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1 —.SABIK ZABIT HULÂSASI 

Nurettin Ali Beyin riyasetlerile aktolunarak 1930 
senesi bütçesinde münakale icrasına ve tahsisatı fevka
lâde itasma Ve Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğünün ve Konya Ovası Sulama İdaresile Tahlisiye 
İdaresinin 1927 senesi hesabı kafilerine ait kanun lâyi
haları ve Heyeti Mahsusaca haklarında devlet hizmetle
rinden mahrumiyet kararı verilen avukatlarla ölüm ceza
sına mahkûm bir kimseye müteallik mazbatalar müza

kere ve kabul olundu. 
Hayvanların sağlık zabıtası kanununun tadili hak

kındaki kanun lâyihasının dahi birinci müzakeresi ya
pıldıktan sonra perşembe günü toplanılmak üzere celse 
tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Tokat Yozgat 

Nurettin Ali 8. Tevfik Avni 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — Afyon Karahisar Meb'usu Ali ve Denizli Me

busu Mazhar Müfit Beylerin, 24 mayıs 1928 tarih ve 
1296 numaralı kanunun 1 inci maddesine merbut 2 nu
maralı cetvele bazı ilâveler yapılması hakkında kanun 
teklifi (Bütçe Encümenine). 

Takrirler 
2 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Ştirayi 

Devlet kanununun 25 inci maddesinin tefsirine dair tak
riri (Dahiliye ve Adliye Encümenlerine). 

Mazbatalar 
3 — Afyon Karahisar Mebusu Ali ve Denizli Me

busu Mazhar Müfit Beylerin, 24 mayıs 1928 tarih ve 
1296 numaralı kanunun 1 inci maddesine merbut 2 nu
maralı cetvele bazı ilâveler yapılması hakkında 2/155 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(Ruznameye). 

4 — Maarif Vekâleti bütçesinin 561 inci faslından 
bir kısım tahsisatın mütedavil sermaye halinde kulla
nılmasına dair 1/820 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye). 

5 — Ordu Meb'usu Şevket Beyin, emvali milliye ve 

metrukeden müzayede ile satılan gayri menkul bedelleri 
hakkında 2/146 numaralı kanun teklifi ile Hazineden 
taksitle gayri menkul mal satın almış olanlara borçlarını 
tediyede kolaylık gösterilmesi hakkında 1/817 numaralı 
Kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazba
taları (Ruznameye). 

6 — Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak 
tashihi sin muamelâtının tekaüt ve saire gibi bütün mu
amelâtı askeriyece de muteber olmıyacağı hakkmda bir 
karar ittihazına dair 3/388 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbatalam (Ruznameye). 

7 — 28 nisan 1330 tarihli askerî tekaüt ve istifa ka
nununun bazı maddelerini muaddil kanunun 1 inci ve 
2 inci maddelerinin tefsirine dair 3/572 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

8 — 22 haziran 1927 tarih ve 1122 numaralı kanu
nun tefsiri hakkında 3/548 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (Ruznameye). 

BİRİNCİ CELSE 
Açilma saati : 14,5 

Reis — Refet B. 
Kâtipler : Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHİSAR), Avni B. (YOZOAT) 

Reis — Celse açılmıştır efenaim. Divanı Riyaset in maruza t ı var, okunacak t ı r : 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 

1 — Âzayi Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

H E Y E T Î U M U M l Y E Y E 
Aşağıda isimleri yazılı Âzayi Kiramın hiza-

a n n d a gösteri len müddet le r le mezuniyet ler ine Ri
yaset Divanının 17 - I I I - 1931 tar ihl i 11 inci in ' -

ikadında ka ra r verilmiştir. 
Heyet i Umumiyenin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzım 

Bursa Dr., Şefik Lûtf i Bey 20 gün sıhhî maze
ret ine binaen. 

Amasya ismail Hakkı Bey bi r buçuk ay maze-
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retine binaen. 

Kocaeli Salâhattin Bey bir ay hemşiresinin ra
hatsızlığına binaen. 

Manisa A. Mitat Bey bir ay sıhhî mazeretine 
binaen. , • , 

Kocaeli kılıçoğlu Hakkı Bey bir ay dişlerini te
davi için. 

Amasya Nafiz Bey bir ay Ailevî mazeretine! 
binaen. I 

Reis — isimler birer birer okunarak reye arze-
dilecektir efendim. * i 

Şefik Lûtfi Bey (Bursa), 20 gün, mazeretine 
binaen. , 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir . 

İsmail Hakkı Bey (Amasya), Bir ay, sıhhî ma
zeretine binaen. — 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Salâhattin B, ( Kocaeli ), bir ay, hemşiresinin 
rahatsızlığına binaen. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Mitat B. ( Manisa^ ), bir ay, sıhhî mazeretine 
binaen. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kılıçoğlu Hakkı B. ( Kocaeli), bir ay, dişlerini 

Reis—; Müzakere edilecek maddelere geçiyoruz. 
1 — Ankara İstiklâl Mahkemesince 10 sene 

hapse mahkûm edilen Süleyman Radi Beyin sıhhî 
vaziyetinden dolayı geri kalan cezasının af fi hak
kında 1/559 numaralı Başvekalet tezkeresi ve Ad
liye ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümenleri 
Mazbataları [1] 

Reis-—Söz istiyen var mı? , 
ibrahim Alâeddin B. (Sivas) — Efendim; bu 

zat on seneye mahkûm olmuş, altı senesini de 
ikmal etmiştir." Daimî maluliyeti ^tesbit edilmediği 
için Adliye Vekâletince Meclisi ^.liye sevkolundu. 
Eğer daimî maluliyeti tesbit edilmiş olsaydi Adliye 
Vekâleti doğrudan doğruya Riyaseti Cumhura arze-
derek af fini istihsal edecekti, Fakat bu tereddüdün
den dolayı malûm olduğu veçhile evrak buraya 
gelmiştir. Binaenaleyh Sihhiye Encümeninin mü-
taleasına ve verilen raporların delâletine nazaran 
daimî denecek şekilde malûl olmadığı anlaşılmıştır. 
Fakat mademki bu adamın hastalığı resmen tesbit 
edilmiştir, mademki baki kalan müddeti cezaiyesi-
nin af fi için buraya şevkinde mahzur görülmemiş
tir, böyle bir adamın on seneden mütebaki kalan 
cezasının dört senesinin affi mümkündür ve bu da 

[1] 91 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur.* • 
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[tedavi için. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenİeı* . . . Ka
bul edilmiştir. 

