL BEY (Karahisarı Şarki) — 32 nci mad
denin son fıkrasını okuyunuz efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Evet efendim, bu, Encümenin tasdikine iktiran etmiş
tir. 

İSMAİL BEY (Karahisarı Şarki) — Meclisi Umu
mi veya Encümen... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Encümenin tasdikine iktiran etmiştir. Yani kanun 
tatbik edilmiştir. Efendim şimdi beyefendinin mev
zubahis etmek istediği diğer bir mesele vardır ki, ha
kikaten ilmî ve kavanini iktisadiyeye tabi bir mese
ledir. Bu kanunda ithalâttan alınacak resim derpiş 
edilmiştir. İthalâtın dahildeki mümessillerinden dahi 
alınacak uhud icabı olmak üzere yine nazarı itibara 
alınmıştır ve vazedilmiştir. Fakat duhuliye resminin 
vazı tarihinde memleket ve belde dahilinde bulunan 
stoklardan yani toplu eşyadan alınmayacağı bura
da mevzubahis olmamıştır. (Alıyoruz sesleri) Evet 
efendim ve cemiyeti umumiyei belediye bunlardan 
da alınması lüzumunu görmüş ve alınmasına devam 
etmiştir. Beyefendi buyuruyorlarki, bunu almaya hak
ları yoktur. Efendim bu kanun cihetiyle sarahat 
olmadığından dolayı bir noktai nazar olabilir. Fakat 
teammül icabı tatbikat icabı dahilde ihracat mümes
sillerinden dahi alınması hakkında mevcut kuyuda is
tinat etmek üzere cemiyeti umumiyei belediye Ka
nunu olarak aldığını zannetmiş ve bu hususta tatbikat
ta bulunmuştur. Beyefendiler, kavanini iktisadiye 
noktai nazarından da en doğru nazariye, hariçten 
gelenlerle beraber geldiği tarihte stoklardan da o da-
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kikada mevcut olanlardan alınması neticesidir. (Ka
nunu mahsusa alınamaz sesleri) Makabli değil, o da
kikada mevcut olanları. Eğer vaktiyle sarf edilmiş 
olanlardan alsaydı makabline şamil olurdu. Böyle ol
mazsa mevcut stoklardan alınmadığmı fazedelim ne 
olacaktır? Hariçten bir tacir, getirdiği eşyaya bu res
mi tediye edeceğinden dolayı tabiî yüksek fiyatla sat
maya mecbur kalacak, stok yapmış bulunanlar şüp
hesiz ki, bu farkı fiyattan müstefit olacaklardır. Yok
sa hiçbir zaman onlar diyecek değillerdir ki, ben bu
nu 30 kuruşa aldım, 35 kuruşa satacağım. Hayır 
efendiler, bunun üstüne iki kuruş duhuliye resmi in
zimam etmiştir, o da diğerleri gibi 38 ve hatta 40 ku
ruşa satmak zaruretini duyacak ve o suretle satacak
tır. Bununla beraber benim burada müdafaa etti
ğim şüphesiz ki bir nazariyedir. Yani cemiyeti umu-
miyei belediye kendi salâhiyetine maliktir ve Heyeti 
Celilenizin kabul buyurmuş olduğu kanunlarla, o 
kendisi Şuuri Beyefendi biraderimizin işaret buyur
dukları mahallî muhtariyetinin ve Meclisi idarenin 
bilistiklâl sahibidir. Bu noktai nazardan itiraz vaki 
olacak olursa o itiraz birtakımları tarafından kendi
sinden resim istediğimiz zaman onları vermemek ve 
aldığı takdirde mahakimi aidesine müracaat ederek 
devari müteallikası hakkında ikâmei dava etmek 
suretiyle olacaktır. Bununla beraber ben bu hususta 
ve bunların niçin yapıldığını validen sordum. Vali
den gelen cevabın bazı aksamasını da Heyeti Celile-
nize arz edeyim. 

Vali diyor ki: (Duhuliye resminin bir istihlâk res
mi olması, hariçten ithal edilecek eşyanın dahilde-

5. — MÜZAKERE 

REİS — Efendim, bugünkü ruznamede, Teşriî 
Muhakemat hakkında kanun lâyihası var. Fakat ba
zı maddeleri Encümenden gelmemiş olduğu için ruz-
namemizin diğer maddesine geçiyoruz: 

Lozan Muahedenamesinin affı umumî beyanname
sine dair kanun lâyihası henüz azaya tevzi edilme
miştir. Fakat belki yarım saate kadar tevzi olunacak
tır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tevziinden 
yirmi dört saat sonra müzakere edilir. 

1. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanunundan fe
vaidi matlubenin istihsali için derdesti tetkik bulunan 
Belediye Kanunun ceza maddeleri faslının müstacelen 
müzakere ve intacına dair Başvekâletten mevrut 
(3/240) numaralı tezkere ve Dâhiliye ve Adliye En
cümenleri müşterek mazbatası : 

I ki muadillerinden de istiyfasının kanunen tahtı mec
buriyetinde bulunması), ki, böyle bir maddemiz var
dır. 

İSMAİL BEY (Karahisari Şarki) — Hangi madde 
beyefendi, lütfen izah eder misiniz? 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Şimdi bunu okuyalım, ondan sonra arz ederim efen
dim. (Ve tüccarın istihlâk resminin tesisini müteakip 
fiyatı eşyayı tezyid etmeleri muhakkak bulunduğu) 
ikinci istinat ettiği de budur. (Hükümetin vaktiyle buğ
day, un gibi mevaddı istihlâkiyeye vazettiği rüsum 
da istihlâki arz edilmeyen depo eşyasından akdemce 
de resim alınmış bulunmasına istinaden cemiyeti 
umumiyei belediyece henüz istihlâke vazedilmeyen 
stoktan duhuliye resmi alınması takarrür etmiş ve 
tatbikine müracaat olunmuştur. Halen bu muamele 
hitama ermiş denecek derecede azalmış ve birkaç gü
ne kadar ikmali muhakkak bulunmuştur. Sureti mua
melede muhtelifi kanun bir cihet bulunmadığı ve 
neşriyatı hazıra farkı fiyat ile gasp ve garet etmek is
teyen bazılarının) (Bazıları kimlerdir, devam sesleri) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Anlamak istiyoruz. 
Ferit Beyefendi, bu bazı kimlerdir? (Kimlerdir ses
leri) 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 
Efendim, gasp ve garet etmek isteyen bazı Selanik 
dönmelerinin yaygaralarından ibaret olduğu mâ
ruzdur. (Handeler) 

EDİLEN MEVAD 

I REİS — Müzakere edilecektir. Okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1190 

16 . 2 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meclisi Âlice bilkabul mevki meriyete vazedil

miş bulunan belediye vergi ve resimleri kanunun
dan fevaidi matlubenin istihsali için işbu kanunun 
kuvvei teyidiyesi makamına kaim olmak üzere der
desti tetkik bulunan belediye kanununun «ceza mad
deleri» faslının bittefrik müstacelen müzakere ve in
tacı Ankara şehremanetinin gösterdiği lüzuma atfen 
Dahiliye Vekâleti Celilesinde iş'ar buyurulmakta ol-
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makla faslı mezkûrun bir an evvel iktisabı meriyeti 
vesailinin teminine musadei riyaset penahilerini is
tirham eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Adliye ve Dahiliye Encümenleri müşterek esbabı 
mucibe mazbatası 

Umuru belediyeye mütealik ahkâmı cezaiye hak
kındaki lâyihai kanuniye Adliye ve Dahiliye Encü
menlerince müzakere ve tetkik olundu. Birinci mad
denin fıkrai ulâsındaki «yangın yerlerinde yapılan 
barakalar» terkibinin «yangın yerlerinde bilâruhsat 
yapılan barakalar» şekline ve ikinci maddedeki «ve 
barakalar için» ibaresinin «barakaları» suretine ifrağı 
«açanlar» kelimesine bedel «açtıranlar» denilmesi 
ve bu madde ile beşinci maddedeki «bedeli keşfin» 
ibarelerinin «masarifi vakıanın» ibaresine tahvili ve 
mücazatı nakdi yenin tayin ve hükmünde cürüm ile 
ceza arasındaki mümaselet ve muadelet noktasından 
hakkı takdirin dairesini tevsi edebilmiş olmak mak-
sadiyle müczatı nakdiye haddi asgarinin yüz kuru
şa tenzili ve mükerrirlerden evvelce alınmış olan ce
zaî nakdileri, fiili ahirelerinden dolayı takdir ve ta
yin olunacak ceza nakdinin muzaaf olarak hüküm 
ve ahzı ve evamiri belediye yerine mecalisce cemi-
yatı umumiyei belediye veya encümeni emanet ka
rârlarını istihdafen «mukarreratı belediye» denmesi 
bittensip madde olveçhiyle yazılmış ve bu maddenin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları ihtiva eyledikleri ce
zaların mevzubahis efale nispeten ağır almasından 
naşi maddeden tamamen tay ve ihraç edilmiştir. 

Cezayı nakdileri hüküm etmek salâhiyetinin za-
bıtai belediye müfettişleri ile müceret belediye reisi 
ve şube müdürlerine verilmesi muvafık olamayaca
ğından 7 nci madde serapa değiştirilerek salâhiyeti 
zabıtai belediye memurlarının tanzim ve ita edecek
leri zabıt varakaları ve raporlar üzerine mecalisi be
lediye ise Encümeni emanetlere verilmiş ve madde 
bu dairede yazılmıştır. 

Sekizinci madde, yedinci maddenin aldığı şekle 
göre tanzim ve cezayi nakdi hükümlerinin katiyeti 
kabul ve onuncu maddede bir fıkra olarak bu mad
deye nakil ve ilâve olunmuştur. 

Altıncı maddenin son fıkralarının kabul edilme
miş olması hasebiyle dokuzuncu madde ve tazam-
mun ve ifade ettiği maksada göre zait ve bilüzum 
olan on üçüncü madde tayyedilmiştir. 

Hükümetin Teklifi 

Madde 1. — 24 Teşrinievvel 1298 tarihli ebniye 
kanununun memniyeti mutazammın ahkâmı hilâ
fına vuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mah
sus mahallerde ve yangın yerlerinde yapılan bara
kalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hedmolu-
nur. Hedmiyattan husule gelen enkaz satılarak ma
sarifi hedmiye istiyfa olunur. Hedim masrafı kâfi 
gelmediği takdirde üst tarafı rüsumu belediye gibi 
tahsil olunur. 

Madde 2. — Umumi mahallede yangın yerlerin
de hilafı kanun vücuda getirilmiş mebani ve bara
kalar için on beş gün zarfında hedrnetmesi için as
habına tebligat ifa olunur. Bu müddet zarfında hed-
medilmediği takdirde birinci madde ahkâmına tev
fikan muamele olunur. 

Madde 3. — Umumi analağımlariyle su yolları
nı hasbelzarure açanlar, belediyece tayin edilen müd
det zarfında hali sabıkına icraa mecburdur. Müddeti 
mezkûre zarfında yapılmadığı takdirde belediyece 
bilkeşif yaptırılır. Keşif bedelinin yüzde onu ayrıca 
cezaen istifa olunur. 

Madde 4. — Umumi analağımlariyle su yolla
rını kasten tahrib edenlerden masarifi tarniriyenin 
bir misli başkaca istifa olunur. 

Madde 5. — Belediyece sıhhat ve selâmeti umu
miye için mahzuru görülen hususi mecra ve lâğım 
kuyu ve çukurlar nihayet bir hafta zarfında izalei 
mahzuru sahibine tebliğ olunur. Tebligata vakıa alâ-
kadaran tarafından nazarı itibare alınmadığı tak
dirde belediyece keşfi mucibince yaptırarak mahzur 
izale olunur. Bedeli keşfin yüzde onu cezaen istiyfa 
olunur. Cezanın miktarı elli lirayı tecavüz etmez. 
Fakir halleri belediye meclisinde sabit olanlardan ma
sarifi tamiriye, dört taksitle bir sene müddetle rü
sumu belediye gibi tahsil olunur. 

Madde 6. — Kavanin ve nizamat ve talimat ve 
o emri belediyeye muhalif hareket edenlerden ilk 
defasında beş yüz kuruştan iki bin kuruşa kadar ce
zayi nakdi alınır. Harekâtı mezkûrenin tekerrürü ha
linde evvelce verilen ceza bir misli tezyit olunur. 
Eshabı sanaat ve ticaretten olanlar, üç günden on 
beş güne kadar icrayı sanaat ve ticaretten men edi
lir. Üçüncü tekerrürde ceza üç misli tezyit olunmak
la beraber üç günden on beş güne kadar haps olu
nur. Ashabı sanaat ve ticaretten olanlar hapis ceza-
siyle birlikte iki ay icrayi sanaat ve ticaretten men 
cezasiyle tecziye olunurlar. 
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Madde 7. — Beşyiiz kuruşa kadar ceza ile te
kerrürü halinde aynı miktarda tezyit olunacak ce
zalara zabıtai belediye müfettişleri tarafından ve beş-
yüzden bin kuruşa kadar olan cezalar belediye rüesa-
sı ve şehir emaneti şuabatı idariye müdürleri tara
fından hükmolunur. 

Bin kuruştan fazla cezalarla icrayi sanaat ve ti
caretten men ve hapis cezaları belediye reisleriyle 
şuabatı idariye müdürlerinin teklifi üzerine mecalisi 
belediye ve idare encümenleri tarafından hükmolu
nur. 

Madde 8. — Zabıtai belediye müfettişleri, bele
diye rüesası ve şuabatı idariye müdürleriyle mecalisi 
belediye ve idare encümenlerinin hükmedecekle
ri cezalar katdir. İstinaf ve temyiz kabul et
mez. Cezayi nakdilere ve sanaat ve ticaretten men'e 
dair verilen hükümler zabıtai belediye memurları 
ve belediye polisleri tarafından derakap infaz olu
nur. Cezayı nakdiyi vermekten imtina edenler hak
larında tanzim olunacak zabıt varakası üzerine be
her lirası için bir gün olmak üzere işbu cezayi nak
diler mecalisi belediye ve idare encümenleri karar-
lariyle hapse tahvil olunur. 

Madde 9. — Hapse dair hükümler için cürmün 
nevi ve mahiyetini esbabı subutiyeyi mutazammın 
olarak mecalisi belediye ve idare encümenleri tara
fından tanzim edilen mazbatalar belediye rüesası ve 
şuabatı idariye müdürleri tarafından doğrudan doğ
ruya berayi infaz mahalli ve en yakın müddeiumu
miliğe tevdi olunur. 

Madde 10. — Hapse tahvil edilmiş cezayi nakdi 
verenler hapis cezasından kurtulur. 

Madde 11. — Mevaddı salife mucibince tahsil 
edilen cezayi nakdiler belediyece irat kaydolunur. 

Madde 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren muteber olup İstanbul ve Ankara şehir ema
netlerine de şamildir. 

Madde 13. — İşbu kanun belediye kanunuyla 
İstanbul şehir emaneti kanunu mevkii meriyete vaz-
olununcaya kadar muteberdir. 

Madde 14. — İşbu kanunun tatbikine Dahiliye 
ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Adliye ve Dahiliye Encümenlerinin Tadili 

Madde 1. — 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye 
Kanununun memnuiyeti mutazammın ahkâmı hilâ
fına vukubulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus 
mahallerde ve yangın yerlerinde bilâruhsat yapilan 
barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hed-

molunur. Hedmiyattan husule gelen enkaz satılarak 
masarifi hedmiye istiyfa olunur. Hedim masrafı kâ
fi gelmediği taktirde üst tarafı rüsumu belediye gibi 
tahsil olunur. 

