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1 - SABIK ZABIT HULASASI 
Kâzım paşanın rîyasetlerile aktolunarak 

1340-1924 senesi hesabı kafi kanunu layihası 
müzakere ve kabul edildi. 

Mandıra ve^ağıllar kanunu layihasının beş 
maddesi kabul ve bir maddesi encümene tev
di kılındı. 

Müteakiben Başvekil İsmet Paşanın, takriri 

Layihalar 
1 — Hariciye vekâleti 1928 senesi bütçe

sinin bazı fasıllarından tahsisat imhasiie bazı 
fasıllarına munzam tahsisat verilmesi hakkında 
kanun layihası ( Bütçe encümenine ) 

2 — Hukuk ve ceza işleri müdürlükleri 
mümeyyizliklerinde çalıştırılan hukuk fakül
teleri mezunlarının bu vazifede geçirdikleri 
hizmetin hakimlikte geçirmiş addolunması 
hakkında kanun layihası (Adliye encümenine) 

3 — İktisat vekâleti 1928 senesi bütçesine 
46 000 lira munzam tahsisat verilmesi hak-
kında kanun layihası ( Bütçe encümenine ) 

4 — İktisat vekâleti 1928 senesi bütçe
sinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
yapılması hakkında kanun layihası ( Bütçe 
encümenine 

5 — Maliye vekâleti 1928 senesi bütçesine 
fevkalade tahsisat verilmesi hakkında kanun 
layihası ( Bütçe encümenine ) 

6 — Maiiye vekâleti 1928 senesi bütçe
sinin bazı fasılları arasında 3 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun layihası 
( Bütçe encümenine ) 

7 — Maliye vekâleti 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
yapılması ve bir kısım tahsisatın imhasına 
karşı munzam tahsisat verilmesi hakkında 
kanun layihası ( Bütçe encümenine ) 

8 — Maliye vekâleti 1928 senesi bütçesinde 
5 000 liralik münakale yapılması hakkında 
kanun layihası ( Bütçe encümenine ) 

9 — Muş vilayeti teşkili hakkında kanun 
layihası ( Dahiliye ve bütçe encümenlerine ) 

10— Mülga demir yolları inşaat ve işletme 
umum müdürlüğünün 1341 senesi hesabı kafi
si hakkında kanun layihasi ( Divanı muhase
bat encümenine ) 

11 — Samsun sahil demir yolları Türk 
anonim şirketinden satın alınacak hisse senetle
ri hakkında kanun layihası ( Nafıa ve Bütçe 
encümenlerine ) 

12 — Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
1928 senesi bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkında kanun layihası ( Bütçe encü
menine ) 

13 — Tapu idarelerine ait muamelat harç
ları hakkında kanun layihası [ Maliye, Adliye 

sükûn kanunu müddetinin bitmesi münasebe-
tile söyledikleri nutuk dinlenildikten sonra 
18 mart pazartesi günü toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

Kâtip Kâtip Reis 
Yozgat Tokat 
Avnl S. Tevflk Kâzım 

ve Bütçe encümenlerine ] 
14 — Türk - İngiliz seyyar ticaret memur

ları mukavelesinin tasdiki hakkınba kanun 
layihası ( İktisat ve Hariciye encümenlerine ) 

15 — Türkiye Cümhuriyetile Macaristan 
Kıralüğı arasında aktolunan bitaraflık, uzlaş
ma ve hakem muahedesinin tasdiki hakkında 
kanun layihası ( Hariciye encümenine ) 

16 — Yabanî ve ehiî ağaçların aşılanması 
hakkında kanun layihası ( Dahiliye, Adliye, 
İktisat ve Bütçe encümenlerine ) 

17 — Yüksek mühendis mektebi için se-
nei atiyeye sarî taahhüdat icrası hakkında 
kanun layihası ( Bütçe encümenine ) 

Teklifler 
18 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin, bekârlardan vergi alınması hakkında 
kanun teklifi ( Maliye ve Bütçe encümenle
rine ) 

Teskereler 
19 — Muallim mektepleri mezunlarından 

olup mükellefiyetini bitirmeden meslekten 
ayrılmış olanlardan veya kaydı silinen talebe
den alınacak tazminat hakkındaki 1338 numa
ralı kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tes
keresi ( Maarif ve Bütçe encümenlerine ) 

20 — Mühendis ve mimarlık kanununun 
ikinci maddesinin birinci fıkrasının tefsirine 
dair Başvekâlet teskeresi ( Nafıa encümenine) 

21 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
nin 1929 senesi kadrosunda tadilat yapılması 
hakkında Başvekâlet teskeresi ( Bütçe encü -
menine ) 