Nafiz B. ( Amasya ), bir ay, ailevî mazeretine 
binaen. 

I Reis *—. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

2 — Eskişehir Mebusu İsmail Besim Paşanın 
[vefatı hakkında ailesinden gelen telgraf 

Reis — Efendim; bir telgraf var okunacaktır: 
B. M. M. REÎSÎ KÂZIM PAŞA HAZRETLERİNE 

Muhterem zevcim îsmail Besim Paşanın vefatı 
dolayisile beyani taziye lûtf unda bulunarak tees
sürlerimize iştirakiniz bütün ailemiz efradını mü
tehassis ye minnettar eylemiştir. İzhar bûyrulan 
bu kadirşinaslık eserinden dolayı Zati Devletlerine. 
ve Meclisi Âlî Âzayi Muhteremesine en derin te
şekkürlerimi arzeder hürmetlerimin kabulünü is
tirham eylerim. y 

[Merhum Eskişehir Mebusu îsmail Besim Paşanın 
zevcesi 
Firdevs 

Reis — Arkadaşımızın vefatı üzerine riyaset ta-
I rafından yazılan telgrafa mukabele eden bir tel-
| graİnamedir. Arkadaşımızın hatırasını taziz için 
lûtf eri bir dakika sükût buyurunuz. 

(Bir dakika sükût edilmiştir). 

Meclisi Âlinin af ye şefkatine mütevakkıftır. Ben
deniz bu teklifi yapmak istiyorum. Bunun için de 
bir şey hazırladım. 

Adliye Encümeni namma Sadık B. (Balıkesir) 
— Efendim; malûmu alileri, Ankara İstiklâl Mah
kemesince on sene hapse mahkûm olan Radi Beyin 
hastalığının maluliyeti daime midir, değil.midir, 
bunda Adliye Encümeni tereddüt etmişti ye bu 
tereddüdü izale için evrak Sıhhiye Encümenine 
havale edilmiştir. Şayet Sıhhiye Encümenimnimaz-
batası Heyeti Celilece kabul edilirse malûl olmadığı 
anlaşılacaktır. 

Fakat bununla iş bitmiyecektir. , Bunun hak
kında tekrar af veya aftan mahrumiyet gibi bir 
neticeye varabilmek için evrakın tekrar Adliye 
Encümenine havalesi lâzımdır. 

Bu mesele hakkında bir defa daha müzakere 
edilmek üzere evrakın Adliye Encümenine veril* 
meşini rica ediyorum. 

ibrahim Alâettin B. ( Sivas ) — Reis Beyefen
di; takririmi geri alıyorum. 

Reis — Evrakın Adliye Encümenine havalesini 
münasip görüyor musunuz efendim? Adliye^En
cümeni evrakı istiyor. 

Adliye Encümeni namma Sadık B. ( Balıkesir) 
— Efendim; evvel emirde Sihhiye Encümeninin 
mazbatası reye konulmak lâzımdır. O mazbata* ka
bul edilirse Radi Beyin hastalığında maluliyeti 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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daime olmadığı anlaşılır. Ondan sonra Adliye En
cümenine havalesini rica ediyorum. 

Reis — Şu halde Sıhhiye Encümeninin mazba
tasını reyinize arzediyorum efendim. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu baptaki evrakı Adliye Encümenine gönde
riyoruz efendim. 

2 — İstanbul Darülfünununun 1927 senesi hesabı 
kafisi hakkında 1/659 numaralı kanun lâyihasile 
İstanbul Darülfünununun 1927 senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/588 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkere
si ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası fi] 

Reis—• Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı efendim? ( Hayır sesleri ) . Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

İstanbul Darülfünununun 1927 malî senesi hesabı 
kat'î kanunu 

MADDE 1 — İstanbul Darülfünununun 1927 
malî senesi varidatı merbut (A) cetvelinde göste
rildiği veçhile ( 754 528 ) lira (47) kuruştur, 

Reis — Birinci maddeyi merbut cetvelle beraber 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Darülfünunun ayni sene masa
rifi merbut ( B ) cetvelinde gösterildiği üzere 
( 818 316 ) lira ( 74) kuruştur. 

Reis —- ikinci maddeyi merbut cetvelle birlikte 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE $ — Tahsisattan sarfolunmayıp (B) 
cetvelinde gösterilen ( 5 8 779 ) lira (31) kuruş ip
tal edilmiştir. 

Reis — Maddeyi merbutu cetvelle birlikte ka
bul edenler . , . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 
teberdir. : 

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

MADDE § — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif Vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun.heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Büyük Millet, Meclisi ağustos, eylül, teş
rinievvel 1930 aylan hesabatı Hakkında 5/63 nu
maralı Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni maz
batası, 

İşbu kanun neşri tarihinden mu-

. Etmiyen-

M. H, T. Encümeni mazbatası 
Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

265 254 17 1 ağustos 1930 iptidasına devro-
lunan 

500 Temmuz 1930 gayesinde yapılan 
tashih dolayısile mevcuda ilâvesi 
lâzım gelen 

760 212 55 Ağustos, eylül, teşrinievvel ayla
rındaki tahsilat 

1 025 966 
764 218 

72 Tahsilat yekûnu 
62 Bu aylardaki sarfiyat 

261 748 10 Bakiyei mevcut 
Meelisi Âlinin ağustos, eylül, teşrinievvel 1930 

hesaplan tetkik olunarak bu aylarda vukubulan 
tahsilat ağustos iptidasına nakten devredilmiş olan 
mebaliğa zam ve bundan balâda gösterildiği üzere 
sarfiyat miktarı tenzil olundukta teşrinisani 1930 
iptidasına (261 748) lira (10) kuruşun devri lâzım 
gelmiş ve bunun Ziraat Bankasında mevcut bulun
duğu olbaptaki hesabı kat'î hulâsasından anlaşıl
mış ve sarfiyat ve mahsubata ait evrakı müsbite 
tamam ve muvafık görülmüştür. 
Tetkiki Hesap Encümeni Reisi M. M. 

Van Ankara 
Hakkı ^ Rifat 

Aza Aza Âza 
Denizli Erzurum Çankırı 

Mazhar Müfit Asım Ziya 
Reis — Mazbatayi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler — Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — ölçüler hakkında 1/324 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat, Dahiliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları [İl 

Reis — Malûmu Âliniz bu kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edilmiş ve bazı maddeleri encü
mene gitmişti. Tekrar gönderiyorlar. Müzakere 
edeceğiz. 