Madde 2. — Umumi mahallede yangın yerlerin
de hilafı kanun vücuda getirilmiş menabi ve baraka
ları onbeş gün zarfında hedmetmesi için eshabına 
tebligat ifa olunur. Bu müddet zarfında hedmedilme-
diği takdirde birinci madde ahkâmına tevfikan mua
mele olunur. 

Madde 3. — Umumi ana lâğımlarıyle su yolla
rını hasbelzarure açtıranlar belediyece tayin edilen 
müddet zarfında hali sabıkına icraa mecburdur. Müd
deti mezkûre zarfında yapılmadığı takdirde belediye
ce bilkeşif yaptırılır. Belediyece sarf olunan para 
alındıktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da 
ayrıca cezaen istiyfa olunur. 

Madde 4. — Umumi ana lâğımlariyle su yolla
rını kasten tahrip edenlerden masarifi tamiriye tah
sil ve bunun bir misli de cezaen başkaca istiyfa olu
nur. 

Madde 5. — Belediyece sıhhat ve selâmeti umu
miye için mahzuru görülen hususi mecra ve lâğım, 
kuyu ve çukurların nihayet bir hafta zarfında izalei 
mahzuru sahibine tebliğ olunur. Tebligatı vakıa alâ-
kadaran tarafından nazarı itibare alınmadığı takdir
de belediyece keşfi mucibince yaptırılarak mahzur 
izale ve sarfiyat istirdat olunduktan başka masarifi 
vakıanın yüzde onu da cezaen istiyfa olunur. Ceza
nın miktarı elli lirayı tecavüz etmez. Fakrü halleri be
lediye meclisince sabit olanlardan masarifi tamiriye, 
dört taksitte bir sene müddetle rüsumu belediye gibi 
tahsil olunur. 

Madde 6. — Kavanin ve nizamat ve talimat ve 
mukarreratı belediyeye muhalif hareket edenlerden 
yüz kuruştan iki bin kuruşa kadar cezayi nakdi alı
nır. Mühekerrir olan kimsenin müstahak olduğu ce
za iki kat olarak hükmolunduktan başka ashabı sa
naat ve ticaretten olanlar üç günden on beş güne 
kadar icrayı sanaat ve ticaretten menedilir. 

Madde 7. — Altıncı maddede beyan olunan ce
zalar, zabıtayi belediye memurlarının tanzim ve ita 
edecekleri zabıt varakaları veya müzekkeresi üzerine 
Ankara ve İstanbul'da Encümeni emanet ve diğer 
mahallerde mecalisi belediyece hükmolunur. 

Madde 8. — Yedinci madde mucibince verilecek 
kararlar katidir ve lâzımülicradır Bu kararlar, zabı
tai belediye ve indelicap polis memurları tarafından 
infaz olunur. Mahkûmünaleyh cezayı nakdi vermez-
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se encümeni emanet ve mecalisi belediye karariyle 
beher lira ve küsürü için bir gün (yirmidört saat) 
hapsedilir. îşbu hapis kararının verilecek müzekkere 
üzerine müddeiumumilikçe derhal icrası mecburidir. 

Cezayi nakdi tediye etmemesinden dolayı hapsine 
karar verilmiş olan kimse mahkûmubih cezayi nak
dî ve hapis edildikten sonra da hali mahpusiyette 
kaldığı beher gün için bir lira tenzili ile bakiyesini 
tamamiyle verirse hapsinden sarfınazar ve mahpus 
ise sebili tahliye olunur. 

Madde 9. — Mevaddı sabıka mucibince tahsil 
edilen cezayi nakdiler belediyece irat kaydolunur. 

Madde 10. — tşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren muteber olup Ankara ve İstanbul şehremanetle-
rine de şâmildir. 

Madde 11. — tşbu kanunun tatbikine Dahiliye 
ve Adliye vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

REŞİT AĞA (Malatya) — Encümenden şu be
lediye kanunundaki cezayi nakdiler hakkında bir 
şey sual etmek isterim. Bu kanunun yedinci madde
sinde: (Altıncı maddede beyan olunan cezalar zabı-
tayi belediye memurlarının tanzim ve ita edecekleri 
zabıt varakaları veya müzekkeresi üzerine Ankara 
ve İstanbul'da Encümeni emanet ve diğer mahaller
de mecalisi belediyece hükmolunur.) diyor. Bu mad
deye bakarsak hem İstanbul'a, hem Ankara'ya ve 
hem de harice şumulu var. Fakat kanunun nihaye
tinde onuncu maddede: (İşbu kanun tarihi neşrin
den itibaren muteber olup Ankara ve İstanbul şehr 
emanetlerine de şamildir.) diyor. Bundan da bir şey 
anlayamadım, lütfen izah etsinler. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA FERİDUN 
FİKRİ BEY (Dersim) — Anlaşılamayacak bir şey 
yoktur efendim. Maddede (işbu kanun tarihi neş
rinden itibaren muteber olup Ankara ve İstanbul 
şehr emanetlerine de şamildir.) diyor. Yani hepsine 
de şamildir, (de) edatı var, hepsine şümulü var. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini reyi âlinize ko
yacağım. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 
hakkında Kanun 

Madde 1. — 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye 
Kanununun memnuiyeti mutazammın ahkâmı hilâ

fına vukubulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus 
mahallerde ve yangın yerlerinde bilâruhsat yapılan 
barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal 
hemdolunur. Hedmiyattan husule gelen enkaz sa
tılarak masarifi hedmiye istiyfa olunur. Hedim mas
rafı kâfi gelmediği takdirde üst tarafı rüsumu bele
diye gibi tahsil olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi aynen re
yinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 2. — Umumi mahallerle yangın yerlerinde 
hilafı kanun vücuda getirilmiş mebani ve barakalar 
için onbeş gün zarfında hedmetmesi için ashabına 
tebligat ifa olunur. Bu müddet zarfında hedmedil-
mediği takdirde birinci madde ahkâmına tevfikan 
muamele olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encümen

den bir şey sorayım efendim. Yangın yeri kendi mül
kü ise, kendi yanan evinin yerine yapmış ise ne ola
caktır? Encümen bu noktayi izah etsin. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 
Malûmuâliniz beldelerimizin ıslahı noktai nazaraın-
dan, bütün belediyelerimizin takibedeceği gaye, yan
gın yerlerinde eğer yanan bir veya iki evden ibaret 
ise şüphesiz onları yine kendi mahallerine yapmağa 
müsaade vardır. Burada gayri kanuni tâbiri vardır. 
Bu, bilâizin ve bilâmüsaade, demektir ve bu gayri ka
nunî tabiri ona matuftur. Esasen belediyelerimizin 
takip ettiği usul, eğer bir yerde maazallah büyücek 
bir yangın zuhur edecek olursa, onun heyeti mecmu
asını bir harita haline getirerek muntazam yollar aça
rak hem ahalinin istifadesini, hem şehrin mamuriye-
tini temin edecek surette her birine müsaade vermek 
demektir. Binaenaleyh büyük bir yangın yerinde her
kes kendi arsasına bir şey yaptıracak olursa tabiî bir 
şehrin mamuriyeti hiç bir zaman temin edilemez. 
Onun için zannederimki, mebusu muhteremin bu hu
susta şüpheye düşmesine mahal yoktur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, ynagın yer
lerinin filhakika tadilâtı hendesiyeye tabi tutulması 
belde noktai nazarından ve belde ahalisinin güzel, fen
nî meskenler inşa edebilmesi noktai nazarından çok 
lâzımdır. Fakat bir kere tatbikat sahasını nazarı dik
kate alalım. Ankara'da 1333'te yangın olmuştur. Be
lediye şimdiye kadar, hâlâ tadilâtı hendesiyeyi yapma
mıştı. Şehir emaneti teşekkül edince ve teşekkül etme
den evvel Ankara şehrinin merkezi hükümet olduğu 
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takarrür etmesi üzerine daha eski haritalar ikmal 
edilmemiş iken 6 - 7 sene zarfında umumî bir plân 
yapılacak denilmiştir. Fakat doğrudan doğruya bele
diyenin tesvilât, müsamahası ve bilmem ne diyeyim 
artık vazife naşinaslığı yüzünden bu plân dahi takar
rür etmemiştir. Ankara gibi vaziyeti büsbütün müşkül 
olan, gayritabiî olan, mesken buhranı içerisinde bulu
nan bir şehirde inşaat yapılamıyor. Eğer esbabı tetkik 
edilecek olursa doğrudan doğruya salâhiyettar me
murların müsamahasından ibaret olduğu tahakkuk 
eder. Vakıa bu tarifi bugünkü şehremanetine tevcihe 
salâhiyetimiz yoktur. Çünkü şehir emaneti, henüz te
essüs etmiştir ve işe yeni vaziyed etmiştir. Fakat bir 
hükümet olmak mahiyetiyle, bir belediye olmak ma
hiyetiyle yedi senede plânını ihzar etmeyen ve niha
yet en müşkül bir zamanda memleketi, böyle mesken 
buhranının en had devresinde inşaatsız bırakan vazi
yetler hadis olmaktadır. Binaenaleyh bu maddenin 
kuvveyi müeyyidesi olmak üzere belediyeler hakkın
da dabir takım ahkâm vazı lâzım gelir. Encümen bu
nun hakkında ne düşünüyor? Yani muayyen bir müd
det zarfında plânlarını tatbik etmeyen, tadilâtı hen-
desiyesini yaptırmayan belediyeler hakkında ne ola
caktır? Plânlarını yapmıyor, yedi sene, sekiz sene, on 
seneden beri, inşaata da ruhsat vermiyor. Ne olacak
tır? O yangın yerleri ne olacaktır? Ankara belediye
sinin hiç mesuliyeti yoktur. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 
Efendim malûmu âliniz bu kanun belediyelerin ve 
şehri emanetlerinin faaliyetlerini biraz tezyit etmek 
ve hükmü .katilerini, arzularını tatbik ve infaz ettir
mek esasi üzerine müstenittir. Binaenaleyh belediye
lerin icraatını teşvik, beledieyelerin icraatını tevsi su
retinde bir kanun değildir. Bunlar, Heyeti Celilenize 
takdim edilmiş bulunan belediye kanunuyla temin 
edilmiş olacaktır. Orada belediyelerin faaliyeti, sa'â-
hiyeti, veçhi faaliyeti heyeti mecmuasiyle teşekkür 
edilmiş, derpiş edilmiştir ve bittabi muvacehei âlile
rinde müzakeresi esnasında nakıs noktaları tabiî ik
mal edilecektir. Ankara şehri yedi senedir imar edil
memiştir, diyorlar. Evet efendiler. Ankara şehri Millî 
Hükümetin merkezi oluncaya kadar harp esnasında 
hadis olan yangın yerini, kendi vesaitiyle ahalisinin 
vesaitiyle bittabi imar edemezdi. Çünkü bu iş büyük 
bir servete, büyük bir sermayeye mütevakkıftır. Millî 
Hükümetin teessüsünden beri, Millî Hükümetin bu 
işle meşgul olduğu Heyeti Celilenizce malûmdur. Fa
kat bütün bu seneler mücadele ile, harb ile geçmiş
tir. Hükümet, bu müddet zarfında bittabi bir şey ya

pamazdı, bu noktai nazardan şehrin imarını düşüne
mezdi. Şehrin imarına şurada bir kaç günden beri te
şekkül etmiş bulunan şehir emanetinin faaliyetiyle ib-
tidar etmiştir. Filhakika bu şehir emanetinin faaliyeti 
esnasında yine bazı inşaat sahiplerinin istedikleri in
şaatı yapamamaları meydandadır. Bu varittir, mev
cuttur. Fakat emin olunuz, Hükümet ve şehir emaneti 
âzami suretle ahalinin para dökerek şehri imar etme
sine taraftardır. Yalnız bir müddetle ki haritaların 
tersimi zamanına kadardır. O oluncaya kadar mü
saade edememek zaruretindedir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ne vakit olacak? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 
Mayısın yirmisinde haritaları şirket verecektir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim. Tahkikatı
ma nazaran bir buçuk senede ikmal edilmeyecekmiş. 
Bu muhakkaktır. Mayısın yirmi ikisinde, yalnız Mec
lisin etrafına ait plânlar verilecektir. Muhakkak su
rette şehre ait plân kalıyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 
Ragıp Beyefendi tabiîdir ki muhali arzu buyurmayı
nız. Bu memlekette yalnız bir haritayi musattaha mev
cut idi. Bu haritayi musattaha üzerine şehir emaneti 
müsaade verecektir. Fakat mühendisler dedilerki, 
Beyler müsaade verdiniz bir ev yaptılar. Halbuki ra
kımlı haritanın tanzim* esnasında lâğımları indirmek 
lâzım gelirse mecrası itibariyle filân yere toprak dol
durmak icabeder. Bir ev yaptınız. Bu suretle o ev aşa
ğı indi. O halde evin kapısı iki metre yukarıda kaldı. 
Ne yapacaksınız? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim iki ifade ara
sındaki farkı söylüyorum. Bu hali arzu etmiyorum. 
Siz mayısın yirmi ikisinde haritanın verileceğini buyu
ruyorsunuz. Benim bir buçuk senede ikmal edilemeye
ceği hakkında tahkikatım vardır, diyorum. Aramızda 
fark budur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 
Beyefendi bendeniz mayısın yirmi ikisinde bütün şeh
rin haritası verilecektir, demiyorum. Bunun imkânı 
yoktur. Mayısın yirmi ikisinde çarşı, yani bu pazar 
civarı ve Meclis civarına ait bulunan aksam yetişebi
lecektir. Onun için diyorumki, muhali teminni buyur
masınız. Yeni başlanmış bir iştir. Mutlaka zaman is
ter. Bu noktai nazardan başka bir şey yapmanın im
kânı yoktur. Belki Ragıp Beyefendi, yeni bir inşaata 
bulunmak ister. Bittabi kendileri de bu hususta bek
lemek ızdırarındadırlar. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi reye koyacağım. 
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ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim. Bendeni
zin burada anlamak istediğim bir cihet vardırki lâ-
yihai kanuniyede, bilâruhsat yangın yerlerinde yapı
lan binalar belediyece hedemolunur deniliyor. Halbu
ki İstanbul'da bulunduğumuz müddetçe oradan al
mış olduğumuz mektuplardan elde ettiğimiz maluma
ta nazaran şimdiye kadar müteaddit surette vukubul-
muş hariklerden hasıl olan yangın yerlerine ait be
lediye ne bir proje yapmıştır, ne halkın yanan evlerini 
yerini kendilerine irae etmişlerdir. Oralarda bir kör 
doğuşudur gidiyor. Bundan, halk son derece mütezar-
rır oluyor. Hatta bundan iki sene, üç sene evvel harik 
muhallerindeki arsalar kamilen halka tevzi ve taksim 
edilmediği ve bu hal üzerine terkedildiği halde bu 
gün bir ızdırarı fevkalâde karşısında bir yerde baraka 
yapıpta başını sokacak olan ahaliye barakayı yıkaca
ğız, yapmış olduğun üç buçuk kuruş masrafı da he
der edeceğiz demek muvafıkı madelet değildir. Hükü
met her halde kati bir adım atmalıdır ve halka bir 
muayyen müddet göstermelidir ve şu müddet zarfında 
yapmağa mecbur olmalıdır. Yoksa bugün yapacağız 
yarın yapacağız diye hakkı ketmetmeyelim. Bu mad
denin. tayyını teklif ediyorum. Kabili tatbik değildir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Evet muhterem arka
daşlar, ben kendime burada bir hane yapacağım, hane 
berduş değilim, vatansız değilim. (Ne oluyor sesle
ri, handeler.) (Anlamadık Ragıp Bey sesleri.) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
bu umumî mahallerde yapılan mebani, acaba bu ka
nundan evvel, yapılan mebaniye de şamil midir, değil 
midir? Eğer mukaddema yapılmış olan mebani de yı
kılmak istenirse zannederim hiçbir zaman doğru bir 
şey olmaz. Çünkü memleketin musaddak haritası yok 
iken bu harik mahallerinde bir adam ev yapmış ise, 
mademki musaddak bir harita yoktur. O halde onun
da on beş gün zarfında evini yıkmağa da belediye
nin hakkı olamaz. O vakit belediyenin yapacağı şu
dur yani ehveni seri ihtiyar edeceğiz, eğer binanın 
kıymeti arsanın kıymetinden ziyade ise o halde bele
diye yalnız arsanın kıymetini talep edebilir. Şayet ar
sanın kıymeti binanın kıymetinden fazla ise o zaman 
behriye veriyor. Yıkmak meselesine gelince; madem 
ki, haritadan evvel yapılmıştır. Harita yapıldıktan 
sonra bu gibi mebani hakkında ancak istimlâk mua
melesi carî olabilir. Yoksa böyle mukaddema memle
ketin planı yok, memleketin haritası yok. Bir adam 
bir ev yapmıştır. Hanenin kıymeti arsanın kıymetin
de ziyadedir diye belediyenin yıkmağa hakkı yoktur. 
Yıkmak için behemahal haritası yapıldıktan sonra na
sıl ki, plan dahiline rast gelecek olan diğer mebaniyi 

de yıkmak lâzım gelirse onları İstimlâk KanunUM 
tevfikan belediye yıkabilir. Keyfi için yıkamaz. Bun
lar ancak o zaman İstimlâk Kanununa tevfikan yapı* 
labilir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını teklif ede

rim. 
Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini Reyi 
Âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... 