Mazbatalar 
22 — Ecnebî mekteplerde talebenin sureti 

tahsili hakkında §{§ numaralı kanun layihası 
ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

23 — İmha edilen evrakı nakdiye mıkda-
rınm tesbiti hakkında ^ numaralı kanun layi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba -
talan ( Ruznameye ) 

24 — Maarif teşkilatına ait 22 mart 1926 
tarih ve 789 numaralı kanunun yirmi birinci 
maddesinin tadili hakkında ğ§j numaralı ka
nun layihası ve Maarif encümeni mazbatası 
( Ruznameye ) 

2 - HAVALE EDİLEN EVRAK 
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İSİHİMJ CELSE 
Açılma saati : İ4,10 

Reis — / Re/et Bey ] 
Kat ip ler : Süreyya Tevfik B. (TOKAT) Avni B.( YOZGAT ), 

Heis — Celseyi açıyorum efendim! 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Berri, bahrî ve havaî ve jandarma 
efrat ve küçük zabitamnın maarif vergisinden 
muafiyetine dair olan 969 numaralı kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkında BJ-B numaralı 
kanun layihası ve Maarif ve Dahiliye encü
menleri mazbataları [1] 

Reis — Kauunun ikinci müzakeresine 
başliyoruz. 

Jandarma efrat ve küçük zabitamnın maarif 
vergisinden muafiyetine dair oian 969 numa
ralı kanunun birinci maddesinin tadili hak

kında kanun 

MADDE l — 27 kânunsani 1927 tarih 
ve 969 numaralı jandarma efrat ve küçük 
zabitamnın maarif vergisinden muafiyetine 
dair olan kanunun birnci maddesi berveçhi-
zir tadil edilmiştir : 

( Berrî, bahrî, havaî, ve jandarma efrat ve 
küçük zabitanı maarif vergisinden muaftır. ) 

Heis — Söz isteyen yoktur; maddeyi 
kabul ednler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Re i s — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler... Kadul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun ahkamını 
icraya Müdafaai milliye, Dahiliye, Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdurlar. 

Heis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ,.. Kabul edilmiştir . 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum . 

2 — Mübadeleye tabi Rum hanelerine 
iskân ettirilmiş olan harikzedeler hakkında ^ 
numaralı kanun layihasi ve Dahiliye ve Maliye 

[1] Birinci müzakeresi 39 uncu inikat zabıt 
ceridesindedir. 

encümenleri mazbatalari [lj 
Rei s — Heyeti umum iyesi hakkında söz 

isteyen varmı? (Hayir sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kbul edilmiştir. 

Mübadil, gayri mübadil, muhacir ve saire 
kanunlarına tevfikan tahsis olunan gayri 
menkul emvalin tapuya raptına dair 28 mayıs 
1928 tarih ve 1331 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun 

MADDE 1 — 13 mart J 926 tarihli kanu
nun neşrinden evel harnfzede ve mülteci 
sıfatile, kanunî istihkaklarına binaen mübadele
ye tabi eşhastan metruk evlere resmen iskânı 
yapılmış olanlardan hükümetçe 30 mayıs 1928 
tarihine kadar mütegayyip eşhasa ait evlere 
nakledilen ve tefviz muamelesi icra edilmiş 
veya edilmek üzere bulunmuş olanların işgal 
etmekte bulundukları binalar borçlanma kanunu 
mucibince kendilerine temlik olunur. 

Celal Nur i Bey ( T e k i r d ay ) — 
Efendim, müsaadenizle kanunun bu maddesini 
bir daha okuyayım. 

« MADDE— 13 mart 1926 tarihli kanunun 
neşrinden evel harikzede ve mülteci sıfatile, 
kanunî istihkaklarına binaen mübadeleye tabi 
eşhastan metruk evlere resmen iskân yapılmış 
olanlardan hükümetçe 30 Mayıs 1928 tarihine^ 
kadar mütegayyip eşhasa ait evlere nakledilen 
ve tefviz muamelesi icra edilmiş veya edilmek 
üzere.bulunmuş olanların işgal etmekte bulun
dukları binalar borçlanma kanunu mucibince 
kendilerine temlik olunur.» 

Aceba bunun içinde mukavele mucibince 
gayri mübadillere ait olan binalar varmıdır 
yokmudur? Bunu bilmek lazım gelir. Eğer 
varsa bunları bakanun veremeyiz, çünkü efrada 

[lj 104 numaralı matbua zabtın sonuna 
merbuttur. 
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İ : 41 18-3 1929 C : 1 
aittir. Bu hususta hükümetin noktai nazarım 
bildirmesini istirham ederim. 