MADDE 9 — Zaviye vahidi kaim zaviyedir. 
Kaim zaviye, müsavi mücavir zaviyeler hasıl 

etmek üzere bir birini kateden iki müstakim ara
sındaki zaviyedir. 

Kaim zaviyenin yüzde biri (Grad) namını alır. 
Grad'm eczası şunlardır: 

Grad dakikası: Grad'in yüzde biri. 
Grad saniyesi: Grad'in yüzde biri. 
Kaim zaviyenin şu eczası dahi kullanılabilir. 
Derece: Kaim zaviyenin doksanda biri . 
Dakika: derecenin altmışta biri. 
Saniye: dakikanın altmışta biri: 
Reis. — Kabul edenler Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

[İl 95 numaralı matbua zaptın sonuna merbut- [İl 46 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
tur. merbut ve evveliyatı 25 inci in'ikat zaptındadır. 
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MADDE 10 — Kesafet vahidi - bir metre mik'-

. abının kütlesi bir ton olan cismin kesafetidir. 
Ticarî maumelelerde alkol ile saf su mahlutla

rının alkoometri derecesini ifade etmek üzere 
cey - lüsakın santezimal alko metresinin X 15 de
rece sühunette gösterdiği dereceler kullanılabilir. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Zaman vahidi - saniyedir. 
Saniye vasatı yevmi şemsinin 86 400 de biridir. 
Saniyenin ez'afi şunlardır: 
Dakika: altmış. saniye, 
Saat: altmış dakika, 
Reis — Söz istiyen var. mı efendim? Maddeyi 

kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Mihanik vahitleri: 
Kuvvet vahidi - Stendir. 
Sten, bir tonluk kütleye bir saniye zarfında 

bir metrelik sürat tehavvülü veren kuvvettir. 
Muvakkaten kuvvet vahidi olarak (kilogram-

vezin, kullanılabilir. Kilogram vezin, bir kilogram 
kütle üzerine tesir eden arz cazibesinden ibaret
tir ve tatbikatta 0,98 stene müsavi alınacaktır. 

Kudret vahidi - kilojuldür. 
Kilojul, tatbik noktasını, kendi istikametinde, 

bir metre kadar yürüten bir stenlik kuvvetin yap
tığı iştir. 

Kilojulün eczası: Hektojul: 1/10 kilojul, jul 
1/1000 kilojul. 

Kudret vahidi olarak (kilowatt - saat) (Hek-
towatt - saat, bir kilowattlık takatin bir saat zar
fında yapmış olduğu iştir ve 3 600 kilojule mua
dildir. Hektowatt - saat, 3 600 hektojul, watt -
saat, 3 600 juldür. 

Muvakkaten kudret vahidi olarak (kilogram -
metre) kullanılabilir. Kilogram - metre tatbik 
noktasını, kendi istikametinde, bir metre kadar 
yürüten bir kilogram - metre vezin'in yaptığı iş
tir, Tatbikatta kilogram - metre 0,0098 kilojule 
müsavi alınacaktır. 

Takat vahidi - Kilowattır. 
Kilowatt, bir saniye zarfında bir kilojullük 

iş hasıl eden takattir. 
Kilawattm eczası şunlardır: Hektowatt: 1/10 

Kilowatt, wat t : 1/1000 kilowat. 
Muvakkaten takat vahidi olarak buhar bey

giri ( b e y g i r kuvveti ) kullanılabilir. Tatbikatta 
buhar beygiri, saniyede 75 kilogram - metreye ve 
0,735 kilowatta müsavi alınacaktır. 

Tazyik vahidi - Piyezdir. 
Piyez, bir metre murabbaı satıh üzerine mun

tazaman yayıldığı takdirde bu satıh üzerinde bir 
stenlik tesir hasıl eden tazyiktir. Piyezin eczası 
ve ez'afi usul üzere teşkil olunur. 

Muvakkaten tazyik Vahidi olarak kilogram -
santimetre murabbaı veya (sınaî atmosfer) kul

lanılabilir. Tatbikatta bu vahit 0,98 hektopiyeze 
müsavi alınacaktır» 

Reis •— Söz istiyen var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Elektrik vahitleri. 
Mukavemet vahidi - Beynelmilel Ohm'dur. Ohm 

kütlesi 14,4521 gram, maktaı sabit ve uzunluğu 
106,300 santimetre olan bir civa sütununun saf 
buzun normal atmosfer tazyiki altındaki zeveban 
sühunetinde gayri mütehavvil bir elektrik cereya
nına karşı arzeylediği mukavemettir. 

Cereyan vahidi - Beynelmilel Amperdir, amper, 
gümüş nitratının saf sudaki mahlûlünden geçtiği 
vakit saniyede 0,00111800 gram gümüş teressup 
ettiren gayri mütehavvil cereyandır. 

Potansiyel farkı veya elektromotris kuvvet va
hidi - volttur. Volt, mukavemeti bir ohm olan ve 
üzerinden bir amperlik gayri mütehavvil cereyan 
geçen nakilin uçları arasındaki potansiyel farkı
dır. 

Volt, Londra konferansında tarif edilen beynel
milel volt ile de temsil edilebilir. Beynelmilel' 
volt, Kadmiyom sülfatı ile yapılmış weston 
pilinin 20 derecelik sühunetteki elektromotris 
kuvvetinin 1/1,01830 kesridir. 

Elektrik miktarı vahidi - Kulon'dır. Kulon, 
gayri mütehavyil ve bir amperlik bir cereyanın 
bir saniye zarfında nakleylediği elektrik miktarı
dır. 

Kulon beynelmilel kulon ile de temsil edilebilir. 
Beynelmilel kulon, 0,00111800 gram gümüş teressup 
ettiren elektrik miktarıdır. 

Elektrik miktarı vahidi olarak (Amper - saat) 
dahi kullanılabilir. Amper - saat, bir amperlik 
gayri mütehavvil cereyanın bir saat zarfında nakl
eylediği elektrik miktarı yani 3600 kulon'dur. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Hararet vahidleri. 
Sühunet vahidi - Santigrat derecesidir. 
Santigrat derecesi - 240 dereceden yüksek olan 

sühunetler hakkında, sabit hacim altında bulunan 
bir hidrojen kütlesi tazyikinin - sühuneti erimekte 
bulunan buzun sühunetinden (0°) normal atmosfer 
tazyiki altında kaynamakta bulunan saf suyun 
sühunetine (100°) geçtiği zaman maruz kalacağı 
tezayüdünün yüzde birini hasıl, edebilecek bir sü
hunet tahavvülü ile temsil ve ifade olunur. 