HACIBEKİR EFENDİ (Konya) — Ademî kifâye 
hakkında söyleyeceğim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Bey
efendi maruzatımı da Dahiliye Vekili Beyefendi ka
bul ediyorlar. Zapta geçir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Zapta 
geçeceği tabiîdir. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Gerek İstan
bul'da gerek Ankara'da gerek Eskişehir'de belediye 
bir sistem tutmuştur. Bir baraka yapılacak yahut bir 
ev yapılacak. Evvelâ bu evi yapar. O yapacak adam
dan bir senet istenir. Her ne zaman ben bu evi yıkmak 
istersem ver ve buna mezunum, der. Öyle bir mezu
niyet ile yapılmış barakalar varsa yıkmak muvaffık-
tır. Fakat belediye ruhsat vermiş veyahut o adamın 
evvelden yapılmış bir evini yıkmak bugün bir cina
yettir. Müzakere kâfi değildir. Bu cihet düşünülsün. 
Her halde bu iş izah olunsun. 

FERİDUN FİKRİ (Dersim) — Hilafı kanun vü
cuda getirilmiş diyorum efendim. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Hilafı kanun 
değil diyorsunuz. Şimdi bu kanunu kabul edince yine 
olacaktır. Orada plana muvafık görülmeyenler bittabi 
yıkılacaktır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Müzakere 
gayrı kâfidir. Gayri kâfi olduğunu kendileri de söy
lesinler. Hepimiz söz söyleyelim. Mesele çok mühim 
ve hukuka aittir. 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? Müzakere
nin kifayeti aleyhinde Hacı Bekir Efendi söylediler. 
Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi Reyi Âlinize koy
mak mecburiyetindeyim. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ben söz 
istiyorum. Kifayeti müzakereyi reye koymadınız ki 
Reis Beyefendi. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti aleyhinde 
söz isteyen bir kişi vardı. O da Hacı Bekir Efendi 
idi, söyledi. Başka yoktur bekleyeyim mi? Şimdi 
«fendim, maddeyi reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... (Gürültüler, ret sesleri.) 
Efendim tadil teklifi var. 

Riyaseti Celileye 

Maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim. 
Umuma mahsus mahallerde yapılan barakalar ve 

her nevi inşaat belediyece derhal hedemolunur. 
Tekfurdağı 

Faik 
ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Ondan evvel tadil 

takriri var iken nasıl reye koydunuz? 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddenin ikinci satırındaki mebani keli

mesinden sonra «ve barakaların belediyece hedmine 
lüzum görüldüğü takdirde» fıkrasının ilâvesini teklif 
ederim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim, umuma 
mahsus olan yerler belediyenindir. Şehirler içinde ora
da bilâmüsaade yapılan binalar belediyece hadmolu-
nabilir. Fakat bunun haricine çıkmak demek istenil
diği gibi tasarruf caizdir demek olur. Binaenaleyh hiç 
kimse belediyelerin senelerden sonra mayası gelecek 
olan haritasını yapacağız diye bekleyerek mülksüz 
kalmaya mecbur değildir. Benim arsam var, meske
nim yok bir bina yapıp içine girmek, çoluğu çocuğu 
barındırmak isterim. Belediye üç sene sonra beş sene 
sonra plan yapacak diye bekleyerek elimdeki dört 
beş kuruşu da sarfederek İstanbul harikzedeleri gibi 
sokakta mı kalayım, doğru mudur? 

MAZHAR MÜFlT BEY (Denizli) — Efendim, 
mecburidir. Bir çok şehirlerin planları yeniden yapı
lıyor. Ne yapsın. 

FAİK BEY (Devamla) — Planlan yeniden yapı
lan binaları Mazhar Beyin teklifi gibi belediye istim
lâk eder ve ona göre planı tanzim eder. Yoksa şunun 
bunun malı üzerinde belediye tasarruf edemez. Halk 
malı mütekavvim değildir. 

REÎS — Efendim, kendilerinin tadili şudur. Bura
da yangın yerleri vardır, onu hazfediyorlar. Mesele 
budur. 
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FERÎDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Madde hila
fı kanun diyor. 

REÎS — Efendim, Faik Beyin teklifi tadilini tek
lif ediyor. Bu tadili kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunmadı. 

Süleyman Sırrı Beyin teklifini reye koyuyorum. 
(Takrir tekrar okundu.) 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 

Kabul ederiz efendim. 
REİS — «Belediyece hadmine lüzum görüldüğü 

takdirde» fıkrasının ilâvesini teklif ediyor. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 

Kabul ediyoruz. 
REİS — Dahiliye Vekili Bey kabul ediyorlar. Bu 

fıkranın ilâvesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmedi. Efendim, ikinci 
maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul, etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
memiştir. Madde tay edilmiştir. Üçüncü madde ikinci 
madde oldu. 

Madde 2. — Umumi ana lâğımlarıyla su yollarını 
hasbelzarure açtıranlar belediyece tâyin edilen müd
det zarfında hali sabıkına ircaa mecburdur. Müddeti 
mezkûre zarfında yapılmadığı takdirde belediyece 
bilkeşif yaptırılır. Belediyece sarfolunan para alındık
tan başka masarifi vakıanın yüzde onu da ayrıca ce-
zaen istiyfa olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi aynen reyi
nize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Umumi ana lâğımlarıyla su yolla
rını kasten tahrip edenlerden masarifi tamiriye tah
sil ve bunun bir misli de cezaen başkaca istiyfa olunur. 

REİS — Efendim söz isteyen var mı? Reyinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
- Madde 4. — Belediyece sıhhat ve selâmeti umumi
ye için mahzuru görülen hususi mecra ve lâğım, ku
yu ve çukurların nihayet bir hafta zarfında izalei mah
zuru sahibine tebliğ olunur. Tebligatı vakıa alâkada-
ran tarafından nazarı itibare alınmadığı takdirde be
lediyece keşfi mucibince yaptırılarak mahzur izale ve 
sarfiyat istirdat olunduktan başka masarifi vakıanın 
yüzde onu da cezaen istiyfa olunur. Cezanın miktarı 
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elli lirayı tecavüz etmez. Fakrü halleri belediye mecli
since sabit olanlardan masarifi tamiriyeden dört tak
site bir sene müddetle rüsumu belediye gibi tahsil 
olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
ALÎ SURURÎ EFENDİ (Karahisarışarki) — İs

tirdadın orada manası yoktur. Tasrih etsinler. Hangi 
istirdat, ne gibi istirdat? Masarifi vakıayi sahibinden 
(istiyfa) denecek, (istirdat) değil efendim. Encümen 
izahat versin efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İstirdat 
olunur yerine tahsil kabul ederiz. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Ya is
tiyfa veya tahsil olunur denmelidir. Niçin istirdat di
yorlar. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kabul ede
riz aynı mana. 

REİS — Tahsil diyorlar. (İstirdat) yerine (tahsil) 
kelimesi konacak. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Reis Bey, (masarifi ta
miriyeden) değil «,den» orada fazladır. «Masarifi ta-
miriye»... 

REİS — (Masarifi tamiriye) dir. (Den) kelimesi za
ittir. Söz isteyen var mı? Maddeyi tashih veçhile re
yinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Kavanin ve nizamat ve talimat ve 
mukarreratı belediyeye muhalif hareket edenlerden 
yüz kuruştan iki bin kuruşa kadar cezayı nakdî alı
nır. Mükerrir olan kimsenin müstahak olduğu ceza 
iki kat olarak hükmolunduktan başka eshabı sanaat ve 
ticaretten olanlar üç günden on beş güne kadar icrayı 
sanaat ve ticaretten menedilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Beşinci maddede beyan olunan ce
zalar zabıtai belediye memurlarının tanzim ve ita ede
cekleri zabıt varakaları veya müzekkeresi üzerine An
kara ve İstanbul'da encümeni emanet ve diğer mahal
lerde mecalisi belediyece hükmolunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Madde 7. — Altıncı madde mucibince verilecek ka
rarlar katidir. Ve lâzımülicradır. Bu kararlar zabıtai 

belediye ve indelicap polis memurları tarafından infaz 
olunur. Mahkumünaleyh cezayi nakdiyi vermezse 
Encümeni emanet ve mecalisi belediye karariyle be
her lira ve küsuru için bir gün (yirmi dört saat) hapse
dilir. İşbu hapis kararının verilecek müzekkere üze
rine müddei umumilikçe derhal icrası mecburidir. Ce
zayi nakdi tediye etmemesinden dolayı hapsine karar 
verilmiş olan kimse mahkûmünbih cezayi nakdiyi ve 
hapis edildikten sonra da hali mahbusiyette kaldığı be
her gün için bir lira tenzili ile bakiyesini tamamiyle 
verirse hapsinden sarfınazar ve mahpus ise sebili tah
liye olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Mevaddı sabıka mucibince tahsil edi
len cezayi nakdiler belediyece irat kaydolunur. 

REİS — Maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteber olup Ankara ve İstanbul şehir emanetlerine 
de şamildir. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — İti
baren mer'i demek lâzım. İtibaren muteber olmaz. 
(Handeler.) (Doğru sesleri.) 

REİS — Efendim, itibaren muteber yerine mer'i 
kelimesini yazıyoruz. 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 10. — İşbu kanunun tatbikine Dahiliye ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

Kanunun Heyeti umumiyesini reye koyuyorum. 
Kabal edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. 

2. — Lozan muahedenamesinin iktisabı meriyet 
etmesini müteakip 24 Temmuz 1923 tarihli affı umu
mi beyannamesine tevfikan neşir ve ilânı muktazi 
affı umumi hakkında (1/483) numaralı kanun lâyi
hası ve Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin bu 
babtaki (2/290) numaralı teklifi kanunisiyle tevhi-
den müzakeresine dair Adliye Encümeni mazbatası : 
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REİS — Efendim. Lozan sulh muahedenamesinin 
iktisabı meriyet etmesini müteakip neşir ve ilân edile
cek olan affı umumi kanun lâyihasının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1580 

9 . 4 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Lozan sulh muahedenamesinin iktisabı meriyet 
etmesini müteakip 24 Temmuz 1923 tarihli affı umu
mi beyannamesine tevfikan neşir ve ilânı muktazi af
fı umumi hakkında Adliye Vekâleti Celilesince tan
zim olunup İcra Vekilleri heyetince bittetkik Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye leffen tak
dim kılınmıştır. Muktezasının ifasına musaadei riya
set penahilerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin Teklifi 
Kanunisi 

Riyaseti Celileye 

Meclisi Âliden İstanbul'a izam edilen İstiklâl 
Mahkemei âliyesince derecatı muhtelifede mahkûm 
edilen eşhasın şayanı merhamet ve şefkat oldukları 
Meclisi Âlice resen nazarı atıfete alınarak afları ci
hetine gidilmesi hakkında Kütahya Mebusu muhtere
mi Recep Bey Efendinin takriri Heyeti umumiyece 
kabul buyrulup maddelerin tanzimi zımnında Adliye 
Encümenine havale edilmiştir. 

Kuvvayi Milliyenin bidayeti zuhurunda bazı müf-
sit ve vatansızların eseri teşvik ve ifsatları olmak üze
re ve bir kısım cahil ve nikübedi tefrikten âciz kesan 
tarafından vatanın bazı mahallerinde vuku bulan ha
rekâtı isyaniye dolayısiyle Meclisi Âliden izam buyu-
rulan istiklâl mahkemeleri veyahut divanı harplerle 
bidayet ceza mahkemelerinde mahkûm edilen bir 
takım vatandaşlarımız, senelerden beri mahpus ve 
menfi bulunmaktadır. 

İstanbul istiklâl mahkemesi henüz avdet etmeksi
zin mahkûm edilen kimseler hakkında izharı refet ve 
merhamet gösteren Meclisi Âlinin senelerden beri 
evlât ve eyalinden ve iş ve gücünden cüda bir halde 
başka başka mahallerde mahpus ve menfi bulunan 
vatandaşlar hakkında dahi aynı hüsnü şefkat ve mer

hametle hareket edeceğine kanatı kamilen hasıl olmuş 
ve Dahiliye ve Adliye Vekâletlerince bilmünasebe > 
ıa etiğim tahkikat neticesinde bu kabil eşhasın atla
rında bir mahzuru kanuni ve siyasi de mevcut olma
dığı tebeyyün etmiş bulunduğundan memleketin bir 
kısmında vukubulan ceraimden dolayı af kabul edi-
lipde diğer kısmında vuku bulan ceraim erbabının af
fedilmemesi ve memleket ve eşhas tefriki gibi bir su-
itefefhüme meydan bırakmamak üzere atideki lâyi
hai kanuniyenin ikinci madde olarak işbu kanuna 
derç kabulünü arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Mustafa Fevzi 

Madde — Düşmana iltica edenler müstesna ol
mak üzere divani harpler, istiklâl mahkemeleri mah-
kûmlarıyle bidayet ceza mahkemelerinden harekâtı 
isyaniyeden dolayı mahkûm edilen bilûmum eşhasın 
cezaları af edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 
Karar : 20/46 

14 . 4 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilece takdim kılınan affı umumi lâyi
hası ve istiklâl mahkemesi mahkûmlarının harekâtı 
isyaniyeden mütevellit efalinden dolayı afları hak
kındaki Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin 
teklifi kanunisi encümenimizde bilkırae müzakere 
olundu. 