Ma. V. Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir)— 
kanunun mevzuu doğrudan doğruya mütega -
yyip eşhastan metruk emvalin harikzedelere 
verilebilmesi için kanunen mevcut olan bir 
müsaadeyi bir müddet daha temdit etmekten 
ibarettir. Binaenaleyh Beyfendinin mevzuubahs 
ettikleri gayri mübadillere ait olan hukukun hiç 
birisi ne harikzedelere, nede mübadillere verilir 
manasında - bunun içinde - bir kelime mûnde-
riç değildir. 

A-gaoglu Ahmet B. (Kars)— Efendim, 
bu kanun Kars vilayetinde de tatbik olunacakmı? 

Ma. V. Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir)— 
kanun bütün Türkiye için yapılmıştır. Kanu -
nun mevzuuna dair Türkiyede her hangi bir 
hadise mevcut ise kanun o hadiseye tatbik 
olunacaktır. Bu tabidir. 

Aga oğlu Ahmet B . (Kars) — Efen -
dim, harikzedeğân kanunu Karsta şimdiye 
kadar tatbik olunmuyordu. Bu kanun mucibince 
tatbik olunup olunmayacağını soruyorum? 

Ma. V. Saraçoğlu Şükrü B, (İzmir)— 
Kanun Türkiye için yapılmıştır. Bittabi her 
yerde tatbik olunacaktır. 

Ağa oğlu Ahmet B . ( Kars ) — Bu 
sözlerinizi senet ittihaz ediyorum. 

Beis — Başka söz istiyen varını? ( Hayır 
sesleri) Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu kanunun ikinci müzakeresine geçilme
sini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Fıkrai tefsiriyeyi okuyoruz. 
Tefsir fıkrası 

28 mayıs 1926 tarih ve 1331 numaralı 
kanunun «6» inci maddesinde mevcut «Bu 
kanunnn mer'iyet tarihime kadar tefviz edilmiş 
veya edilmek üzere bulunmuş» kaydı meriyet 
tarihine kadar istihkaka müsteniden vaki 
müracaatlarım tevsik ve tespit safhalarını geçir
miş ve yalnız tefviz komisyonunun kararına 
iktiranı kalmış olması lüzumunu ifade eder. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 — Erzurum mebusu Tahsin Beyin, me
murin kanununun 52 inci maddesine bir fıkra 
ilavesi hakkında fğ numaralı kanun teklifi ve 
Memurin kanunu muvakkat encümeni mazba
tası (Okundu) [*] 

Reis — Mazbatayı reye arzediyorıtm , 
Kabul edenler .... Kabul etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir . 

Tayini esami le reye konulan kanuna rey 
vermiyenler lütifen reylerini versinler. 

Reylerin toplanması bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediiyorum . fiernî , 

irahrî ve havayı ve jandarma ve efrat ve 
küçük zabitanının maarif vergisinden muafiye
tine dair olan kanunun birinci maddesinin 
tadili hakkındaM kanuna, kabul etmek suTetile 
175 zat iştirak etmiştir . Binaenaleyh kanun 
775 rey ile kabul edilmiştir . 

Başka işimiz kalmamıştır. Celseyi kapatıyo
rum. Perşembe günü saat 14-te toplanılacaktır. 

Kapanma saati : 14,30 

/ * / 105 numaralı matbua zabtın sonuna 
merbuttur . 

TASHİH 
1 — 16 inci sayfanın ikinci sütununun alttan 7 inci satırındaki (131 385 535) lira, ( 131 

584 535 ) lira olacaktır. 
2—17 inci sayfanın birinci sütununun 24 üncü satırındaki ( Bakiye kalan) kelimeleri 25 inci 

satırdaki ( sonra ) kelimesini müteakip konulmalıdır. 
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Berrî, bahrî, V£ havaî ve jandarma efrat ve küçük zabitanınm maarif 

vergisinden muafiyetine dair olan 9.69 numaralı kaimimiı birinci uıadtk^üıitı 
tadili hakkindaki kanunun neticei arası 

[ Kanun kabul ediluıişlh'J 

Afyon karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Rasıh B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Sami B» 
Şakir B. 
Talat B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip -fi. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Sadık B. 

Bayuzit 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Aza adec i : 316 
Reye iştirak edenler : 175 

Kabul edenler : 175 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 140 
Münhal 1er : 1 

/ Kabul edenler J 

Bitlis 
Muhittin B. 
Muhittin Nam i B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Zıya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 
Rifat B. 
Zıya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Zıya B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Biymibekir 
Kâzım Pş 

Edirne 
Faik B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 

Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakiittn B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Sait B. 

Oazi Ayintap 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali. B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

öâmiişane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 

işporta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem :B. 

istanbul 
Akçora oğlu Yusuf B. 
Dr. Nurettin AK ©. 
Edip Servet B. 