Hararet miktarı vahidi - Termidir. 
Termi, harareti mahsusası, 15 santigrat derece

sinde ve 1,013 heetopiykze muadil alınan norma 
atmosfer tazyiki altında bulunan suyun hararet' 
mahsusasına müsavi olan bir cisimden bir ton mik
tarının sühunetini bir derece yükseltmek için icar. 
eden hararet miktarıdır. 

T erminin binde birine, mili termiye büyük ka
lori ve milyonda birine, mikro termiye de küçü1 

kalori namları verilebilir. 
Frigorifik sanayiinde kaldırılan hararet (Frigo 

- 59 



t : 3 6 1 9 - 3 - 1 9 3 1 C : 1 
t 

ri) ile ifade olunabilir. Frigori kıymeti mutlakaca 
bir militermiye müsavidir. 

İktisat Encümeni M. M. Ali Riza B. ( Mardin) 
— Bir tashih arzedeceğim. Matbaa hatasıdır. 

Kaynamakta bulunan saf suyun sühunetine 
(100°) dereceyi geçtiği zaman maruz kalacağı cüm
lesinden sonra ( tazyik ) kelimesi ilâve edilecek
tir. 

Eeis — Bu suretle maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Ziya vahitleri: 
Ziya şiddeti vahidi - Aşarî mumdur. 
Aşarî mum viyolün yirmide biridir. Viyol ise 

tesallüp sühunetinde bulunan platin sathı üzerinde 
dili bir santimetreye müsavi olarak alınan bir 
murabbam teşkil eylediği ziya menbamın nazım 
istikametindeki ziyaî şiddetidir. 

Ziyaî seyelân vahidi - Lümendir. 
Lümen şiddeti bir aşari mum, eb'adı namüte

nahi küçük ve muntazam olan bir ziya menbaın-
dan, merkezi menba ve nısıf kutru bir metre bu
lunan bir küre sathından bir metre murabbaı ke
sen mücessem zaviye dahilinde ve.bir saniye zar
fında inşia eden seyelandır. Tenevvür vahidi lüks
tür. 

Lüks, üzerine muntazaman dağılmak şartile bir 
lümenlik seyelan alan' bir metre murabbaı sathın 
tenevvürüdür. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16 — Optik sistemlerinin takati - met
re ile ifade olunan mihrak buutlarının makûsu
dur. Mihrak buudu bir metre olan sistemin taka-
tma bir ( Diyoptri ) denir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Bu kanunun ahkâmı 1932 senesi 
kânunusanisinin birinci gününden itibaren tatbik 
olunacaktır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 29 — Bu kanunun tatbikma Adliye, 
Dahiliye, - Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Eefendim; 9 uncudan on altıncıya kadar olan 
maddeler kabul edildi. Eski dokuzuncu madde 17 
inci madde oluyor. Müteakip maddeler ona göre 
tashih olunacaktır. Kanunun ikinci müzakeresine 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-
3Uİ edilmiştir. 

5 — Mübadele ve teffiz muamelelerinin intan 
>e kat'î tasfiyesi hakkında 1/824 numaralı ka

nun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları [İl 

)ur. 
[1] 92 numaralı matbua zabtın sonuna merbut-

Reis — Efendim; bu lâyihanın müstacelen mü
zakeresi teklif olunuyor. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Lâyihanın müstacelen müzakeresi kabul 
olunmuştur. 

Söz istiyen var mı? 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 

Muhterem efendiler; tetkikinize arzolunan bu ka-
nu nuzun ve hazin bir destanın teşrii hatemesidir. 
7 - 8 senedenberi milletin, efkârı umumiyenin, 
Hükümetin, Meclisi Âlinin kalbinde ve hissinde 
derin tesirler uyandıran bu hadiseyi ve bu hadise
nin safahatını millet muvacehesinde ve cihan ef
kârı umumiyesinde olduğu gibi anlatmak, mesuli
yetini müdrik bir Hükümetin borcudur. Safahatı 
malûmunuz da olsa bu borcu ifa etmek vazifesini 
hissediyorum. Lozan muahedesi müzakere edilir
ken Yunanistanla bir de mübadelei ahali mukave
lesi aktedilmiştir. Mübadelei ahalinin Türk noktai 
nazarından esası, yurdumuzu yabancı nüfuz ve 
nüfustan kurtarmaktı. Tarihimiz malûmdur. Mem
leketimizin, ana yurdumuzun her tarafı bir za
manlar hissei şayialı mülk gibi bir takım istihkak 
davalarına maruz oluyordu (Bravo sesleri). 

Bir milletin en birinci borcu, bir Hükümetin 
en yüksek Vazifesi memleketi dahilinde milliyet 
birliğini temin etmektir. Lozanda aktedilen müba
delei ahali mukavelesinin esası bu gayeye matuf
tur ve bu gaye de istihsal edilmiştir (Bravo sesleri) 

Yunanistanda kalan topraklardaki türklerin ade
di tahminen yarım milyonu mütecavizdir. Tecrübe, 
nazariye, aklıselim isterdi ki, bunların memleketi
mizde oturabilecekleri yerler onların kabiliyetine 
göre evvelden ihzar edilsin ve zamanlara taksim 
olunarak çalışabilecekleri, yaşayabilecekleri toprak
lara kısım kısım getirilsin, fakat hadisat, tecrübe, 
nazariyenin gösterdiği bu yolu takip etmeğe mani 
oldu. Çünkü, memleketimizi terkeden rumlar biz-
zarure Makedonyanın, Epirin Türklerle meskûn 
olan köylerine ve şehirlerine dolmuşlardır. Yunan 
Hükümetinin o zamanki vaziyeti, oradaki Türk 
halkının hayatını ve menfaatini tamamile müdafaa 
edebilecek kuvvette değildi. Uzak yerlerdeki köy
ler şehirlere ve şehirler de sahillere toplanmışlardı. 
Mülteci Türkler arasında hastalıklar, açlıklar, sefa
letler baş gösterdi. Her zaman olduğu gibi ve mil
letin her derdine müşfik bir valide gibi koşan Hi
lâli Ahmer, hudutlarımızın haricinde kalan bu Türk
lerin de imdadına yetişti. Sıhhî heyetler teşkil etti, 
seyyar sıhhiyeler teşkil etti. İhraç iskelelerinde 
hastaneler tesis etti ve oraya doktorlar temin etti 
ve büyük fedakârlıklarla oradaki halkın ana vatana 
ilticalarını temine başladı. Hilâli Ahemrin o zaman
ki fedakârlıklarını ve o zamanki müdiranın göster
diği büyük hizmeti burada lisanı şükranla zikret
mek hepimiz için bir borçtur. (Bravo sesleri). 