Lâyihanın esası Lozan muahedesinden mütevellit 
olmakla kabul edilmiş ve siyasî ve askerî bilûmum 
ceraimin affedildiği bir sırada sair istiklâl mahkemesi 
mahkûmlarının affı müktezayı adil ve hakkaniyet 
bulunduğu ciretle encümenimizce bu bapta beşinci 
madde olarak bir madde kaleme alınmış ve Mustafa 
Feyzi Efendinin teklifi de bunlarda mütedahil bu
lunduğu heyeti umumiyeye arz olunur. 

dliye Encümeni 

Reisi namına 
Çorum 
Münir 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
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Aza 
Ergani 
îhsan 

Aza 
Konya 
stafa Feyzi 

Aza 
Tokat 
Emin 

Aza 
Konya 
Refik 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 

Affı Umumi Kanunu 
Hükümetin teklifi 

Madde 1. — 1 Ağustos 1914 tarihinden 20 Teşri
nisani 1922 tarihine kadar geçen müddet zarfında as
kerî ve siyasî mahiyeti haiz ceraimden ve Lozan 
sulh muahedenamesine vaziülimza ecnebi bir devle
te veya tebeasına her hangi bir muavenet fiilinden 
veyahut bu kabil ceraimden bedihi bir surette mur-
tabıt bilcümle cinayet ve cünha ef'alinden maznun 
ve mahkûm olup da Türkiye'de ikâmet eden veya 
ikâmet etmiş olan veyahut Lozan muahedesi muci
bince Türkiye'den ayrılan arazi ahalisinden bulunan 
kâffei eşhas ile mezkûr 20 Teşrinnisani 1922 tarihin
den mukaddem Türkiye'de ika edilen aynı mahiyeti 
haiz cürümlerden maznun ve mahkûm bulunan dü
veli mezkûre tebeası haklarında affı umumi ilân 
edilmiştir. 

Madde 2. — Mudanya mukavelenamesi mucibin
ce düveli itilâfiye ordularının mevcudiyeti tanınmış 
olan menatıkda 20 Teşrinisani 1922 tarihinden son
ra düveli mezkûre ordularına hidematı gayri müsel-
leha ifa etmiş olan kesan affı umumiden müstefit 
olacaklardır. 

Madde 3. — Lozan muahedenamesine merbut 
affı umumi beyanname protokolinde istihdaf edilen 
yüz elli şahıs işbu aftan müstesnadır. 

Madde 4. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren muteberdir. Ancak 24 Temmuz 1923 tarihli affı 
umumi beyannamesi mucibince Türkiye'ye karşı te-
ahhüdatını ifa etmeyen devletler tebaası hakkında 
işbu kanunun hükmü düveli mezkûrenin taahhütlerini 
ifa etmelerini müteakip tatbik olunacaktır. 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

ismet Kâzım 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Necati Ferit 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Vasıf 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Süleyman Sırrı Zekâi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 
Bulunamadı Doktor Refik 

Mübadele imar ve iskân Vekili 
Mahmut Celal 

Adliye Encümeninin Tadili 

Madde 1. — Aynen kabul, 
Madde 2. — Aynen kabul, 
Madde 3. — Aynen kabul, 
Madde 4. — Aynen kabul, 
Madde 5. — Mevaddı sabıkanın dairei şümulün

den hariç olup, istiklâl mahakimi tarafından mahkûm 
edilen bilcümle ceraimi adiye eshabı ile bunların se
bebi mahkûmiyetleri olan fiilde aslen ve feran met-
haldar olarak elyevm maznun veya mahakimi umu
miye ve divanı harplerce mahkûm bulunanlar dahi 
işbu affı umumiden istifade ederler. 

Madde 6. — işbu kanunun icrai ahkâmına Adli
ye ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini reyi
nize koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Maddelere geçilmesi takarrür etmiştir. 

Affı Umumi Kanunu 

Madde 1. — 1 Ağustos 1914 tarihinden 20 Teş
rinisani 1922 tarihine kadar geçen müddet zarfında 
askerî veya siyasî mahiyeti haiz ceraimden ve Lozan 
Sulh Muahedenamesine vaziülimza ecnebi bir Dev
lete veya tebaasına her hangi bir muavenet fiilinden 
veyahut bu kabil ceraime bedihi bir surette mürtabit 
bilcümle cinayet ve cünha efalinden maznun ve 
mahkûm olup da Türkiye'de ikamet eden veya ika
met etmiş olan veyahut Lozan Muahedesi mucibince 
Türkiye'den ayrılan arazi ahalisinden bulunan kâffei 
eşhas ile mezkûr 20 Teşrinnisani 1922 tarihinden 
mukaddem Türkiye'de ikâ edilen aynı mahiyeti haiz 
cürümlerden maznun ve mahkûm bulunan düveli 
mezkûre tebaası haklarında affı umumî ilân edilmiş
tir. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul olundu.; 
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Madde 2. — Mudanya Mukavelenamesi muci
bince düveli itilâfiye ordularının mevcudiyeti tanın
mış olan menatıkda 20 Teşrinnisani 1922 tarihinden 
sonra düveli mezkûre ordularına hidematı gayrı mü-
selleha ifa etmiş olan kesan affı umumiden müstefit 
olacaklardır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tarihi 
milâdi neye koyuyorlar, niçin rumî tarih koymu
yorlar? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muahede 
de öyle yazılı. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yanıba-
şina rumi tarih konsa fena mı olur? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ne çıkar. 

2. — Lozan muahedenamesinin iktisabı meriyet et
mesini müteakip 24 Temmuz 1923 tarihli affı umumi 
beyannamesine tevfikan neşir ve ilânı muktazi affı umu
mi hakkında (1/483) numaralı kanun lâyihası ve Kon
ya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin bu baptaki 
(2/290) numaralı teklifi kanunisiyle tevhiden müzake
resine dair Adliye Encümeni Mazbatası : 

REİS — Affı umumi kanununun bakiyei müzake-
ratına devam edeceğiz. Üçüncü maddeyi okuyoruz. 

HAMDİ BEY (Bozok) — Her şey çıkar efendim. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Süley

man Sırrı Bey o halde türkî tarihi koyun. 

REtS — Efendim başka söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen reye koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 3. — Lozan Muahedenamesine merbut af
fı umumî beyanname protokolinde istihdaf edilen 
yüzelli şahıs işbu aftan müstesnadır. 

REİS — Efendim, bu maddenin müzakeresi için 
Hükümetten bir celsei hafiye aktine dair teklif al
dım. Celsei hafiye aktine karar verebilmek için ev
vel emirde samiinin locaları tahliye etmesi lâzımdır. 

Hitamı celse; saat : 3,50 

Madde 3. — Lozan Muahedenamesine merbut 
Affı Umumi Beyanname protokolünde istihdaf edilen 
yüz elli şahıs işbu aftan müstesnadır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'idir. Ancak, 24 Temmuz 1923 tarihli Affı 

ÎKlNCİ CELSE HÂFlDİR 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

BedM Müzakerat; Saat : 5,30 

RElS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avııi Bey (Bozok) Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Umumi Beyannamesi mucibince Türkiye'ye karşı taah-
hüdatını ifa etmeyen devletler tebaası hakkında işbu 
kanunun hükmü Düveli mezkûrenin taahhütlerini ifa 
etmelerini müteakip tatbik olunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Haysr ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efen
dim. 

"Madde 5. — Mevaddı sabıkanın dairei şümulün
den hariç olup, İstiklâl Mahakimi tarafından mah
kûm edilen bilcümle ceraimi adiye esbabı ile bunların 
sebebi mahkûmiyetleri olan fiilde aslen ve fer'an met-
haldar olarak elyevm maznun veya mahakimi umumi
ye ve divanı harplerce mahkûm bulunanlar dahi işbu 
affı umumiden istifade ederler. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Adliye 
ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar aksini reye koyuyorum; kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesini Reyi Âlilerine koyu
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Kabul olundu efendim. 

3. — Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten verile
cek olan emvali gayr i men kul ey e dair (l 1446) numaralı 
kanun lâyihası ile Mübadele ve Adliye Encümenleri 
mazbataları: 

REİS — Efendim, mübadeleye tabi ahaliye mu
vakkaten verilecek olan emvali gayrimenkuleye dair 
Başvekâletten mevrut (1/446) numaralı Kanun Lâyi
hası ile Mübadele ve Adliye Encümenleri mazbatala
rını müzakere edeceğiz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalem 

Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/807 

14 . 2 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten verilecek em
vali gayrimenkuleye dair mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Celilesince tanzim kdıhıp İeravekilleri Heye
tinin 12 . 2 . 1340 tarihli içtimamda Meclisi Âliye 

arzı takarrür eden kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
sureti musaddakası leffen takdim kılınmıştır. İfayı 
muktezasına müsaadei Riyaset. Penahilerini istirham 
eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Yunanistan'dan mübadele suretiyle gelen ahalinin 
müstahisl haline getirilmeleri ve terfihleri musammem 
olmasına binaen bunlardan ziraatla iştigâl edenlere 
tohumluk, çift hayvanat ve alâtı verilmiş ve derdesti 
neşir bulunan talimatname mucibince erbabı sanattan 
olanlarına da alât ve edevat veya bunların bedelleri
nin itası mukarrer bulunmuş olduğu gibi ahalili mer-
kûmeden bir kısmının da eshabı emlâktan oldukları 
ve halbuki kendilerine terkettikleri emlâka mukabil 
emvali gayrimenkule verilmesi ancak her iki hükü-
mctde metruk gayrimenkul emvale kıymet takdiriyle 
tasviyei nihaiye muamelesinin hitamına mütevakkıf 
ve bu ise uzun zaman mürurunu mucip olduğu naza
ra aluıarak bu gibilere de muvakkaten bir miktar em
val verilmek suretiyle mayişetlerinin bir dereceye ka
dar temini ve bu suretle de emvali mezkûrenin hari-
biden siyaneti muvafıkı nasafet ve hikmet görülmüş 
olduğundan işbu kanun lâyihası bu mülâhazaya bina
en teklif edilmiştir. 

Müslümanların Yunanistan'da terk ettikleri emlâ
kin kaçta biri nisbetinde Türkiye'de Rum emvali 
nıctrukesi mevcut olduğu sureti sahihada gayrı ma
lûm ve alâkadar eshabı emlâkin neşrettikleri risaleler
de bunun azamî olarak ancak yüzde yirmi derecesin
de olacağı münderiç olması hasabiyle bir kısmına 
haklar»ndan fazla emval verip bilâhare diğerlerinin 
hiç bir mal alamamak vaziyetinde bırakılmamaiarı 
için ikinci maddede muharrer nisbetler esas olmak 
üzere kabul edilmiştir. Filhakika vehlei ulâda mezkûr 
nisbetler dairesinde verilecek emlâkin laşey mesabe
sinde olacağı ve binaenaleyh bunlardan bir istifade 
olamıyacağı hatıra gelirse de mezkûr emlâkin de ku-
yudda muharrer kıymet üzerinden verileceği ve bu 
kıymetlerin altın akça itibariyle ve az harç vermek 
için hakiki değerlerinden dûn bir kıymet gösterilmek 
suretiyle muharrer oldukları ve bugünkü değer fiyat
larının mezkûr kıymeti muharreerden çok fazla bu
lunduğu nazara alınırsa zannı mezkûrun gayri varit 
olduğu tezahür eder. Tasarruf senetlerinde muharrer 
emlâkin bilâhare yanmış ve satılmış olması muhtemel 
olduğundan mezkûr scentlerden medâ emlâki mezkû-
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renin filimi mevcut olduğu hakkında bir teminat ara
nılması muvafık görülmüş ve üçüncü madde bu mak
satla tahrir edilmiştir. 

Teminatı mezkûreye rağmen yine fazla kıymette 
emlâk alınmak ihtimali derpiş edilerek buna karşı bir 
tedbir olmak üzere dördüncü madde tahrir edilmiş 
ve işbu maddede bu gibilerin verecekleri tazminatın 
temini istiyfası için bu hususta birer kefaletname 
alınması esası vaz olunmuştur. Muhacirleri muayyen 
iskân mıntıkalarında ikâmete mecbur etmek ve ara
zi terkedenlere müsakkafat ve köylerdeki arazi ve 
haneler eshabına şehirlere civar mahallerde kâin yer
ler ve binalar vererek şehirlerde hanlar apartmanlar 
bırakanların anca,k arazi ve kıymetli arsalarla arazi 
veya çiftlik sahibi olanların da ıssız yerlerde vaki tar
la almaları zaruretinde bırakılmamalannı temin eyle
mek maksadıyle bu gibilere ancak kendi iskân mıntı
kalarında kâin olmak ve bıraktıkları emlâk nev'inden 
bulunmak şartıyla emvali gayrimenkule verilmesi esa
sı kabul edilerek beşinci madde bu esasa binaen ya
zılmıştır. Fakat ekseriyetle müslümanların Yunanis
tan'da arazi ve rumların da Türkiye'de müsakkafat 
terk ettikleri cihetle mutlaka aynı nev'iden emlâk ita
sı mümkün olamıyacağı nazara alınarak muayyen is
kân mıntıkası dahilinde aynı nev'iden emvali gayri
menkule bulunmadığı takdirde diğer nev'i emval ve
rilebileceği ve talep vukunda iskân mıntıkası ittihaz 
edilmemiş olan mahallerde de emvali gayri menkule 
ita olunabileceği mezkûr maddede tasrih edilmek su
retiyle mahzuru vaki izale edilmiştir. 

Bir de fabrika işletmek yalnız sermayedar olmak
la mümkün olmayıp bunun için ayrıca ihtisas ve tec
rübe sahibi olmak da lâzım olduğundan yalnız fabri
ka terkedenlere mahsus olmak üzere kendi iskân mın
tıkalarında mevcut olmadığı takdirde diğer her hangi 
bir mıntıkada bulunan bir fabrikanın verilebileceği 
lüzumu mezkûr maddeye ilâve olunmuştur. Bu suret
le verilen emvali gayrimenkulenin dördüncü maddede 
gösterilen ahval dolayısıyle istirdat edilmesi ve bun
dan başka bu emvale muhtelit mübadele komisyo
nunca kıymet takdiri sırasında hedim-i tahrip edilmiş 
olanlara değerinden fazla olarak ve tamir görenlere 
de ilâve edilen aksam evvelce mevcut addolunarak 
kıymet takdir olunması ihtimali mevcut olduğundan 
altıncı madde bu maksatla yazılmıştır. Envali metrü-
kenin tasfiye neticesine kadar kâr ve zararı rahibi sa
bıkına ait olduğundan ancak bu muamelenin hitanım
dan sonra vukua gelecek hasarın ve vergilerin mu
vakkaten tasarruf edenlere ait olacağı yedinci mad
dede tasrih kılınmıştır. 

Mübadelede dahil olup da evvelce Türkiye'ye gel
miş olanlar şimdiye kadar bir yurt ve iş güç edinmiş 
olacaklarından sekizinci maddede muvakkaten veri
lecek emvali gayrimenkulenin evvel emirde nıübade-
leten gelenlere ve badehu evvelce gelip de mübade
lede dahil olanlara ita olunacağı zikredilmiştir. 