Hamdi B. 
İhsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettitı B. 

Kars 
Ağa oğlu Ahmet B. 
Baha tali B. 
Dr. Sadrettin 8 . 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıç oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Salâhalttin B. 

Konya 
Ahmet Hamdı B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü -B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
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Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
Nuri B. 

Malatya 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nurettin B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
kemal B. 
Zamir B. 

Afyon kaıahisar 
Haydar B 
İzzet B. 
Ruşen eşref B. 

Aksaray 
Kâzım B. 

Am&sya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Hasan Sıdkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Oazi Mustafa Kemal 
Pş. [Rs. C ] 
İhsan B. 

Artiivin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alaeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tekirdağı 
Celal Nuri B. 

Tokat 
Bekir lutfi B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (B.M.M.R.) 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. ( İ. A. ) 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik lutfi B. 
Esat B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. ( İ . A.) 

Çankırı 
Talat B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyaribekir 
İshak Refet B. 
Rüştü B. 
Zekâyi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Süreyya Tevfik B. 

Tırabızon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Nebi zade Hamdi B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Süleyman sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 

Oaziayintap 
Ahmet Remzi B. 

Gireson 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Oümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Şevket B. 

Hakkâri 
İbrahim B, 

İzmir 
Dr. TevfikRüştüB. [V.] 
Mahmut Esat B. [ V. ] 
Mahmut Celal B. 
Mustâfa Rahmi B. [V.] 
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Osman zade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. [V.] 
Vasıf B. [V.] 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

I : 41 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Nevzat B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. [V.] 

Malatya 
Abdülmuttali.p B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. [ Bş. V. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa fevzi B. 

18-3-1929 C : 1 

•1 
\. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 
Halit B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. | 

Remzi B. 
Ş. Kara Hisar 

Memet Emin B. 
Tekirdağı 

Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Şevki B. 

Tırabızon 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. [M. M. R. V-'J 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Ürfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celal B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Salih B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 
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Sıra No 104 
Mübadeleye tabi Rum hanelerine iskân ettirilmiş olan 
harikzedeler hakkında i6 numaralı kanun layihası ve 

Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbataları 

T C . 
Başvekâlet: 

Muamelat müdürlüğü 

B. 31. M. Yüksek reisliğine 
Mübadeleye tabi Rum hanelerine iskân ettirilmiş olan Harikzedeler hakkında Maliye 

vekâletinden tanzim olunup İcra vekilleri Heyetinin 9/1/1929 tarihli içtimaında Yüksek meclise 
takdimi kabul olunan kanun layihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulması rica olunur. Efendim. 
Başvekil 

İsmet 

ESBABI MUCİBE SURETİ 
Düşman tarafından meskenleri tahrip ve ihrak edilmiş olan harikzedelere borçlanma kanunu 

dairesinde bedeli istifa edilmek üzere 13 Mart 926 tarihli kanunun tarihi neşrinden evel tahsis 
edilmiş olan mübadeleye gayrı tabi eşhastan metruk haneler iskân idarelerince temlik ve 
bedelleri tebeyyün ettirilmekte isede bazı yerlerde kâfi miktarda mütegayyip eşhastan metruk 
mebanı bulunmamasından kısmen de alakadar memurlarca kanunun telakki ve tatbikında isabet 
edilememesinden bir kısım harikzedelerin mübadeleye tabi eşhastan metruk evlerde iskân 
edildikleri görülmüştür. Mübadele mukavelenamesine ve nisan 341, mart 926 tarihli kanunlar 
hükmüne göre mübadillerin mübadeleye tabi eşhas metrûkatı ve harikzede ve mültecilerin 
mütegayyip eşhastan metruk emlaki üzerindeki istihkaklarına nazaran mübadillerin iskânını temin 
için harikzedelerden evelce işgal ettikleri binalardan Mart 926 tarihinden sonra mütegayyip 
eşhasa ait mebaniye nakledilenlerin vaziyet ve ihtiyaçlarını salifülarz kanun hükmüne tevfik 
etmek müşkül olduğu ve bu itibarla harikzede ve mültecilerin ekseriyetle taksir ve ihtiyarlan 
haricinde nakledildikleri binalardan çıkarılmaları zarureti hasıl olduğu cihetle hem bu zümrenin 
mahrumu iskân kalmamaları hem de maksadı kanun hasıl olabilmesi için bunlardan kanunî 
istihkaklarına binaen Mayıs 928 gayesine kadar mütegayyip eşhastan metruk binalara nakil ve 
iskân ve muameleyi tefviziyeleri icra kılınmış veya icra edilmek üzere blunmuş olanların şagili 
blundukları yerlerin borçlanma kanununa tevfikan uhdelerinde ipkası muvafıkı madelet olacağı 
teemmül edilerek o suretle layihai kanuniyesi tanzim kıtınmıştır. 
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T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar M 15 
Esas J\r -a-kr 