Türkler ana vatana gelirken ana vatanın o za
manki vaziyetini tekrar mütalea etmek faydalı 
olur: Ordumuz Büyük Kumandanın gösterdiği 
Akdeniz hedefine yürürken, Gediz vadisine ulaştığı 
sırada, Dumlupinarda başına taktığı zafer çelenği, 
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göz yaşlarile ve yanan köylerin dumanlarile soldu, 
dudaklarmdaki zafer tebessümleri teessürle dondu. 

Harpte bin köyümüz yanmıştı, büyük bir şehri
miz ve on kadar kasabamız yanmıştı. Garp vilâ
yetlerimiz bu halde idi. Şarkta daha bir çok vilâ
yetlerimiz evvelce umumî harpte harap olmuştu. 
Van, Bitlis, Muş gibi Şarkî Anadolunun büyük 
şehirleri bu meyanda tahrip edilmişti. Karadeniz 
sahili de istilâdan kurtulamamıştı. Orta Anado-
luda kalan bir kaç vilâyetimiz ise düşman istilâ
sına uğnyan memleketimizi kurtarmak için ne ca
nını esirgemişti ve ne de malını, orası da yorgun
du. îşte 1923 te Türkiyenin vaziyeti bu halde idi. 
Yangından kurtulabilen boş evler, evsiz kalan yer
liler tarafından işgal edilmişti. Şehirlerdeki ev
ler de, geriye kalan boş bir kaç ev de devlet teş
kilâtı tarafından işgal edilmişti. Binaenaleyh Yu-
nanistandan büyük büyük kütleler halinde Tür
kiye limanlarına çıkan mübadillerin her birerle
rinin vaziyetine göre ev bulmak imkânı maddeten 
yoktu. O sırada mübadele işlerine Sıhhat ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâleti bakıyordu. Hilâli Ah-
merin ve keza yerli müesseselerin muavenetile 
mümkün mertebe bunlara yerler bulundu. İskâ
nın ilk safhasında tesadüf edilen müşkülât yalnız 
bundan ibaret değildir. Bir de mübadele edilen 
halkın iktisadî ve içtimaî bünyeleri arasında bü
yük farklar vardı. Türkiyede mallarını terkeden 
Rumlar bir çok şehirlerde sakin edilir. Istilâden 
kurtulan şehirlerin kısmı azamı yanmıştı. Harp 
sahası haricinde oturan Rumların ise ekserisinin 
arazisi yoktu. Halbuki Makadonyadan, Epirden, 
Tesalyadan gelen Türklerin kısmı azamı çiftçi 
idi. Binaenaleyh her mübadilin, yahut her muha
cirin kendi ihtiyacına ve kendi alışkanlığına gö
re sahayı iskân tefrikinin imkânı yoktu. Hükümet 
bir takım emri vakiler karşısında kaldı. İskânın 
son zamana kadar devam eden tezepzübü o emri 
vakilerin zarurî neticesidir. Binaenaleyh bir takım 
zaruretler ve menfaat tezatları iskânın, mübadil
lerin iskânı hususunun tezepzübüne badi oldu. 

Mübadele: Mal kısmı da bundan daha kolay 
değildir. Herkesin, her ailenin malı, esas ve kıy
met itibarile tayin ve tesbit edilecek, burada onun 
tam muadili ve mukabili verilecekti. Halbuki bi
lirsiniz ki bizde ve halâ Yunanistanda tasarruf 
vesaiki sayılamıyacak kadar mütenevvidir. Bunla
rın bu tasarruflara esas olanlardan bazılarını 
arzetmek isterim. Tapu senetleri ve bunlar da kıy
meti muharrerdi olur, kıymetsiz olur. Bazısının; 
hududu muayyendir. Bazısının değildir. Ondan j 
sonra vakfiyeler, fermanlar, temliknameler, kuyu- j 
datı hakaniye, sipahî senetleri, timar ve zeamet 
senetleri ve tahmin senetleri, ilâmlar, mübayenet, 
hüccetleri, ikrar hüccetleri, mabeyin senetleri, | 
gedik senetleri, paftos, terhin, beybilvefa, ipotek,! 

hakkı karar beyannameleri, veraset hüccetleri, 
yangın yerleri bonoları, bir de muhtelit komisyo
nun kabul ettiği talepnameler ve beyannamelerdir. 

-1931 C : 1 
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Bu kadar müteferrik ve mütenevvi vesikalar 
yalnız hakkı mülkiyeti isbat içindir. Bunun aley
hinde açılan istihkak ve sair davalar da bir bu ka
dardır. Ondan sonra kıymet meselesi gelir. Kıy
metler: Bir malın kıymeti bir kaç suretle tayin 
olunabilir. Ya o malın baliğ olduğu kıymettir, ve 
yahut varidatı nisbetinde hesap edilecek kıymet
tir, ve yahutta pazarda satılan kıymetidir. Bizim 
tapulardaki kıymetlerin ekserisi tamamile takdi
ridir. Bazan hakikî kıymetin fevkinde ve ekseri
ya çok dunundadır. 

Bir mübadilin evvelâ malı olduğunu isbat et
mesi, sonra malının kıymetini isbat ve tesbit et
mesi lâzımdır. Kadastro olmıyan memleketlerde 
bunu tayin ve tesbit etmek emri muhaldir. 