Mübadele, İmar ve İskân Encümeni Mazbatası 
Esbabı Mucibe 

Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten verilecek 
emvali gayrimenkule hakkında Heyeti Vekilece tan
zim ve Meclisi Âli tarafından berai tetkik encümeni
mize havale olunan kanun lâyihası Mübadele İmar ve 
İskân Vekâleti Müsteşarı ve İskân Müdürü Beyefen
diler hazır oldukları halde müzakere ve tetkik olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında beyan olunduğu üze
re mezkûr kanun lâyihasında istihdaf edilen gaye 
mübadele suretiyle anavatana iltihak eden ahalinin 
müstahsil bir vaziyete girmelerine matuf olup bunun 
temini husulü ise ahalinin terk ettikleri yerlerdeki 
emvali gayrimenkulelerine mukabil kendilerine bir 
nisbet dairesinde iskân mıntıkalarında emvali gayri
menkule tefvizi suretiyle mümkün olacağı esası en-
cümenimizce de muvafık görülmüş ve şu kadar varki, 
nisbeti muayyene dairesinde ahaliye ita olunacak 
emvali gayrimenkulenin muvakkaten tefviz edileceği 
hakkında mevcut olan sarahat, encümence mahzur
dan gayri salim görülerek mezkûr madde tevkit esa
sını ref edecek bir tarzda tadil olunmuştur. 

Ahaliye verilecek malların nisbetini tayin eden 
ikinci maddede esbabı tasarrufun tasarruf senedine 
hasredilmesi ve tasarrufu müsbet olan tapu sene-
datım memleketlerini terk eden ahali nezdınde bu
lunmaması ve ona mukabil tasarrufu müsbit vesaiki 
resmiye bulunabilmesi ihtimali şiddetle varit oldu
ğundan, mezkûr maddeye bu esas dairesinde bir fık
ra ilâve edilmiştir. 

Kendilerine emvali gayrimenkule tefviz olunacak 
ahalinin yedierinde bulunan tasarruf senedatı veya 
tasarrufu müsbit vesaiki resmiyede muharrer emlâ
kin halen kendi tahtı tasarruflarında bulunduğu is-
bat zımmında üçüncü maddede vaz edilen usûl her 
türlü suiistimal veya bir gûna tayini hakikate mey
dan verilmemek üzere bazı takyüdata tabi tutulmuş 
ve maddeye ol veçhile tadilât icra edilmiştir. 

Anavatana iltihak eden ahalinin bulundukları yer
lerde terkettikleri yerlerdeki emvali gayrimenkuleleri 
ile ikinci maddede musarrah nisbet dairesinde kendi-
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lerine verilecek emlâk arasında tasfiyei umumiye 
neticesinde hâsıl olacak tefazülü cüz'i veya külli üze
rine İttihaz edilecek tedabire mütedair olan dördün
cü madde encümenimizce aynen kabul ve tevkit 
esasına tevfikan tanzim edilen beşinci madde encü
mence kabul edilmiş olan esasa göre tadil muhtelif 
mübadele heyetlerinin emvali metruke hakkındaki 
vazifeleri intaç edilinceye kadar ahaliye katiyen tef
viz edilmiş olan emval üzerinde ahalinin hukuki ta-
sarr uf üyelerin i takyit ve tahdit eden altıncı madde 
bazı tadilâta tabi tutulmuştur. Yedinci maddede 
mevzubahsolan muamelât hukuku tasarrufiyenin ica-
bettirdiği külfetleri tekrardan ibaret olup maddenin 
lüzum ve vücudu encümence faydasız görülmüş ve 
tayyedilmiştir. Tefvizi envai ve ihtiyar edilecek mik
yası rüçhan tertibinden bahis olan sekizinci madde
de mevzu usul muvafıkı adlü hakkaniyet görülerek 
madde aynen kabul ve tefvizi muvakkatin neticei 
tasfiyede tefvizi katiye inkilâp edeceğine mütedair 
olan dokuzuncu madde tayyedilerek işbu kanunun 
ruhu mevzuuna muhalif olan Mütemevilân Kanununun 
ilgası hükmü ile alâkadarlarının tabi olacakları ah
kâmı mübeyyin ayrıca bir madde ilâve edilmiştir. 

Onuncu ve onbirinci maddeleri aynen kabul edil
miştir. Her veçhile şayestei sahabet ve şefekat olan 
ve anavatana iltihak ile bir unsuru müfit ve müstah
sil olacakları tabiî bulunan ahalinin biran evvel va
ziyeti matlübeye girmeleri teklif olunan mezkûr ka
nun lâyihasının Meclisi Âlice müzakeresine ve tas
dikine vabeste bulunduğundan bermucibi havale Ad
liye ve Umuru tasarrufiye encümenlerince badeltetk-
kik mezkûr kanun lâyihasının sureti müstacelede ve-
sair mevadda tercihen müzakeresi icra buyurulmak 
üzere işbu mazbatamız tanzim ve takdim kılındı. 

vtübadele, İmar ve İskân 
Encümeni Reisi 

Rüştü 

Kâtip 
Karahisarı Şarki 

îsmail 

Aza 
Maddedeki tasarruf 

senetleri kaydının 

Mazbata. Muharriri 
Antalya Mebusu 

Ahmet Saki 

Aza 
Zonguldak 

Halil 

Aza 
Bolu 

Emin Cemal 
kifayetine ilâve edilen, 
tasarrufu ispat eden 

«vesaik» kelimesine muhalifim 

Erzurum 
Halet 

Aza 
Menteşe 

Esat -

Hükümetin teklifi 

Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten verilecek 
emvali gayrimenkule hakkında kanun lâyihası 

Birinci madde : Mübadele suretiyle Yunanistan' 
dan gelen veya evvelce gelmiş olup da mübadeleye 
tabi bulunan muhacirinden Yunanistan'da emvali 
gayrimenkule terk edenlere bıraktıkları emvalin mu
kabili sureti katiyede tefviz olununcaya kadar temini 
mayişetlerine medar olmak ve bilâhare tefvizi kafile
ri icra edilmek üzere mevaddı atiyede münderiç şu-
rut ve nispet dahilinde muvakkaten emvali gayri
menkule ita edilir. 

İkinci Madde — Tasarruf senetlerinde beşyüz li
raya kadar malları mukayyet bulunanlara işbu kıy
metin yüzde on yedi buçuğu ve iki bin beş yüz liraya 
kadar malları mukayyet olanlara beş yüz liralığa ka
dar yüzde on yedi buçuğu ve mütebakisi için yüzde 
on beşi ve ondan fazlasına malik olanlara iki bin beş 
yüz liralığa kadar nispeti mezkûre dahilinde olmak 
üzere mütebakisi için de yüzde on iki buçuğu nispe
tinde emvali menkule verilir. Verilecek emvali gayri
menkule için de umuru tasarrufiye kuyudunda mu
kayyet olan kıymet esas ittihaz olunur. 

Üçüncü Madde — Kendilerine bu suretle emvali 
gayrimenkule itası talebinde bulunanlar tasarruf se
netlerini ibraz ve tevdi etmekle beraber işbu senet
lerde muharrer emvali gayrimenkulenin halen uhdei 
tasarruflarında olduğuna dair emvali metrûkenin kâ
in oldukları mahaller ahalisi muteberan ve esbabı em
lâkinden lâakâl beş zatın imzasıyle mümzi ve kâtibi-
âdillikce musaddak birer vesikayı da tevdi mecburi
yetindedirler. 

Dördüncü Madde — Kendilerine muvakkaten em
vali metruke verilen eşhasın bilâhare terk ettikleri 
memleketlerde uhtelerinde beyan ettikleri derecede 
veya asla emvali gayrimenkule mukayyet olmadığı ta
hakkuk ettiği veya namlarına mukayyet emvali gay
rimenkule olup da tespiti için muhtelit mübadele ko
misyonuna müracaat etmedikleri veyahut kendilerine 
muvakkaten verilen emvali gayrimenkuleye mezkûr 
komisyonca terk ettikleri emvalden fazla bir kıymet 
tayin edildiği takdirde kendilerinden işbu emval kıs
men veya kamilen istirdat ve eğer fark pek az ise yal
nız bu fark istiyfa olunur. 

Kamilen istirdadı halinde, bu gibiler adiyen iskân 
hakkından mahrum edilecekleri gibi bigayrihâkin iş
gal etmiş oldukları emvali gayrimenkulenin müddeti 
işgalindeki eciri misli de kendilerinden ayrıca ahz edi-
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lir. Ellerinden kısmen emval istirdat olunanlardan 
yalnız istirdat edilen kısma ait ecri misil alınır. Bu 
hususta kendilerinden katibi âdillikçe birer taahhüt 
senedi ile kefaletname alınır. 

Beşinci Madde — Muvakkaten verilecek emvali 
gayrimenkule ancak her memleket ahalisi için tayin 
olunan iskân mıntıkaları dahilinde kâin emvalden ve
rilir ve hini itada terkettikleri emvali gayrimenkule-
nin nev'i ve mevkii nazara alınır. Bu suretle arazi ve 
ya çiftlik dükkân veya her nevi akar değirmen veya 
fabrika terk etmiş olanlara yine aynı neviden ve kâin 
oldukları mahallere göre köy kasaba veya şehirlerde 
olmak üzere emvali gayrimenkule verilir. Fakat mu
ayyen iskân mıntıkaları dahilinde aynı neviden em
vali gayrimenkule bulunmadığı takdirde yalnız terk 
edilen emvali gayrimenkulenin mevkileri gözetilerek 
diğer nevi emval verilir. 

Bir de bir iskân mıntıkası dahilinde fabrika bu
lunmadığı ve diğer mıntıkada mevcut olup fakat o 
mıntıkada da Yunanistan'da fabrika terk etmiş kimse 
olmadığı takdirde, yalnız fabrika terk edenlere mün
hasır olmak üzere iskân mıntıkaları haricinde kâin 
fabrika itası da caiz olduğu gibi talep vukuunda is
kân mıntıkası ittihaz edilmemiş olan mahallerde vaki 
gayrimenkul emval dahi verilebilir. 

Altıncı Madde — Bu suretle verilen emvali gay
rimenkule katiyen tefviz olununcaya kadar güzerân 
olacak müddet zarfında âhâre beyü ferağ veya rehin 
hedim ve tahrip veya ihrâk ve hatta vaziyeti hazıra-
sı tebdil ve tağyir edilemez. Yalnız zarurî tamire muh
taç olanlarının iskân ve İmar komisyonundan mü
saade istihsal edilmek ve vaziyeti hazıraları mezkûr 
komisyonca tespit edilmek şartıyle tamirleri caizdir. 
Bittabi cüz'i tamirat bu gibi merasime tabi değildir. 

Memnuiyeti vakıaya rağmen bu gibi emvali gay-
rimenkuleyi hedim ve tahrip veya ihrâk edenler 
hakkında kanunu cezanın, âhânn emvali gayrimen-
kulesini hedim ve tahrip veya ihraç edenlere müret-
tep cezalar tatbik olunur. 

Yedinci madde — Mezkûr emvali gayrimenku-
leye muhtelit mübadele komisyonunca bir kıymet 
takdir olunup sahibi sabıkının hakkı tasarrufu ref 
edildikten sonra tefvizi kafisi icra olununcaya kadar 
güzaran olacak müddet zarfında muhterik veya 
mümhedim veya bir suretle duçarı hasar olduğu 
takdirde işbu zarar muvakkaten tasarruf edenlere 
ait olduğu gibi bu suretle verilen emvali gayrimen
kulenin bilcümle emlâk ve araziye ait vergileri de 
yine emvali mezkûre üzerinde sahibi sabıklarının 

alâkalarının kat olunduğu tarihten itibaren kendileri 
tarafından tesfiye edilecektir. 

Sekizinci madde — Bu suretle emvali gayrimen
kule evvel emirde mübadeleten gelenlere ve bade
hu evvelce gelip de mübadelede dahil olanlara ita 
edilecektir. 

Dokuzuncu madde — Muvakkaten verilen em
vali gayrimenkule Türkiye ve Yunanistan'da kâin 
mübadeleye tabi bilumum emvali gayrimenkuleye 
muhtelit mübadele komisyonunca kıymet takdiri 
muamelâtı hitam bulduktan ve hesabat rüiyet edil
dikten sonra dördüncü maddede gösterildiği veçhile 
muvakkaten tasarruf edenlere tefvizi kafisi icra 
olunacaktır. 

Onuncu madde 
muteberdir. 

İşbu kanun neşri tarihinden 

Onbirinci madde — İşbu kanunun icrasına Mü
badele, îmar ve tskân ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

13 . 2 . 1340 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vek. 

Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyit 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Maarif Vekili 
îsmail Safa 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Sıhhiye ve Muaveneti Mübadele, İmar ve İskân 
İçtimaiye Vekili Vek. Vekili 
Doktor Refik İsmail Safa 

Erkânı Harbiye Umumiye 
Vekâleti Vekili 
Mustafa Fevzi 

Mübadele Encümeninin tadili 

Madde 1. — Mübadele suretiyle Yunanistan'dan 
gelen veya evvelce gelmiş olup da mübadeleye tabi 
bulunan muhacirinden Yunanistan'da emvali gayri
menkule terk edenlere, bıraktıkları emvale mukabil, 
mevaddı atiyede münderiç şartlar ve nisbetler dahi
linde, emvali gayrimenkule tefviz olunur. 
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Madde 2. — Tasarruf senetlerinde veya tasarru
fu müsbit vesaiki resmiyede, beş yüz liraya kadar 

malları mukayyet bulunanlara işbu kıymetin yüzde 
onyedi buçuğu ve iki bin beş yüz liraya kadar mal
ları mukayyet bulunanlara işbu kıymetin yüzde on
yedi buçuğu ve mütebakisi için yüzde on beşi ve on
dan fazlasına malik olanlara iki bin beş yüz liralığı
na kadar nisbeti mezkûre dahilinde olmak üzere 
mütebakisi için de yüz de on iki buçuğu nisbetinde 
emvali gayrimenkule verilir. Verilecek emvali gay
rimenkula için de umuru tasarrufiye kuyudunda 
mukayyet olan kıymet esas ittihaz olunur. 

Madde 3. — Kendilerine bu suretle emvali gay
rimenkule itası talebinde bulunanlar tasarruf senetle
rini ibraz ve tevdi etmekle beraber işbu senetlerde 
muharrer emvali gayrimenkulenin halen uhdei tasar
ruflarında olduğuna dair emvali metrukenin kâin ol 
dukları mahaller ehalisinden olup, mübadele esna
sında gelen muteberan ve ashabı emlâktan lâakal beş 
zatın imzasiyle mümzi ve kâtibiadillikçe musaddak 
bir vesikayı da tevdi mecburiyetindedirler. 

Madde 4. — Aynen kabul. 

Madde 5. — Tefviz edilecek emvali gayrimen
kule ancak her memleket ahalisi için tayin olunan is
kân mıntakaları dahilinde kâin emvalden verilir ve 
hini itada terk ettikleri emvali gayrimenkulenin nev'i 
ve mevkii nazarı dikkate alınır. Bu suretle arazi veya 
çiftlik dükkân veya her nevi akar değirmen veya fab
rika terk etmiş olanlara yine aynı neviden ve kâin 
oldukları mahallere göre köy, kasaba veya şehirlerde 
olmak üzere emvali gayrimenkule verilir. Fakat mu
ayyen iskân mıntakaları dâhilinde aynı neviden em
vali gayrimenkule bulunmadığı takdirde yalnız terk 
edilen emvali gayrimenkulenin mevkileri gözetilerek 
diğer nev'i emval verilebilir. Bir iskân mıntakası da
hilinde fabrika bulunmadığı ve diğer mıntakada mev
cut olup fakat, o mıntakada da Yunanistan'da fabri
ka terk etmiş kimse olmadığı takdirde yalnız fabri
ka itası da caiz olduğu gibi talep vukuunda iskân mın
tıkası ittihaz edilmemiş olan mahallerde vaki gayri
menkul emval dahi verilebilir. 