29-1-1929 

Dahi I i ye encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

13 A ârt 1926 tarihli kanunun nesrinden evel harikzede ve mülteci sıfatlariyle mübadeleye 
tabi eşhasa ait evlere iskan edilmiş iken bilahara hükümetçe 928 Mayıs gayesine kadar eşhası 
mütegayyibe evlerine nakl edilmiş olanlar tarafından bu suretle meşgul binaların kendilerine 
borçlanma kanunu mucibince temliki hakkında Başvekâletten gönderilip encümenimize havale 
buyrulan kanun layihası İskân ve Emlaki milliye müdürü umumileri hazir oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Mübadil, gayri mübadil, harikzede, mülteci ve muhacirlere tefviz veya adiyeıı tahsis olunan 
gayrı menkul emvalin tapoya raptı hakkındaki 28 Mayıs 1928 tarihli ve 1331 numaralı 
kanunun birinci ve ikinci maddeleri bu hususta alakadarlara kanunî haklarım bahş etmekte 
isede mezkûr kanuna müsteniden yapılmış olan 12 Ağustos 1928 tarihli nizamnamenin 6 inci 
maddesi ile vazolunan (bilfiil işgal veya istifade ) kayıtlan kanundaki ( tefviz edilmiş veya 
edilmek üzere bulunmuş olan) kayıtlarını ref etmiş ve bu suretle harikzede ve mübadil 
vaziyetinde bulunan vatandaşları tekrar şikâyet ve müracaatlara mecbur kılmıştır. 

Teşkilatı esasiye kanununun 52 inci maddesi mucibince nizamnameler, kanunun emrettiği 
hususatı tespit için ve ahkamı cedideyi muhtevi olmamak suretile tedvin olunabileceğinden, 
1331 numaralı kanunun (Tefviz edilmiş veya edilmek üzere bulunmuş olan) hükümlerini, 
(Bilfiil işgal veya istifade) kayıtları ile yeni şartlara bğlayan mezkûr nizamnamenin altıncı 
maddesi kanunen mefsuh bulunduğu cihetle, müzakere edilmekte olan kanun layihasının, 
1331 numaralı kanunun birinci, ikinci ve altıncı maddelerini müeyyit bir şekilde tadili 
muvafık görülmüş ve Heyeti umumıyenin tasvibine arz olunmak üzere Riyaseti celileye 
takdimine karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi olunur. 
Âza 

Erzurum 
Tahsin 
Âza 

Tekirdağı 
M. Fayık İ 

T. B. M. 

Aza 
Ankara 
Talat 
Âza 

Çorum 
. Kemal 

M. 
Mal. Encümeni 

Karar ..¥ 
Esas jt« 
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Âza 
Kars 

Baha Tali 
Âza 

Eskişehir 
Sait 

Kâ 

A. 
Âza 

Malatya 
Vasıf 

M.M. 
Malatya 
Muttali/) 

Âza 
Balıkesir 

Fahrettin 

R. V. 
Adana 
Hilmi 
Âza 
Rize 
Atıf 

Da. E. Reisi 
Tekirdağı 

Cemil 
Âza 
Rize 

Esat 

4-3-1929 

Maliye encümeni ine/halası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Mübadeleye tabi Rum hanelerine iskân ettirilmiş olan lıarikzedeler hakkında kanım layihası 
Maliye vekili Saraç Oğlu Şükrü, İskân umumî müdürü Hacı Mehmet, Millî emlâk müdürü 
Rüştü Beyfendiler huzuriyla müzakere edilmiştir: 

13 Mart 1926 tarihli kanun mucibince bu tarihiden evvel tahsis edilmiş olmak şartiyle, 
mübadeleye tabi olmayanlardan metruk evlerin harikzede ve mültecilere borçlanma kanunu 



mucibince temliki icap eylemektedir. Fakat tatbikatta muamele tamamen bu icaba muvafık 
olarak yapılamamış: bazi yerlerde mübadil olmıyanların evleri bulunamamak ve bazı yerlerde • 
kanunun emrinden tegafül ve isabetsizlik gösterilmek dolayisile, harikzede ve mülteciler mübadil 
evlerine yerleştirilmiştir. Sonra muamelenin tashihine kalkışılarak bunlar bulundukları yerlerden 
çıkarılıp mübadil olmayanların evlerine nakledilmiştir. Halbuki bu nakil muamelesi 13 Mart 1926 
tarihinden sonra yapıldığr için kanuna münafi düşmüştür. Memurların tatbik hatalarından 
harikzede ve mültecileri mağdur etmek adalete muvafık olamıyacağmda netice itibari le muhik 
bulunan bu emri vakii kanunî bir hale getirmek zarurî gûrülmüştür. Hükümetin esbabı 
mucibesinde izah olunduğu veçhile Bükük Meclise sevkolunan kanun layihası işte bu maksadı 
istihdaf etmektedir. 