Bilâhare heyetler tarafından yapılan takdirler 
de hep takribi olmuştur. Bu kadar kişinin menfaati 
mevzubahs olan bir meselede elbette ve elbette ki 
bir takım menfaatcular da bulunacaktı. Netekim 
bulundu. Hariçten ve dahilden menfaatcular ge
rek tezvirattan ve gerek hüccetlerin gayri muay-
yeniyetinden ve gerek bazı insanların zafından is
tifade suretile yaptıkları suiistimaller hepimizin 
kulağını ve vicdanını her vakit müteessir etmiştir. 
Hükümet daima bunlara karşı mücadele etmiştir, 
bu güçlüğe bir de memleketteki iskân vaziyetini 
ilâve etmek icap eder. Bunlara üçüncü olarak ilâ-. 
vesi lâzım gelen bir şey de gelen muhacirlerle gi
den muhacirler arasındaki nevi iştigal ve ihtisas 
farklarıdır. Meselâ Makedonyanın köylerinden ge
tirdiğimiz çiftçileri; buradan giden Rumların top
raklan olmadığı için metruk köylere yerleştireme-
dik. Niğde, Bor ve Niksar gibi yerlere, oradaki Rum
ların evleri bulunmakla beraber arazileri olmadığı 
için, Selanik köylüsünü getirmek, bu köylüleri 
açlığa mahkûm etmek demekti. Bunları beheme
hal arazili bir yere oturtmak lâzım gelirdi. Bu su
retle şarktaki arazi kiymetsizlendi ve kimse bura
lara talip olmadı. Sahillerde bulunan araziye ise, 
tehacüm arttı ve herkes oralara talip oldu, ve bin-
netice oralardaki iskân ve mübadele vaziyeti daha 
ziyade güçleşti. Hulâsa, gerek iskân ve gerek mü
badele meselesi arzettiğim müşküller içerisinde cere
yan etti. Kanunlarımız herkesin hakkının tamamile 
verilmesini natıktı. Bir arazi verildiği vakit evvel 
emirde hududu tesbit olunacaktı. Saniyen, kiy-
met takdir olunacaktı. Salisen, edna, âlâ, evsat diye 
üçe ayrılacak ve her biri için tayin olunan kiyme-
tin vasatisine görekiymet tesbit olunacaktı. Yüz 
binlerce tarlanın bu suretle kiymetlerinin takdiri, 
o tarlaların kiymetinden fazla masrafı müeddi olur. 
Zaten o kadar hesapçı bulmak ta mümkün değildir. 
Binaenaleyh arzettiğim gibi, yapılan kiymet takdir
leri hep tahminî olmuştur. Bu hakikati de arzet
mek vazifedir. 

Elde mevcut talepname dosyasının adedi kırk 
bine yakındır. 339 dan 40, 41, 1926, 1927, 1928 e 
kadar olan altı sene zarfında ancak 1200 dosyaya 
bakılabilmişti . Bu nisbet dahilinde bütün dosya
lara bakılabilmesi için ancak 120 sene lâzımdı, bu 
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(120) sene zarfında belki adalet ve hak şimdi-1 
kine nisbeten daha eyi tatmin edilmiş olacaktı. Fa
kat maksat tamamile zail olacaktı. Bir mal sahibi 
malına tasarruf için müşkülât çekecek ve bu za
manda olduğu gibi malını benimsemiyecek ve o malı 
ihmal edecekti. Hak sahibi senelerce malsız ve mal
lar da senelerce bakımsız kalacaktı ve hiç bir mü
badil hiç bir vakit müstahsil mevkiine geçemiye-
cekti. Binaenaleyh yine mevcut ahkâmı kanuniye-
deri istifade ederek daha kısa yollardan gitmeyi 
tercih ve teffizi tesri ettik, temlik kanunile teffiz 
esaslarını kolaylaştırdık ve o sayededir ki beş 
senede çıkarılamıyan dosyaların beş misli, beş altı ay 
gibi kısa bir müddet zarfında çıkarıldı. Tekrar 
arzediyorum. Bu kadar kısa zamanın kazanılması 
takdiri kiymet usulünü kabul etmekle kabil olmuş
tur ' ve bundan başka da çare yoktur. Çünkü mü
badele ve iskân işlerindeki bu çirkinliği ve fena
lığı izale için kat 'î adımlarla yürümekten başka 
bir çare kalmamıştı. Bu çirkinlik devam ettikçe 
milletin kalbini müteessir edecek, bu meyanda bir 
çok günahkârlar olduğu gibi bu günahkârların tel
vis ettikleri çamurlar da bir çok masumların üze
rine sıçrıyacaktı. Nihayet bu senenin yani 1930 se
nesinin sonunda hasıl olan vaziyet şu oldu: Dosya
lar kamilen elden geçirildi. Bu dosyalardan yirmi 

- üç bini müsbet netice verdi. 7 - 8 bini vesikasız-
lıktan iptal edildi. Muhtacı tetkik olarak ta 300 
kadar dosya elde kaldı ki bu güne kadar bir neticei 
kat 'iyeye varmış olmasını ümit ederim. Gerek vesi
kaların noksanlığından ve gerek bunları ikmal ede
mediklerinden bu gibi mal sahiplerine adi iskân 
suretile mal verildi. Vakıa kendileri müddeabihi 
alamadılar. Fakat müddeabih de sabit olmuş de
ğildi. Sabit olmıyan bir hak için adi iskân kâfi 
bir tazmindir. Temlik kanununda mübadillerin bir 
çoklarının vaziyetini tesbit etmiştik. Fakat tapu 
harcı meselesi son vaziyet dolayısile kendilerini hay
li sıkıntıya düşürdü. Meselâ yalnız Ayvalıkta mü
badillerin tapu harçları 800 bin lira tutmaktadır. 
Bu memlekete yeni gelen ve yeni müstahsil olmağa 
başlıyan ve spn vaziyetler dolayısile mallarını kıs
men satamıyan bir halkın 800 bin lirayı defaten 
vermesine imkân yoktu. Bu takdim ettiğimiz ka
nunda evvelâ mübadillere, mübadillerle beraber 
Bulgaristan mübadillerine ve diğer muhacirlere ve 

.köylüye verilen' malların tapu senetlerini bilâharç 
veriyoruz. Bu sayede bu saydığım kısımdaki va
tandaşlar mallarına derhal sahip olabileceklerdir. 
Ona malili olduktan sonra onu satmak, işletmek 
hakkını tamamile eline alacaktır. Demek ki o mal 
hem istihsal sahasına girmiş olacak, hem de tedavül 
sahasına. Maliye de bu tedavülden tapu harçla
rından kaybettiğini belki ondan daha fazla kazana
caktır. Bir de hiç vesika alamıyarak gelen köylü
ler de vardır. Bunlara da iskânı adi suretile, fa
kat borçlanma tarikile verilen mal, meccanen tem
lik olunacaktır. 