Madde 6. — Bu suretle verilen emvali gayrimen
kule muhtelit mübadele heyetleri tarafından takdiri 
kıymet ve mübadele muamelâtı intaç edilinceye kadar 
ahare bdfü ferağ ve rehin ve hattâ vaziyeti hazirası 
tağyir ve tebdil edilemez. Yalnız zarurî tamire muh
taç olanlarının mübadele, İmar ve İskân Vekâletince 
ittihaz edilecek usul dairesinde müsaade istihsal ve 
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vaziyeti haziraları tesbit edilmek şartiyle tamirleri 
caizdir. Cüz'i tamirat bu gibi merasime tabi değildir. 
Bu gibi emvali gayrimenkuleyi hedim ve tahrip veya 
ihrak edenler hakkında Kanunu Gazada aharın em
vali gayrimenkulesini hadîm ve tahrip veya ihrak 
edenlere mürettep cezalar tatbik olunur. 

Madde 7. — Tayyedilmiştir. 

Madde 8. — Aynen kabul. 

Madde 9. — 8 Eylül 1332 tarihli mütemevvilân 
kanunu ahkâmı mülgadır. Mezkûr kanunla mukadde
ma mütemevvilânı muhacirine muvakkaten tevzi ve 
ita edilmeyip elyevm tahtı idarelerinde bulunan em
vali gayrimenkulenin tefvizleri işbu kanunla muayyen 
şurut ve nisbete irca suretiyle icra edilir. İşbu emvale 
vaziyet edenler mübadeleye tabi memleket ahalisinden 
oldukları takdirde emvali mephusenin ikinci maddede 
zikredilen nispetten fazla kalacak kısmı ve mübadeleye 
gayri tabi memleket ahalisinden olanların ise tamamı 
istirdat veya bedelleri mukassaten istiyfa kılınmak 
üzere ipka edilebilir. îşbu hususun sureti tatbikiyesi 
bir talimatname ile şerh ve tesbit kılınacaktır. 

Madde 10. — Aynen kabul, 

Madde 11. — Aynane kabul, 

Adliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali gayri
menkule hakkındaki lâyihai kanuniye mübadele ve 
umuru tasarrufiye encümenlerince muaddelen vücu
da getirilmiş lâyihalarla birlikte mübadele, İmar ve 
İskân Vekili Celâl Beyin huzuruyle encümenimizce 
dahi müzakere ve tetkik olundu. 

Lâyihai. mezkûrenin esas itibariyle lüzumu vücudu 
kabul olunduktan sonra maddelerin müzakeresine ge
çildi. 

Muhacirlere verilecek emvali metrukenin sureti 
muvakkatada itası muhacirleri mütereddit bir vazi
yete ilka ve arzui imar ve temekkünü de haleldar 
edeceği mülâhazasına ve tefvizi muvakkat iade mahi
yetinde olup, işbu lâyihanın hedefi ise kastı iadeden 
uzak bulunmasına mebni birinci madde mübadele en
cümeninin kabul ettiği şekilde tasvip ve tahrir ve 
buna yalnız (sureti katiyede) kaydı ilâve olunmuştur. 
Mübadeleye tabi kimselerin terk ettikleri emvali gay
rimenkule kıymetlerinin mecmuu halen ve sureti sa-
hihada muayyen ve malûm olmamasına ve bidayeten 
vuku bulan tefvizler gelecek vatandaşları mümkün 
mertebe terfih esasına müstenit olup, şimdiden fazla 
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nisbet ve miktarda mal verilmesi ve yüzde yirmi nis-
betinin dahi bir haddi azam ile tahdit olunmaması 
atiyen teşevvüşü ve bazı güna mahrumiyetleri mucip 
olabileceği gibi teklif olunan şeklin kabulü de tatbi
katta müşkülâtı ve karışıklıkları müstelzim vaziyetler 
ihdas eyliyeceği mütalâasına binaen tefvizde yüzde 
yirmi nisbeti esas olarak kabul ve bu da yalnız elli 
bin lira kıymeti haiz emvale hasredilerek ikinci mad
denin bu dairede tanzimi münasip görülmüştür. 

Üçüncü madde, ibraz olunacak senedat ve vesaiki 
tasarrufiyenin muhacirinden beş kişi tarafından tev
siki bir manayı hukukiyeyi mutazammın ve sıhhat ve 
selâmeti muameleyi de kâfil ve müemmen olamaya
cağı gibi böyle bir tedbire müracaat muhacirler ara
sında vifakın mübeddili nifak olması gibi mahzuru 
da tevlit edebileceği melhuz bulunmasına binaen beş 
kişi tarafından alınacak vesika ile elde edilmek iste
nilen maksadın bir taahhütname ile temini istihsali 
daha muvafık görülerek madde buna göre yazılmış
tır. 

Dördüncü maddedeki esas ve manâ bilkabul yalnız 
birinci fıkranın sonunda bahsolunan farkın mutlak 
bırakılması tereddüdü ve bazan da suiistimali mucip 
olacağı mülâhaza olunarak bu cihet yüzde on ile tak
yit ve bu farkı kıymetin mukassaten istiyfası tasvip 
edilmiş ve ibare buna göre yazılmış olduğu gibi ken
dilerine verilen malın kamilen lüzumu istirdadı ta
hakkuk eden muhacirlerin adiyen iskân hakkından da 
mahrum bırakılmaları bir veçhile tecviz olunur halat
tan olmamasına mebni bu kayıt da maddeden çıkarıl
mış ve ecrimisilin mecalisi idarece takdiri esası kabul 
ve maddenin son fıkrasını teşkil eden taahhüt senedi 
ve kefaletnameye müteallik ibare kamilen tayyoîün
müş ve binaenaleyh madde süveri fncbsuta dairesinde 
tertip kılınmıştır. 

Umuru Tasarrufiye Encümeninin ilâveten kabul 
eylediği beşinci madde encümenimizce de muvafık 
görülerek yalnız şekli tertip ve tahririnde bazı tadi
lât icra kılınmış ve bedelâtı icarenin mecalisi idarece 
tahmini esası kabul olunmuştur. 

Hükümetten mevrut lâyihanın beşinci maddesi da
hi Encümenimizce kabul edilen tefviz esasına gire ve 
cüz'i ibare tadilleriyle bittahrir altıncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Hükümetten gelen lâyihanın altıncı maddesi dahi 
mefhum ve manâ itibariyle şayanı kabul görülmüş ve 
yalnız ibaresinde tadilât bilicra yedinci madde olarak 
vaz ve tespit edilmiştir. İşbu kanun ile katî tefvizler 

kabul edilmesine ve bir kimsenin tahtı tasarrufunda 
bulunup muhterik ve münhedim olan emvali gayri-
menkuîenin yanmış veya yıkılmış olmasından müte
vellit zarar ve hasarın kendisine aidiyeti ve bunlara 
müteallik vergilerin de mutasarrıflar canibinden tedi
yesi derkâr olmasına mebni bilüzum görülen ve esas 
lâyihada yedinci olarak vaz edilen madde tayyedil-
miştir. 

Mübadeleye tabi eşhastan evvel veya sonra gelen
ler arasında bir fark gözetmek bahir, is evvelce ken
diliklerinden Hükümete hiç bar olmaksızın anavatana 
gelmiş olanlara ait muamelei tevfiziyenin icrasını ahi
ren ve mübadeleten gelenlerden sonraya bırakmak 
müsavatı muhil ve maslahaten de gayricaiz olmasına 
mebni lâyihanın sekizinci ve muvakkaten tevfiz esası 
encümenimizce muvafık görülmemesinden naşi de tef
vizi muvakkat esasına göre yazılmış olan dokuzuncu 
maddesi tayyolunmuş ve mübadele encümenince ilâ
veten vaz olunan maddede sekizinci madde olarak ka
bul kılınmış olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi namına Mazbata Muharriri 

Çorum 
Münür 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Bayazıt 
Şefik 
Aza 

Tokat 
Emin 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 
T. B. M. M. . 

Adliye Encümeni 

Dersim 
Feridun Fikri 

Aza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Aza 
Konya 

Refik 
Aza 

Konya 
Mustafa Fevzi 

Aza 
Ergani 

İhsan 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

13.4.1340 

Mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali gayrimen
kula hakkında Kanun 

Madde 1. - Mübadele suretiyle Yunanistan'dan 
gelen veya evvelce gelmiş olup mübadeleye tabi bulu
nan muhacirinden Yunanistan'da emvali gayrimen-
kule terkeylemiş olanlara mevaddı atiyede münderiç 
şartlar ve nispetler dahilinde ve sureti katiyede emva
li gayrimenkule tefviz olunur. 
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Madde 2. — Tasarruf senetlerinde veya tasarru
fu müsbit vesaiki Tesmiyelerinde elli bin liraya kadar 
emlâk ve arazileri mukayyet bulunanlara kıyemi rae-
kayyedenin yüzde yirmisi nispetinde emvali gayrimen-
kule tefviz edilir ve verilecek emvali gayrimenkule 
için kuyudu tasarruf iyedeki kıymet esas ittihaz olu
nur. Elli bin liradan fazla emlâk sahibi olanlara bu 
miktardan fazlası için mübadele muamelesinin tas-
fiyei.kafiyesine kadar bir şey verilemez. 

Madde 3. — Kendilerine emvali gayrimenkule 
verilmesi talebinde bulunanlar tasarruf senetlerini 
veya vesaiki resmiyelerini dairei aidesine ibraz ve 
tevdie ve senedatı tasarruf iye ve vesaiki resmiye 
münderecatının tamamen veya kısmen makrunu sıh
hat ve hakikat olmadığı tebeyyün eylediği takdirde 
bir gûna metalibat ve itirazatta bulunmaksızın hak
larında dördüncü madde ahkâmının tatbikine muva
fakati mutazammin olarak bir taahhütname itasına 
mecburdurlar. 

Madde 4. — Kendilerine emvali gayrimenkule' 
tefviz olunan kimselerin terk ettikleri memleketlerde 
ubtelerinde bulunduğunu beyan ettikleri miktarda 
veya aslen emvali gayrimenkule mukayyet olmadığı 
bilâhare tahakkuk edenlerin veya namlarına mukay
yet emvali gayrimenkule olup da tespiti için muhtelit 
mübadele komisyonuna müracaat eylememiş olduk
ları takdirde kendilerine tefviz olunan emval kısmen 
veya kamilen istirdat ve eğer aradaki farkı kıymet 
yüzde on ve ondan dûn ise bu fark nakden ve mu-
kasseten istirdat olunur. Kısmen veya kamilen istir
dat halinde bunların işgal ve intifa zamanlarına ait 
olup mecalisi idarece tahmin ve takdir ettirilecek ecri 
misilleri dahi ahz ve tahsil edilir. 

Madde 5. — İşbu kanun ile muayyen nispet da
iresinde tefviz ve tevzi olunacak emvali metrukeden 
hariç kalıp bağ ve zeytinlik gibi devamı mamuriyet-
leri işletmeye ve tımara mütevakkıf olan emval ve 
emlâk bunları işletmeye ehliyet ve kabiliyeti olan 
muhacirlere tercihan icar olunacağı gibi geldikleri 
mahallerde terk etmiş oldukları mallarının yüzde yir
misine mukabil olarak müstakil ve müfrez bir parça 
ita ve tefvizi mümkün olmayıp kendilerine kabili 
taksim olamıyan emvali metrukeden bir kısım şayi 
tefvizi zarureti hâsıl olmuş olan mütefevvizlere dahi 
işbu malın tefviz haricinde kalan cüz'ü şayileri keza-
lik tercihan icar edilir. Bu icarlarda bedelâtı icare 
mecalisi idarece tahmin ettirilerek tayin olunur. 

İşbu müstecirlerin evvelce tefevvüz eyledikleri 
miktardan ziyadesine istihkakları olduğu muhtelit 
mübadele heyetlerinin kafi beyannamelerine binaen 

bilâhare tahakkuk etmekle beraber yüzde yirmi nis-
betinden fazlası için tekrar bir umumi tefviz yapılır 
ve bu halde miktarı istihkak ile mecurun kıymetide 
mütenasip olur ise emvali mecure müstecirlerine 
tefviz edilir. 

Madde 6. —- Tefviz edilecek emvali gayrimenkule 
her memleket ahalisi için ancak tayin olunan iskân 
mıntakaları dahilindeki emvali metrukeden verilir ve 
hini ita ve tefvizde terk ettikleri emvali gayrimenku-
lenin nev ve şeref ve mevki nazarı dikkate alınır. 
Bu suretle arazi veya çiftlik, dükkân veya her nevi 
akar değirmen veya fabrika terk etmiş olanlara yi
ne aynı neviden ve kâin oldukları mahallere göre 
köy, kasaba veya şehirlerde olmak üzere emvali gay
rimenkule ita olunur. Fakat muayyen iskân mıntıka
ları dahilinde aynı neviden emvali gayrimenkule bu
lunmadığı takdirde yalnız terk edilen emvali gayri-
menklenin mevkileri gözetilerek diğer nevi emval ve
rilebilir. Bir iskân mıntıkası dahilinde fabrika bu
lunmadığı ve diğer mıntıkada mevcut olup, fakat o 
mıntıkada da Yunanistan'da fabrika terk etmiş kimse 
olmadığı takdirde yalnız fabrika terk edenlere mün
hasır olmak üzere iskân mıntıkaları haricindeki fab
rikanın itası caiz olduğu gibi talep vukuunda iskân 
mıntıkası ittihaz edilmemiş olan mahallerde vaki 
gayrimenkul dahi verilebilir. 

Madde 7. — Tefviz olunan emvali gayrimenkule 
mübadele muamelesinin hitamı katisine kadar hiç bir 
suretle beyü ferağ olunamaz. Bunların hibe ve ter
hinleri veya teminat iraeside caiz değildir. Şekli ha
zırlarını tebdil ve tağyiri ve hedim ve tahribi dahi 
memnudur. Şekli hazırlarını tebdiline veya esaslı 
tamire zaruret ve ihtiyaç hasıl olursa evvel emirde 
Mübadele ve İskân Vekâletince tayin olunacak usûl 
dairesinde müsaade istihsal edilmek şartıyle mııktazi 
olup, yalnız tamiratı cüziye istihsali müsaade kaydın
dan müstesnadır. İşbu emvali gayrimenkuleyi he
dim ve tahrip veya ihrak edenlere başkalarının em
vali gayrimenkulesini hedim ve tahrip veya ihrâk ey-
lemişcesine mücazat olunurlar. 

Madde 8. — 8 Eylül 1332 tarihli muvakkat Mü-
temevvflân Kanunu mülgadır. Mezkûr kanun ile 
mukaddema mütemevvilânı muhacirine muvakkaten 
tevzi ve ita edilip elyevm tahtı idarelerinde bulu
nan emvali gayrimenkule işbu kanun ile muayyen 
sürüt ve nisbet dairesinde kendilerine tefviz olunacak
tır. İşbu emvale vaziülyed olanlar mübadeleye tabi 
memleket ahalisinden oldukları takdirde emvalin 
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mebhusenin ikinci maddede zikredilen nisbetten faz
la kalacak kısmı ve mübadeleye gayri tabi memleket 
ahalisinden olanlara ise tamamı istirdat veya bedel
leri mukassaten istiyfa kılınmak üzere ipka edilebilir, 
işbu hususun suveri tatbikiyesi bir talimatname ile 
tayin ve tesbit kılanacaktır. 

Madde 9. — işbu kanun neşri tarihinden itibaren 
meriyül icradır. 

Madde 10. — İşbu kanunun icrasına Mübadel, 
İmar ve iskân ve Maliye ve Adliye vekilleri memur
dur. 

REİS — Okumağa lüzum olmadığını söylüyorlar 
(İstemez sesleri) Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Maddelere ge
çilmesi kabul edildi. 