Dahiliye encümeni bununla iktifa etmiyerek, Devlet şurasınca tanzim olunan 12 Ağustosl928 
tarihli nizamnamenin (bilfiil işgal veya istifade) kayitlarile meydana çıkan ve iskân idaresini 
müşküllere sokan başka bir vaziyeti düşünmüştür. Bu kayitların 28 Mayıs 1928 tarihli ve 1331 
numaralı kanunun ( V'[) inci maddesindeki «tefviz edilmiş veya edilmek üzere bulunmuş olan» 
hükmünden başka bir hükmü ihtiva eylediğine ve bu yeni hüküm dolayisile mübadil ve 
harikzedeler haklarını almıyarak tekrar şikâyet ve müracaatlara mecbur kaldıklarına, Dahiliye 
encümeni kanaat getirerek 1331 numaralı kanunun L II, Yi inci maddelerini müeyyit bir 
şekilde layihanın tadilini muvafık görmüştür. 

1331 numaralı kanunun Yi mcı maddesi mübadil olmayanların emvalinden bahsettiği, bu emval 
1 Mart 340 ve 15 Nisan 341 tarihli 441, 622 numaralı kanunlar mucibince harikzede ve 
mülteciler gibi mübadil olmayanlara ait bulunduğu, harikzede ve mültecilerin temlike hak 
kazanmaları için de 13 Mart g26 tarihli kanun hükmünce bu tarihten evvel evlerin kendilerine 
tahsis edilmiş bulunması meşrut olduğu cihetle Şura nizamnamesindeki ( bilfiil işgal veya 
istifade) kayıtlarının bu suretle tevcihi mümkündür. 

Ancak bu suretle nizamnameye konulan kayıtlar kanunun tefsiri mahiyetinde bulunduğu 
gibi tatbikatın vasıl olduğu şekiller bu kayıtların mübadiller hakkında zararlı olacağını 
göstermiştir: Zira 13 Mart 926 tarih ve 781. numaralı kanun mucibince' yapılabilecek olan 
mübadil ve gayrı mübadil emvalinin mukabeleten istibdali hususunda kafi ve salim bir usul 
bulunmayıp gayri mübadil emvali üzerinde de mübadillerin talep ve müracaatlarına göre 
istihkak kabul edilmesi mübadillerin de bilfiil işgal veya istifade kaydîna maruz kalmalarına 
sebep olmuştur. Halbuki mübadiller hakkında idaresinin almış bulunduğu karar, bunlara tefviz 
muamelesi bitmeden evvel işgal müsaadesini vermekte olduğundan bir kısım mübadillerin 
tefviz edilmek üzere bulunan emlakten, kendi taksirleri olmaksızın mahrumiyetleri neticesi hasıl 
olmuştur. Bu neticeler usul ve tedbir eksikliğinden ileri gelmekle beraber mübadillerin zararını 
bir vaki emir haline getirmiştir. 

Şikâyetleri mucip olan, ve iskân idaresince ileri sürülen nokta yalnız budur. Dahiliye 
encümeni ihzar ettiği tadil şekli le bu mesele haricinde yeniden iki hüküm daha kabul etmektedir: 

1 - Harikzede ve mültecilerin 1331 numaralı kanunun mer'iyet tarihi olan 30 Mayıs 1928' 
tarihine kadar müracaat ederek talip oldukları gayrı menkul malların kendilerine temliki; 

2 - Mübadillerin dahi gayrı mübadil emvali üzerinde bu tarihe kadar yapmış bulundukları 
müracaatın temhk için bir hakkı müktesep olarak kabulü: 

Mevcut hükümlerin bu yolda tevsii şu sebepler dolayisile muvafık değildir. 
1 - Harikzedelerle mültecilerin bali olduğu yekûn kendilerine emlak tevziini imkân haricine 

çıkarmış olduğundan 13 Mart 1926 tarihine kadar tahsis edilmiş olanlar kabul edilerek 15 
Nisan 1341 tarih ve 622 numaralı kanun mucibince başka bir tesviye tarzına bağlanmıştır. 

2 - 1331 numaralı kanunun 6 inci maddesi hassaten Maliye üzerinde ağır ve zararlı bir 
yük olan metruk emvalin tasfiyesini istihtaf etmiştir. Yeni bir müracaat tarihinin tesbiti bunu 
işkâl edecektir . 