Mübadillere üç nisbet dahilinde mal teffiz edil
miştir. Kıymetli tapu sahiplerine % 50, kıymetsiz-

1 9 3 1 C : 1 
lere % 40, beyanname ve sair vesika sahiplerine 
% 20, mübadillerin bazıları bu nisbetleri tam al
mışlardır. Bazıları da nisbeten fazla ve bazıları da 
nisbetten daha aşağı ve pek azı hiç mal alamamış
tır. Nisbeti muayyene dahilinde tam alanlara bir 
şey verilmiyecek, fazla alanlar borçlanma teahhüt-
lerini ifada devam edecekler, noksan alanlarla hiç 
alamıyanlar dahil oldukları katagoriye göre muay
yen nisbetleri alacaklardır. Bunların hakları bo
nolara raptedilecek, kalan Rum emvali satılarak 
bunlara verilecektir. 

Bonolar istihkaka göre üçe ayrılmıştır. Mal sa
tıldıkça evvelâ birinciler, sonra ikinciler ve geri ka
lırsa üçüncülere taksim edilecektir. Kanunun bün
yesi bu esaslardan ibarettir. Bu kanun, mahiyeti 
itibarile, zaruretten mütevellit bir kanundur. Mem
leketler, milletler büyük işlerini hallettikleri vakit 
bazan ferdin haklarını, âmmenin menfaatine feda 
etmek zaruretinde kalırlar. Bu kanun, mahiyeti 
itibarile böyle bir fedakârlığı mütazammındır ve 
bu fedakârlık karşılıklıdır. Fakat bu kanunla, biz 
dünyaya misli görülmemiş büyük bir meseleyi hal
lediyoruz. Muhacir iskânı ̂ meselesi her yerde ve her 
zaman çok müşkülâta maruz kalmıştır. Senelerce 
uğraşılan, bir çok fedakârlıklar yapılan Felistin 
Yahudi iskânı bile başanlamamıştır. 1923 ten (930) 
a kadar kırk milyon lira sarfedildiği halde 10 se
nede ancak yüz elli bin nüfus iskân edilebilmiştir. 
Akvam Cemiyetinin naktî ve manevî yardımile Ce
nubî Amerikaya gönderilen Beyaz Rus muhacirleri 
de muvaffakiyetle iskân edilmemiştir. Ayni me
sele Yunanistanda da halâ halledilmiş değildir. 

Biz yedi sekiz müşkül ve çetin seneden sonra ni
hayet bu meseleyi her 'hangi bir devletten daha eyi 
halletmiş bulunuyoruz. Cihanda misli geçmiyen bu 

! azim meseleyi hiç kimsenin muavenetine ve maz-
j hariyetine muhtaç olmadan kendi kuvvetimizle 
kendi metanet ve mukavemetimizle, en eyi değilse 
bile, halin ve zaruretin şartlarına en uygun bir 

I şekilde halletmiş sayılır. Biz kendi işlerimizi 
en çok tenkit eden idealist bir nesil olduğumuz için 
neticeden belki memnun değiliz. Fakat tarih bunu 

I tesbit ettiği zaman Türklerin yaptığı fedakârlıkları, 
| çektikleri ^güçlükleri, vasıl oldukları muvaffakiyeti 
takdirle yat edecektir. Biz Lozan- Muahedesi saye
sinde ırkımızın en kuvvetli unsurlarından beş yüz 

[ bin nüfusu memleketimize ilhak ettik. 
Bunlar bizatihi memleketimiz için kuvvet ol

muştur. İleride gerek istihsal sahasında, gerek nü
fus ve terakki yollarında bizimle beraber elbette bu 
memleketin ve bu milletin yükselmesinde kıymetli 
birer amil olacaklardır. İstihdaf ettiğimiz asıl ga
ye. de bu idi. Bu da istihsaf edilmiştir. Memleke
tin ve milletin yaptığı fedakârlıklar bu suretle müs
mir olmuş demektir. Mübadiller de bulundukları 
yerlerde yabancı kanunların hükmü altında kalmak-
tansa buraya gelmekle vatana ve milletdaşlanna ve 
hatta insaniyete de hizmet etmek ve istiklâlin ve 
insanlığın ê n yüksek derecesini tanımak saadetine 
mazhar olmuşlardır. Bu da onların çektikleri izti-
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rabın ve belki uğradıkları maddî zararların baha 
biçilmez bir karşılığıdır. Bu kanunla şikâyetlerin, 
iztiraplann derhal duracağını asla tahmin etmiyo
rum. Fakat kat'î olarak kani olduğum cihet, mü
badele yüzünden doğan şikâyetleri ve iztirapları 
ebedî bir durdurmanın en eyi yolu da bu7kanun ola
caktır. 

Maddeler müzakere olunurken erkama ve diğer 
kısımlara ait emirleriniz olursa izah ederim. 

* Kıhçoğlu Hakkı B. ( Kocaeli ) — Aziz arkadaş
larım; hakikaten kararsızlık ve istikrarsızlık kadar 
elim ve tehlikeli bir şey yoktur. Dahiliye Vekâleti, 
bu işle evvelce meşgul olan diğer vekâletler bu işi 
şimdiye kadar bu şekilde ve cezrî bir surette hallet
meli idi. Maahaza bunu bu suretle halle karar ver
dikten sonra kendilerine teşekkür etmek borcumuz
dur. Vekil Beyin bidayette söylediği iki taraf hak
kındaki mütaleata iştirak ederim. Hakikaten öyle 
idi. Ondan sonra bu işi daha adilâne yapmak için 
çek uzatıldı ve bundan da fena neticeler çıktı. Ev
velâ memurların bir kısmı fena yollara saptılar. 
Ondan sonra da mübadillerin bir kısmı hilekârlığa 
saptî. Bu yüzden benim mıntakamda bir çok me
murlar değiştirilmiştir. Mübadillerden bir tanesi
ni biliyorum ki (110) bin dönümlük arazisi olduğu
nu ve senede' beş bin lira irat getirdiğini iddia etti. 
Fakat nihayette bunun matlûbu 900 lira çıktı. Bu 
şekil karşısında uzun seneler geçti. Memurlar oya-
landij mübadiller oyalandı, bir iş çıkmadı. Bu 
gün bu bitmiş bulunuyor ve uzamasından dolayı 
hakikaten Vekil Beyin de işaret ettikleri veçhile, 
gerek irat ve gerek akar ihmal edilmiştir. Bir çok
ları enkaz halindedirler. Ümit ederim ki; bu ka
nunla bu adamlar kamilen haklarına malik olacak
lar, kendi işlerine bakacaklar, tarlalarını şenlen-
direceklerdir. Bilhassa yedinci madde... O madde
yi bu şekle koyan Bütçe Encümenine teşekkür et
meği bir vazife bilirim. 