Madde 1. — Mübadele suretiyle Yunanistan'dan 
gelen veya evvelce gelmiş olup da mübadeleye tabi 
bulunan muhacirinden Yunanistan'da emvali gayri
menkule terk edenlere bıraktıkları emvalin mukabili 
sureti katiyede tefviz olununcaya kadar temini ma-
yişetlerine medar olmak ve bilâhare tefvizi katileri 
icra edilmek üzere mevaddı atiyede münderiç şürût 
ve nispet dahilinde muvakkaten emvali gayrimenkule 
ita edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim, Ad
liye Encümeninin mazbatasının maddelerini okumak 
lâzımdır. Çünkü en son tadili veren odur. 

REİS — Evet Adliye Encümeninin mazbatası 
okunacaktır. 

Mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali gayrimen
kule hakkında Kanun 

Madde 1. — Mübadele suretiyle Yunanistan'.dan 
gelen veya evvelce gelmiş olup da mübadeleye tabi 
bulunan muhacirinden Yunanistan'da emvali gayri
menkule terk eylemiş olanlara mevaddı âtiyede mün
deriç şartlar ve nispetler dahilinde ve sureti katiye
de emvali gayrimenkule tefviz olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Efendim, mübade

le suretiyle Yunanistan'dan gelen veyahutta evvelce 
gelmiş olup da mübadeleye tabi bulunan muhacirin
den Yunanistan'da emvali gayrimenkule terk etmiş 
olanlara mevaddı atiyede münderiç şartlar ve nispet

ler dahilinde ve sureti katiyede devamlı gayrimenku
le tefviz olunur, diyor. Bendeniz, sureti katiye keli
mesinin Adhye Encümenince vazedildiğini ve sonra
dan ilâve edildiğini esbabı mucibede gördüm. Bu 
ana kadar alâkadar olan vekiller yani Hükümeti mesu
le birçok şerait dahilinde muhacirlerin iskânı daime-
ye mâruz bırakılacağım memleketin ahvali iktisadi-
yesini, hattâ ahvali iklimiyesini nazarı dikkate ala
cağını kerraren söylemişlerdir. Şimdi böyle muvak
kat bir tedbir olarak sahillere şuraya buraya serpiş
tirdiğimiz muhacirleri daimî bir vaziyette iskâna ma
ruz bırakacak olursak bu vaatlerle memleket ihtiya-
catı tamamiyle tatmin edilmiş olmıyacaktır kanaatin
deyim. Bittabi Adliye Encümeni bu bapta durudı-
raz tetkikatta bulunmuştur. Fazla tetebbua vaktim 
kalmadı. Bunun için gerek Heyeti Celiknin gerek
se bendenizin tenvir edilmeküğimi rica ederim. 

AHMET SÂKt BEY (Antalya) — Efendim, bu 
maddede, sureti katiyede emvali gayrimenkule tef
viz ohmur, denmesinden maksat esasen gelen muha
cirlerin yedinde tasarruflarını havi senedatı mevcut
tur. O senedata göre biz aşağıdaki maddelerde gö
rüldüğü veçhile kendilerine bıraktıkları mallara mu
kabil nispet dairesinde mal verilecektir. Muvakkaten 
verilirse ne olacak? Bu neticeye vasıl olmak için ge
rek Adliye Encümeni ve gerek Mübadele Encümeni 
tetkikatta bulunduk. Nihayet şu neticeye vardık ki 
bu muhacirlere muvakkaten mal verilecek olursa ile
ride bu malları ellerinden almak melhuz bulunmak 
dolayısiyle elbette ve elbette hukuku tasarrufiyelerin-
den emin olmıyacaklarım düşünerek o mala merbut 
olamazlar. Ve binaenaleyh öteden beri maksudu bih 
olan imar keyfiyeti de hasıl olmaz. Bunları bu za
vallı kardeşlerimizi memleketlerinden getirdiğimiz 
zaman gaye olarak kabul ettiğimiz nokta şu idi: 
«Onları müstahsil bir hale koymak» eğer kendile
rine tevdi edilen malın muvakkat olarak tefviz edil
diği kanaati hasıl olursa ve bu fikir ve kanaat kendi
lerine gelirse elbette o malın sahibi olmadıklarına 
kanaat getireceklerinden dolayı o malı imara çalış-
mıyacaklardır. Binaenaleyh maksudubih iktisadiya
ta da büyük halel gelecektir. Onun için gerek Mü
badele ve gerek Adliye encümenleri bu noktada tev-
kit keyfiyetini kabul etmeyerek verilecek malın su
reti katiyede tefviz esasım tespit etmişlerdir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Efendim, buyur
duğunuz doğrudur. Arzuiimarı istikrar ve temeddü
nü haleldar eder. Fakat, ondan daha büyük mah
zur vardır. Meselâ ikinci maddede '% 30 nispetin-
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de emvali gayrimenkule tefviz olunur diyorsunuz, da
ha sonra yani muamelâtı tesbitiye icra edildikten 
sonra % 80 verilecek mal var mıdır? Hükümet tah
kikat yapmış mıdır? Adliye Encümeni dahi bu hu
susa uzaktır zannederim. Bunun için bunların ve
kili aidinden sormak isterim.; 

AHMET SAKÎ BEY (Antalya) — Efendim, bu 
mesele encümende mevzuubahis olmuştur. Müsaade 
ederseniz arz edeyim. Yahut tensip buyurursanız 
bu baptaki izahatı ikinci maddede vereyim. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Devamla) — Asıl mahzur bu
radadır. % 20 vereceğiniz emvali nazarı itibara alı
nız oraya kadar ne kadar muhacir teksif olunmuş
tur, bu muamele gelişi güzel mi olacak? Ve bu su
retle mi verilecek? Bundan sonra bütün muamelâtın 
tesbiti hitam bulduktan sonra her yerde verilecek 
mal var mıdır, yani yapılan şey bir esasa müstenit 
midir? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Ona vekili aidi 
cevap verecektir. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Muhterem Ka-
rasi Mebusu arkadaşımız esaslı bir noktaya temas bu
yurdular ve dediler ki, esaslı bir surette tefviz mua
melesi yaparsak bilâhare bunların tebdiline mecbur 
kalacak mıyız, kalmıyacak mıyız? Böyle bir mecbu
riyet hasıl olduğu takdirde tefviz muamelesi onların 
zararlarına olabilir. Öyle bir manayı kendilerinin mü-
talâatından çıkardım. İskân muamelesinde takip olu
nan esas Rumelinden mübadeleye tabi olan zevat 
memleketimize geldikleri zamanda sanatlarına ve ik
limlerine göre burada kendilerine mahalli mürettep 
tayin edilmiştir Meselâ tütüncü olanlar tütün mıntı
kasına, zeytinci olanlar zeytin mıntıkasına, bağcı mın
tıkasına yerleştirilmiştir ve bu esaslı bir surette tet
kik edilmiş ve herkes doğrudan doğruya mahalli mü-
rettebine kemali ehemmiyetle sevkedilmekto bulun
muş ve biz bu tertibatın kemali dikkatle tatbikine iti
na ediyoruz ve hatta diyebileceğim ki müteassıbane 
dikkat ve itina ediyoruz. Şu halde muhacirlerin mem
leketinde tabi bulundukları şeraite ve mesleklerine na
zaran burada dahi az çok o şerait dairesinde iskân 
muamelesi yapmakta olduğumuza nazaran, mahalli 
mürettebini değiştirmek ihtiyacı hasıl olmayacaktır 
ve böyle bir ihtiyacın hasıl olmamasına da arzettiğim 
veçhile çok dikkat ediyoruz ve çok dikkat etmek lâ
zımdır. Bu bir defa muamelâtı intizam dahilinde yü
rütmek için lâzım olduğu gibi muhacirlerin de mena-

fii esasiyeleri namına dikkat edilmesi lâzım gelen bir 
keyfiyettir. Çünkü herhangi bir muhacir ilk defa ev
velce kararlaştırılan hangi bir mahalle yerleştirilme
miş ise orada toprağa sarılamamış ve memlekette 
serseriyane dolaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Bi
naenaleyh mahalli mürettep meselesi esaslı bir tetki
ke tabi tutulmuştur ve bu tetkikat esaslı bir surette 
tatbik ve intaç edilmektedir. Binaenaleyh bu itibarla 
kendilerinin endişesini bertaraf etmek isterim. Acaba 
gelenlere % 20 nisbetinde arazi verdiğimiz takdirde 
bundan sonra gelecekler için tefviz edebileceğimiz 
malı bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız diye ikin
ci bir sual irat buyurdular. Bu mesele hakkında res
mî ve kati bir istitistikimiz malesef yoktur. Malumu 
âlileridir ki, muhtelit mübadele heyeti her iki taraf-
da mübadeleye tabi olanların emvalinin yekûnu umu
misini ve mübadeleye tabi eşhasın verecekleri beyan
nameler üzerine bıraktıkları eşyanın miktarını tayin 
emvalin kıymetini sureti katiyede takdir ve tespit ede
cektir. Halbuki muhtelit mübadele heyeti ne bizim 
memleketimizde ve ne de evvelce yani daha evvel 
faal bulundukları Yunanistan'da bu vazifesini ifa et
memiştir. Şimdi aldığımız malumata göre Rumelide 
muhtelit mübadele heyetine verilmiş yüz yirmi bin ta
ne beyanname vardırki bunlar tetkik olunmak üzere
dir. Daha doğrusu tetkike başlanmak üzeredir. An
cak, hükümet namına resmen sarih bir şekilde bizim 
memlekette olan Rumların bıraktığı emvalin kıymeti 
şudur. Ve Rumelideki dindaşlarımızın bıraktığı emva
lin kıymeti şudur diyebilecek bir mevkide değilim. 
Ancak, sureti umumiyede ve sureti hususiyede edine
bildiğim bazı mütalâat ve malumat vardırki, bunla
rın kafi olmadığını ifade etmekle beraber arz edebi
lirim ki herhalde Rumeli'den gelecek zevaddın mem
leketlerinde terk ettikleri mallar buradaki Rumların 
terk ettikleri maldan daha kıymetlidir ve Jcıymet iti
bariyle daha çoktur. Binaenaleyh bu esasa nazaran 
% 20 nisbeti kabul ettik ve % 20 nisbetinde tefviz 
etmekte kuvvetli bir mahzur tasavvur etmedik ve bu
na karşı bir sual varit olabilirdi. Niçin i% 15 tefviz 
etmediniz de % 20 kabul ettiniz ve hatta % 20 yap
tığınız halde neden!% 30 kabul ettiniz. 

Efendiler, bunun için sarahaten verilebilecek bir 
cevap yoktur. % 15 dahilinde vermek ne dereceye ka
dar doğru olduğu veya olmadığı malûm ise % 30 da 
aynı şerait hakkında malum veya gayrimalum. Bina
enaleyh yalnız şu mesele üzerine nazarı dikkatlerini 
celbederim ki, şimdiye kadar yüz altmış bir bin nü
fus memleketimize gelmiştir ve bundan yüz iki bin 
adedi iskânı âdi şeklinde yerleştirilmişlerdir ve bu 
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aradaki fark da bu ay zarfında yani Mart ayı içinde 
gelip de henüz daha kendilerine arazi tevzi olunmak
ta olan kimselerdir. Bu iskân muamelesinden müte
baki olarak elimizde kalmış pek çok arazi ve emlâk 
mevcuttur. Mevcut emlâki ihtiyatkâr bir fikirle mu
hacirlerimize tevzi etmediğimiz takdirde memleketin 
ahvali iktisadiyesi bundan fevkalâde mutazarrır olabi
leceği gibi mübadeleye tabi olacak zevat da bundan 
şahsan mutazarrır olacaklardır. Binaenaleyh bu ihti
yat yani tevzi esasının nisbetini henüz gayri malûm 
bulunduğu için ihtiyatkârlığı elden bırakmayarak 
% 20 nisbetinde tefvizi kabul etmekle beraber, göre
ceğimiz veçhile, beşinci maddede memleketin ahvali 
iktisadisi ve kendilerinin şahsi intifamı nazarı dikkate 
alarak, kendilerini bu ahvalden icar şeklinde istifade 
ettirmek istiyoruz. Binaenaleyh % 20 nisbeti kabul 
edilecek olursa bendeniz zannediyorum ki en makûl 
bir hat kabul edilmiş olacak, maruzatım bundan iba
rettir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, maddeyi aynen 
reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tasarruf senetlerinde veya tasarrufu 
müsbit vesaiki rcsmiyelerinde elli bin liraya kadar 
emlâk ve arazileri mukayyet bulunanlara kıyemi'mu-
kayyedenin % 20'si nisbetinde emvali ga'/rimenkuie 
tefviz edilir ve verilecek emvali gayrimenkule için ku-
yudu tasarrufuyedeki kıymet esas ittihaz olunur. Elli 
bin liradan fazla emlâk sahibi olanlara bu miktardan 
fazlası için mübadele muamelesinin tasfiyei katiyesi-
ne kadar bir şey verilemez. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Efen
diler, vekili mesul Celâl Beyefendi memleketimizi 
ebediyen terk edip Yunanistan'a giden Rumların em
valinin kıymeti hakikiyesinin neden ibaret olduğunu 
söyleyemem buyurdular. Oradan mübadeleye tabi ol
mak üzere memleketimize gelecek olan muhacirlerin 
orada bırakmış oldukları emlâk ve arazilerinin kıy
metinin neden ibaret olacağını onu da bilemiyor. 
(Nasıl bilecek tabi bilemez sesleri) Müsaade buyuru
nuz yalnız tahmini ve takribi olmak üzere yine bildi
ğimiz bir şey vardırki, memleketimize gelmiş olan 
muhacirlerin Yunan arazisinde bıraktıkları bırakacak
ları arazi ve emlâkin kıymeti daha fazladır. (Tabiî 
sesleri) Şimdi bendeniz aflarına mağruren yani epey 
zamandır mübadele İmar ve İskân Vekâleti teşekkül 
etmiştir, bu müddet zarfında böyle menatıkı muhte-

lifede muhtelit mübadele komisyonları teşekkül etti. 
Onlardan azami mesayi safiyle gelecek muhacirlerin 
orada bıraktıkları emlâkin nelerden ibaret olduğu
nu, aşağı yukarı neden ibaret olduğunu öğrenmeleri 
lâzım gelirdi. Yani bu hususta çalışmamış ve maiye
tini çalıştırmamış olduğunu ifade edersem hata etmiş 
olur muyum? 

REFİK BEY (Konya) — Hasan Fehmi Efendi 
Hazretleri, Celâl Bey geleli kaç gün oldu? 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ben
deniz Celâl Beyefendinin şahsına söylemiyorum beye
fendi. Şimdi meselâ şu ikinci madde ile deniliyor ki, 
Yunanistan'da bırakmış olduğu arazi ve emlâkin kıy
metinin yüzde yirmisini kendisine tefviz edeceğiz. Ali 
Şuuri Bey arkadaşımız, misal olarak buyurdularki, 
Ayvalık denince Ayvalık'ta Rumlardan metruk olarak 
kalmış olan arazi emlâk ve eşcarın kıymeti aşağı yu
karı şimdiye kadar tesbit edilmeli idi. Meselâ sekiz 
milyon lira denmeliydi. Oraya kaç bin nüfus iskân 
edeceğiz onu da tesbit etmeliyiz ve etmeli idik. 