3 — « Müracaat » kelimesiyle müşkülat arttırılmış olacaktır. Zira müracaat edenler müteaddit 
olabileceği gibi, müracaatın hudut ve mahiyetinin tespiti de yeni meseleler çıkaracaktır . 
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Ârzolunan bu mütalealara binaen Hükümetçe teklif olunan kanım layihasının şekli bazı 

tadillerle kabulü ve 1331 numaralı kanunun altıncı maddesinin tefsiri ile iktifa olunmuştur . 
Mevcut hükümlerle yeniden kabul olunacak kanun ve tefsire göre vaziyet şöylece hulasa 

edilebilir . 
1 — Harikzede ve mültecilerden olup da 13-Mart-1926 tarihinden evel Rum evlerine iskân 

edilmiş bulunanlar hakkında bir tereddüde mahal yoktur. Bunlar istibdal muamelesinden istifade 
ettirilerek bulundukları yerlerden çıkarılmamak lazımadır . 

2 — Bunlardan l3-Mart-926 tarihinden evel Rum evlerine iskân edilipte sonradan resmen 
çıkarılarak mübadil olmıyanlara ait evlere nakledilenler hakkında temlik muamelesi muhakkak 
olup kabul buyurulacak kanun bu meseleyi hal edecektir . 

3 — Mübadillerden metruk emval üzerinde mübadillerin kanunî hakları zaten, mahfuzdur . 
4 — Mübadil /olmıyanlardan metruk emval üzerinde mübadillerin istibdal suretyile kabul 

edilen haklan « tefviz edilmiş veya edilmek üzere bulunmuş » kaydı ile mukayyettir . Bu 
kayıtlar da asadaki tefsir fıkrasiyle tavzih edilmiştir. 

5 — Mübadil emlaki ile istibdal edilmek üzere mübadil olmıyanlardan metruk emvalin 
mübadillere tahsisi icap ettiği takdirde kanunu buna müsaittir. Fakat mübadelenin Maliye ve 
Dahiliye vekâletleri arasında kararlaştırılacak usule tevfik edilmesi lazımdır. Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arzolunmak üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı . 

Âza Âza Âza Âza Kâ. 
Konya Antalya Kocaeli Kastamonu 
Fuat Rcısih Reşit Saffet Refik 

M. M. 
Oazi Antap 

Remzi 
Âza 

Bayazit 
İhsan 

Reis 
Samson 

Ali Rana 
Âza 

Hükaıııetiıı tekli f 1 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 13 Mart 926 tarihli kanu
nun neşrinden evvel harikzede ve mülteci 
sıfatile kanunî istihkaklarına binaen mübadeleye 
tabi eşhastan metruk evlere resmen iskânı 
yapılmış olanlardan Hükümetçe Mayıs 928 
gayesine kadar eşhası mütegayyibeye ait evlere 
nakledilen ve tefviz muamelesi icra edilmiş 
ve edilmek üzre bulunmuş olanların işgal 
etmekte oldukları binalar borçlanma kanunu 
mucibince kendilerine temlik olunur. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Dahiliye encümeninin tadili 

Mübadil, gayri mübadil, harikzede ve Mülteci» 
lere 1331 numaralı kanun mucibince tefviz 
edilmiş veya edilmek âzere bulunmuş olan 
gayri menkul malların tapuya raptı hakkında 

kanun layihası 

MADDE l — Mübadil, harikzede ve 
mültecilerden emvali metrukeye veya eşhası 
mütegayyibeye ait hanelerde İskân, istibdal 
ve borçlanma kanunları ahkâmı mucibince 
iskân edilmiş veyahut 1331 numaralı kanunun 
meriyeti tarihine kadar müracaat etmiş olup 
da tefviz muamelesi yapılmadığından dolayı 
kanunî haklarına binaen talip oldukları mallan 
tesellüm ve işgal edememiş olanlara işbu 
gayrı menkul mallar temlik olunur. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 



Maliye encümeninin tadili 

Mübadil, gayri mübadil, muhacir ve saire 
kanunlarına tevfikan tahsis olunan gayrı 
menkul emvalin tapuya raptına dair 28 Mayıs 

1928 tarih ve 1331 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun layihası 

MADDE 1—13 Mart 926 tarihli kanunun 
neşrinden evvel harikzede ve mülteci sıfatıla, 
kanunî istihkaklarına binaen mübadeleye tabi 
eşhastan metruk evlere resmen iskânı yapılmış 
olanlardan hükümetçe 30 Mayıs 928 tarihine 
kadar mütegayyip eşhasa ait evlere nakledilen 
ve tefviz muamelesi icra edilmiş veya edilmek 
üzere bulunmuş olanların işgal etmekte bulun
dukları binalar borçlanma kanunu mucibince 
kendilerine temlik olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 