SAKİ BEY (Antalya) — O cihet tesbit edilmiştir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Dur rica 
ederim, oraya kaç bin nüfus ikame edileceğinin tesbit 
edilmesi lâzım geldiği gibi nüfus başına da ne isabet 
ediyor o tesbit edilmeli. Benim işittiğime göre geçen 
da Ayvalık'tan gelen birisi diyorduki, biz geleli şu ka
dar ay oldu, bize şu sizindir diyen yoktur. 

İMAR VE MÜBADELE VE İSKÂN VEKİLİ 
CELÂL BEY (İzmir) — Vardır efendim vardır. 

SAKİ BEY (Antalya) — İşte bu kanun onu temin 
edecek. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz, yalnız kapısı açık veya kapısı gayri 

-mevcut evlere yerleştirdiler. 
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Öye değil

dir hocam. Verilen şeylerin hepsi tamamdır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Bu zat 
diyorki, mevsimi ziraat geliyor, canım bize ağaç mı 
tarla mı? Ne gösterecekseniz gösteriniz de elimiz koy
numuzda boş oturmayalım çalışalım. Hükümet diyor-
ıriuşki, oradaki mübadele komisyonu nezdinde ne 
kadar malımız olduğunu natık vesaik ile ispat etme
miz lâzım gelir. Efendi kimleri yanaştırdılar orada
ki mübadele komisyonları. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Üçüncü mad
deyi oku hoca efendi hazretleri. Orada sarahat var. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Canım hatip söylesin sö
zünü kesmeyin... 
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HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Sara
hat var, fakat yapılmamıştır, rica ederim beyefendi 
sinirlenmeyiniz bu çok mühim bir meseledir. Şimdi 
% 20 veriyorsunuz belki gelecek muhacirlere veri
lecek emval yani rumlardan kalmış olan emval ledel-
tetkik ancak % 20'si isabet eder, ne yapalım bu ka
dar isabet ettimi diyeceğiz. Sonra Konya mıntıkasına 
muhacir göndermiyoruz oradan da Yunanistan'a kalk
mış gitmiş insanlar vardır. Onların hakkını tanıma-
yacakmıyız? Bunlar bir meseledir. Meselâ Karahan' 
dan bilfarz şu kadar muhacir Rum kalkmış Yunan
istan'a gitmiş o muhacirlerin orada emlâk ve arazisi 
var. 

REFİK BEY (Konya) — Oraya gidiyor muhacir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Gitme
yen yerler de vardır. Yani iskân mıntıkası tayin edil
meyen yerler de vardır. Bu cihet hesap edilmiştir. 
Tespit edilmişmidir? % 20'mi altrmş mı, yetmiş mi 
vermek lâzım geliyor. Bu cihet hesap edilmiş midir? 
Bu safi bir kanun değildir. Binaenaleyh ben bu ka
nunu maksada kâfi görmüyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kanunu oku
dunuz mu? 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Ben el
li bin liralık mal terkedeceğim, bana 15 bin liralık 
mal vereceksiniz, binaenaleyh kâfi bir kanun de
ğildir. Bu bapta vekili mesulünden izahatı mesuleyi 
dinlemek istiyorum. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim, bendeniz bir sual sormak istiyorum, burada 
% 20 nispetinde bir şey vermek için tapu senedi ve
ya vesaiki resmiye diyor. Halbuki oradan gelecek
lerin bir kısmında tasarruf senedi olmadığı gibi ve
saiki resmiyede yoktur. (Vardır sesleri) (Yoktur ses
leri) Bunun hakkında Encümen bir şey düşünmüş mü
dür? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) - Efendim, huku
kî tasarrufiye senedi malûmuâliniz emvali gayrirnen-
kule için tapu senedidir. Fakat gelecek olan kardeş
lerimizin elinde tapu senedi bulunmuyor. Çünkü bu
lundukları memlekette başka usûl vardır. Yani Ka
dastro usulü vardır. Kâtibi Âdil marifetiyle emlâk 
kalemiyle vukubulan muamelâtı tespit edici bir daire 
vardır. O daire bir vesika verir, o vesika hukukî ta-
sarrufiyeyi temin eden müsbit bir vesikai resmiye
dir. Bu ikinci madde de görülen (Veya tasarrufu 
müsbit vesaik) işte bu vesikalardır. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Müstace-
len gelen binlerce muhacirlerde bu vesaik yoktur. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim, Ge
len muhacir kardeşlerimizin kısmı küllisinde yok bu
yuruyorsunuz. Acele ile çıkıldığından dolayı bu ola
biliyor. Fakat buraya gelmekle o hukukî tasarrufu-
yeyi müsbit olan vesaitten mahrum edilecek değildir
ler. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — O halde 
ne vereceksiniz? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Vekili mesul 
Beyefendi izahat vereceklerdir. Müsade buyurunuz. 
Vesaik meselesi hukukî tasarrufiyeyi isbat için olan 
vesaiktir. O vesaiki ekseriyetle getiriyorlar ve gelen
lerin ekseriyeti hamil bulunuyorlar. 

MÜBADELİ İMAR VE İSKÂN VEKİLİ CE
LAL BEY (İzmir) — Efendim, Hasan Fehmi Efendi 
hocamıza cevap vermek isterim. Takdiri kıymet me
selesinde vekâlet doğrudan doğruya âmil değildir ve 
âmil olamaz. Çünkü eğer bu mukaveleyi okumuşlar-
sa ancak muhtelit heyetin takdiriyle tahakkuk ede
cek bir keyfiyet olduğunu takdir buyururlar. Muhte
lit Mübadele • Heyeti bu şekilde ifayı vazifeye henüz 
başlamamıştır ve Yunanistan'da başladığı vazifeyi, 
kürsüde de arz ettiğim veçhile, henüz sureti hususi-
yede vekâlet namına tetkikat yaptığım zamanda maa
lesef bir çok yerlerin tapu kayıtlarının dahi yanmış 
olduğunu gördüm. Bu hususta az çok bir fikrim var
dır. Fakat bu fikrim belki sıhhata çok kariptir. Fa
kat bu fikrimi sureti resmiyede söylemekliğimi rau-
vafıkı siyaset telakki etmiyorum. (Doğru değil sesle
ri) Çünkü en nihayet bu takdir meselesidir ve buna 
ait bir vesika vermek doğru bir keyfiyet değildir. Em
lâki takdir edeceklerdir tahmin edeceklerdir. 

Ayvalık meselesine gelince : Her yerde olduğu gi
bi orada dahi iskânı ahali muamelesi yapılmıştır. Ben 
Ayvalık'dan geleli henüz yirmi gün olmamıştır. Ora
daki iskân muamelesini sureti katiyede tetkik ve tef
tiş ettim. Buyurdukları gibi açık kapılı açık pencereli 
yerlere yerleştirilmemişlerdir. Pek güzel evlere şaha
ne bir surette yerleştirilmişlerdir. Ve bunların içeri
sinde muhtacı tamir olan evler vardır ve onların ta
mirine de devam olunmaktadır. Fakat oradakiler Mi-
dillililerdir. Oraya iskân olunan midillililer hatta mem
leketlerinde mutat olduğu veçhile bir beyanname da
hi vermeden memlekete iltihak etmiş bir takım za
vallılardır. Bunların hakları şüphesizki çok sarihtir 
ve bu haklarını istemeye yerden göğe kadar hak sa
hibidirler. Kendileri iskânı âdi ile hiç bir zaman tat-
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min olunamazlar. Bunu biz bildiğimiz içindirki bu 
kanunu süratle Meclisi Âliden çıkarılmasını rica edi
yoruz. Kendilerine vereceğimiz >% 20 nisbeti eğer 
memleketlerindeki mallarına tekabül etmiyorsa ve 
şahsî menfaatlerini tatmin etmiyorsa, beşinci madde 
üzerine nazarı dikkatinizi celpederim ve bu suretle 
kendileri taltif değil tatmin ve tatyip edilmiş olacak
lardır. Ve biz ihtiyatkâr davranmayı münasip gör
düğümüzden dolayıdırki, bu suretle hareket etmekten 
başka çare bulumadık. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkın
da bir takrir vardır. Reyinize koyuyorum. Müzakere
yi kâfi görenler, lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum; müzakereyi kâfi görmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Kendilerine emvali gayrimenkule ve
rilmesi talebinde bulunanlar tasarruf senetlerini veya 
vesaiki resmiyelerini dairei aidesine ibraz ve tevdie 
ve senedatı tasarrufiye ve vesaiki resmiye mündere-
catının tamamen veya kısmen makrunu s;hhat ve ha
kikat olmadığı tebeyyün eylediği takdirde bir gûna 
matalibat ve itirazatta bulunmaksızın haklarında dör
düncü madde ahkâmının tatbikine muvafakati mu-
tâzammın olarak bir taahhütname itasına mecbur
durlar. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Kendilerine emvali gayrimenkule 
tefviz olunan kimselerin terkettikleri memleketlerde 
uhdelerinde bulunduğunu beyan eyledikleri miktarda 
veya aslen emvali gayrimenkule mukayyet olmadığı 
bilâhara tahakkuk edenler veya namlarına mukayyet 
emvali gayrimenkule olup da tesbiti için muhtelit 
mübadele komisyonuna müracaat eylememiş oldukla
rı takdirde kendilerine tefviz olunan emval kısmen ve
ya kamilen istirdat ve eğer aradaki farkı kıymet 
% 10 ve ondan dûn ise bu fark nakden ve mukas-
saten istirdat olunur. Kısmen veya kamilen istirdat 
halinde bunların işgal ve intifa zamanlarına ait olup, 
mecalisi idarece tahmin ve takdir ettirilecek ecri mi
sillerin daha atız ve tahsil edilir. 

CAZIM EFENDİ (Erzurum) — Efendim, bir ke
lime noksanlığı vardır. (Hilafı hakikat cürm için) 
diye bir kelime olmak lâzım gelir ki maksat ve ma
nası tamamiyle anlaşılsın. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim, üçün
cü satırda (veya) vardır. Ona lüzum yoktur. 

REİS — Efendim, (Veya) ya lüzum yokmuş, yan
lış yazılmış, başka söz isteyen var mı? (Hayır sesle
ri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanun ile muayyen nisbet daire
sinde tefviz ve tevzi olunacak emvali metrûkeden ha
riç kalıp bağ ve zeytinlik gibi devamı mamuriyetle-
ri işletmeye ve timara mütevakkıf olan emvali ve 
emlâk bunları işletmeye ehliyet ve kabiliyeti olan mu
hacirlere tercihan icar olunacağı gibi geldikleri ma
hallerde terk etmiş oldukları mallarının % 20'sine 
mukabil olarak müstakil ve müfrez bir parça ita ve 
tefvizi mümkün olmayıp kendilerine kabili taksim 
olamayan emvali metrûkeden bir kısım şayi tefviz za
rureti hasıl olmuş olan mütefevvizlere dahi işbu ma
lın tefviz haricinde kalan cüz'ü şayileri kezalik ter
cihan icar edilir. Bu icarlarda bedelâtı icare mecalisi 
idarece tahmin ettirilerek tayin olunur. 

İşbu müstecirlerin evvelce tefevvüz eyledikleri 
miktardan ziyadesine istihkakları olduğu muhtelit 
mübadele heyetlerinin kafi beyannamelerine binaen 
bilâhara tahakkuk etmekle beraber % 20 nisbetinden 
fazlası için tekrar bir umumi tefviz yapılır ve bu hal
de miktarı istihkak ile mecurun kıymeti de mütena
sip olursa emvali mecure müsteycirlerine tefviz edi
lir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Tefviz edilecek emvali gayrimenkule 
her memleket ahalisi için ancak tayin olunan iskân 
mıntıkaları dahilindeki emvali metrûkeden verilir ve 
hini ita ve tefvizde terk ettikleri emvali gayrimenkule-
nin nevi ve şeref ve mevkii nazarı dikkate alınır. Bu 
suretle arazi veya çiftlik dükkân veya her nevi akar 
değirmen veya fabrika terk etmiş olanlara yine aynı 
neviden ve kâin oldukları mahallere göre köy, ka
saba veya şehirlerde olmak üzere, emvali gayrimen
kule ita olunur. Fakat, muayyen iskân mıntıkaları da
hilinde aynı neviden emvali gayrimenkule bulunma
dığı takdirde yalnız terk edilen emvali gayrimenkule-
nin mevkileri gözetirilerek diğer nevi emval verile
bilir. 
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Bir iskân mıntıkası dahilinde fabrika bulunma
dığı ve diğer mıntıkadan mevcut olup, fakat o mın
tıkada da Yunanistan'da fabrika terk etmiş kimse 
olmadığı takdirde yalnız fabrika terk edenlere mün
hasır olmak üzere iskân mıntıkaları haricindeki fab
rikanın itası caiz olduğu gibi talep vukuunda iskân 
mıntıkası ittihaz edilmemiş olan mahallerde vaki gay
rimenkul dahi verilebilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Tefviz olunan emvali. gayrımenkule 
mübadele muamelesinin hitamı katisine kadar hiçbir 
suretle beyü ferağ olunamaz. Bunların hibe ve ter
hinleri veya teminat iraesi de caiz değildir. Şekli 
hazırlarının tebdil ve tağyiri ve hedim ve tahribi dahi 
memnudur. Şekli hazırlarının tebdiline veya esaslı ta
mire zaruret ve ihtiyaç hasıl olursa, evvelemirde Mü
badele ve iskân Vekâletince tayin olunacak usul dai
resinde müsaade istihsâl eylemek muktazi olup, yal
nız tamiratı cüz'iye istihsali müsaade kaydından müs
tesnadır. İşbu emvali gayrımenkuleyi hedim ve tah
rip veya ihrak edenler başkalarının emvali gayrımen-
kulesini hedim ve tahrip veya ihrak eylemişcesine 
mücazat olunurlar. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Eylül 1332 tarihli muvakkat mütemev-
vilân kanunu mülgadır. Mezkûr kanun ile mukadde
ma mütemevvilânı muhacirine muvakkaten tevzi ve 
ita edilip elyevm tahtı idarelerinde bulunan emvali 
gayrımenkule iş/bu kanun ile muayyen şurut ve nispet 
dairesinde kendilerine tefviz olunacaktır. İşbu emvale 
vaziülyed olanlar, mübadeleye tabi memleket ahali
sinden oldukları takdirde, emvali mephusenin ikinci 
maddede zikredilen nispetten fazla kalacak kısmı ve 
mübadeleye gayri tabi memleket ahalisinden olanların 
ise, tamamı istirdat veya bedelleri mukassaten istiyfa 

kılınmak üzere ipka edilebilir. İşbu hususun suveri tat-
bikiyesi bir talimatname ile tayin ve tespit kılınacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
meriyülicradır. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Mad
deyi aynen kabul edenler el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — işbu kanunun icrasına Mübadele, 
imar ve iskân ve Maliye ve Adliye Vekilleri memur
dur. 

REtS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

FERİDUN FlKRİ BEY (Dersim) — Efendim, tas
hih için bir söz söyleyeceğim. Ahmet Saki Beyefendi
nin söyledikleri nokta (Veya) dır. (Ve) kalkacak (ya) 
olacaktır. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi, (ve) de 
duracak, (ya da duracak, (veya) nın kalkması sakat 
olacak. 

RElS — (Veya) kelimesinin kalkması sakat ola
cak... (Handeler.) O halde (veya) kelimesinin ipkasını 
tekrar reyinize koyacağım. (Veya) kelimesinin tekrar 
ipkasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum; kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini Reyi Âlinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. (Gece içtimai var mı sesleri.) (Ekse
riyet olmaz sesleri.) 

REtS — Ekseriyet olamayacağını söylüyorlar. Bi
naenaleyh yarın bir buçukta içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 06.08 
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