MADDE 3— Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 9/1/929 

Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. ' 
.Ş. Kaya M. AbdülhaUk M. Esat İsmet 
Na. V. Maf. V. Ma.V. Ha. V. 
Recep İsmet Ş. Saraçoğlu Dr. T. Rüştü 

S. İ. M. V, İk. V. 
Dr. Refik M. Rahmi 

MADDE 3— Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 



MADDE 3 — Aynen 

Tefsir fıkrası 
28 Mayıs 926 tarihli ve 1331 numaralı 

kanunun « 6 » mcı maddesinde mevcut « Bu 
kanunun meriyet tarihine kadar tefviz edilmiş 
veya edilmek üzere bulunmuş » kaydı meriyet 
tarihine kadar istihkaka müsteniden vaki 
müracaatların tevsik ve tespit safhalarını geçir
miş ve yalnız tefviz komisyonunun kararına 
iktiranı kalmış olması lüzumunu ifade eder. 
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g^urüm mebusu Tahsin Beyin, memurin kanununun 
52 mci maddesine bir fıkra itavesi hakkında \ numaralı 

kantin tekfifi ve Memurin kanunu muvakkat 
encümeni mazbatası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kiyaseti eelilesinu 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

. x J , " ^U f a y l D e v l e t i n k a r a r ı a h i r i üzerine memurin kanunu ahkâmı emanet memurlarına dâ 
tatbik edilmeğe başlanmıştır. 

2 - Emanetlerde memurin muhakematı Vilayetlerde memurin muhakemat encümenlerinin 
vucudına rağmen emanet encümenlerine mevdudur. 

3 - Emanetlerin teşkilatı geniş ve memurları çoktur. Bunlara ait inzibatî muamelatla 
vilayet encümenlerinin iştigal etmelerine maddî imkân yoktur. 

Alelhusus bu memurlar hakkında inzıdatî kararlar ittihazı daha ziyade her bir dairenin 
reisi olan erkânı emanetten mürekkep bir encümene ait olması tabii ve zaruridir. Takdimi 
ıhtıramat eylerim. 5 / 2 / 1 9 2 9 

Erzurum mebusu 
Talisin 

BİRİNCİ MADDE — Mart 1926 tarihli ve 788 numaralı memurin kanununun elli ikinci 
maddesine atideki fıkra tezyil edilmiştir . 

İKİNCİ MADDE — Şehremaneti müteşekkil olan vilayetlerde tayinleri sehremanetlerine ait 
olan memurlar hakkında karar ittihazı emanet encümenlerine aittir . 

T. B. M. M, 
Memurin M. Encümeni 

Karar ..\? 23 
Esas ^ fa 5 - IH - 1920 

Memurin M. Kncünwni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Memurin kanununun ( 52 ) inci maddesine bir fıkra ilavesi hakkında Erzurum mebusu 
Tahsin bey tarafından riyaseti celileye takdim edilip encümenimize havale buyrulan teklifi 
kanuni sahibi teklif Tahsin ve Dahiliye müsteşarı Hilmi Bf. Ierin huzurile mutalea ve tetkik 
olundu: 

Belediye memurlarının memurin kanununun birinci maddesinde mezkûr memurin idadma 
dahil olup olmadıklarının tefsiri talebini havi Muğla mebusu Ali Nazmi Bf. nin takriri 
üzerine Meclisi âlinin 2 4 - 1 2 - 1 9 2 8 tarihli ve 468 numaralı kararile belediye memurlarına 
Memurin kanununun birinci maddesinde mezkûr Devlet memurları idadına dahil bulunma-



- 2 
dıkiarı kabul olunmuş ve işbu teklifi kanuninin istihdaf eylediği maksat temin edilmiş olduğu 
cihetle ayrıca karar ittihazına mahal olmadığı teklif sahibi Tahsin Bf. tarafından ifade ve bu 
mutaleaya encümence de iştirak edilmiş olduğunun Heyeti umumiyeye arzı kararlaştırılmıştır. 

Âza Âza Âza Kâ. M. M. Memurin M. E. Reisi 
Beyazit Antalya Mardin Afiyon Erzincan Tekirdağ 
İhsan Ahmet Saki Ali Hiza /. Ulvi Abdiilhak M. Fayık 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Burdur Bursa Muğla Konya Eskişehir Kayseri Kırklareli 

S. Vahit Esat Ali Nazmi A. Hamdi Sait Dr.Biirhanettin Şevket 