Beis — B a ş k a söz is t iyenvar mı efendim? 
Maddelere , geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-

yenler . . ; Kabul edilmiştir. ! 
Mübadele ve ,teffiz işlerinin kat'î tasfiyesi ve ı 

intacı hakkında kanun 
MADDE 1 — 16 nisan 1340 tarih ve 488 nu

maralı mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali 
gayri menkule hakkındaki kanunun ikinci maddesi
nin fdh fıkrasında yazılı hat dahilinde 1331 numa
ra ve 28 mayıs 1928 tarihli mübadil, gayri müba
dil ve muhacirlere tahsis olunan gayri menkullerin 
tapuya raptına dair kanunun birinci maddesinde | 
gösterilen nisbetler kat 1 tasfiyeye esastır. I 

Bu nisbetler dahilinde mevcut hükümlere tevfi
kan ittihaz.edilmiş olan tef f iz kararları kat 'î ve mu
teberdir. Bu kanunun neşrinden sonra tef f iz karan 
ittihaz olunamaz. 
Hakkı Tank B. (Giresun) •— Efendim, bendeniz 
maddenin içindeki bir kelimeyi işaret etmek isti
yorum: O da şimdiye kadarı verilen teffiz karar
larının kat ' î ve muteber olduğunu ifaçle eden fık-| 

I raya taallûk eder. öyle zannediyorum ki bu me-
I sele burada zapta geçmek suretile tavzih edilmez-
1 se jpelki bir takım tefsir taleplerine muhatap ola

cağız. Bazı hadiseler biliyorum, ezcümle şimdi 
Hakkî Beyefendi de buna işaret buyurdular, bir 
takım sui istimaller neticesinde elde edilmiş teff iz 
kararlan vardır. Belki de şimdi Dahiliye Vekâle
tinin teftiş heyetleri bunları tetkik ile meşguldür. 
Elde böyle evrak olduğuna inanmak icap eder. 
Kat ' î tabiri pek mümkündür ki yarım yamalak 
esaslara istinat ederek hak diye alınmış, zaptedil-
miş bir takım vaziyetler karşısında Hükümetin 
ve belki de Meclisi Âlinin bile elini kolunu bağlı
yacak bir kayit olabilir. Binaenaleyh " k a t i " ke
limesinin böyle bir mana ve şümulü olmadığının 
zapta geçmesi lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım benimle hemfikir iseler, bu nok
tanın tenvir ve halli muvafık olur. 
Süleyman Sırtı B. (Yozgat) — Oraya o kelime ni
çin konmuştur? 

Muhittin Nami B. (Bitlis) — Evvelâ kanun, 
sonra zabit. 

. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim, temlik kanununun dokuzuncu ve beşin
ci maddeleri mer'idir. O maddeler, bu kanunla 
ilga edilmiyor. Binaenaleyh Hakkı Tarık Bey ar
kadaşımın buyurdukları şeyin zapta geçmesi, bel-

[ki muvafık olur amma bence iltibas varit değil
dir. Zaten kararları Şurayi Dvletin tetkikine 
tabidir. 

Muhittin Nami B. (Bitlis) — Efendim, bende
niz bir sual sormak istiyorum- Burada mübadil 
ve gayri mübadil ve muhacirler tabiri vardır. 
Vekil Beyefendinin demin izah buyurduklan veç
hile, bazı şark vilâyetlerimizin istilâya uğraması 
neticesinde yersiz yurtsuz kalan ve* öteye beriye 
dağılan vatandaşlarımızın bir kısmı iskânı adi ile 
ve memleketlerinde bırakmış oldukları emval mu
kabilinde iskân edilmişlerdir. Bunlara bazen mül
teci deniyor. Böyle mülteci vaziyetinde bir kısım 
zevat daha vardır. Harikze$eler gibi, onlar da 
ayni veçhile iskân edilmişlerdir. Bunlar bu kanu
na dahil midir? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
İskân edilmiş olanlar kanundan istifade edecek
lerdir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? (Ha-
[ytv seslen). Maddeyi reye arzediyorum. Kabul e-
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

! MADDE 2 — Kat ' î tasfiyeye esas tutulan nis-
| betler fevkinde mal almış olup fazlasını borçlan
mış bulunan mübadillerin, fazlası hakkındaki ta-

; ahhütleri bakidir. 
Mezkûr nisbetler fevkinde mal tefevvüz edip 

fazlasını henüz borçlanmamış olan mübadiller işbu 
fazlaları bu kanunun meriyetinden itibaren üç ay 
zarfında borçlanma kanununa tevfikan borçlan-

I mıya veya uhdelerindeki malı terkedip mukabilin-
ı de istihkak nisbetinde tasfiye vesikası almak üze-" 



İ : 3 6 l « - 3 - l # 3 1 C : 1 
re müracaata mecburdur. 

Reis Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1331 numaralı kanunun üçüncü 
maddesinde gösterilen müddet zarfında müracaat 
etmiş olup mezkûr kanunun birinci maddesinin 
tayin ettiği nisbetler dahilinde tahakkuk eden is
tihkaklarına mukabil hiç mal almıyan veya kısmen 
mal alan mübadillere 11 inci madde mucibince tas
fiye vesikası verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiy enler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1331 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinde gösterilen müddet zarfında müracaat 
etmemiş veya müracaat edipte vesikaları ikmal edil
memiş olan mübadiller ile 1341 numaralı kanunun 
şümulü dahilinde Bulgaristandan gelenlere ve mu
hacirlere iskânı adî derecesinde tahsis edilmiş olan 
emval aidiyeti ciheti ne olursa olsun, uhdelerinde 
ipka ve meccanen temlik olunur. 

iskânı adî derecesinden fazlası borçlanma ka
nununa tevfikan borçlandırılır. i;> 

İskânı adî derecesini gösterir bir cetvel bu ka
nuna merbuttur. 

tskânı adiyi gösterir dördüncü maddeye merbut cetvel 

Hane: Evin evsaf ve müştemilâtı itibarile heyeti 
umumiyesi (ailenin içtimaî vaziyetine göre). 

Oda miktarı,, nüfusa göre (azamî altı oda) 
Dükân: Nevi iştigale göre, 
Arazi: Vasatî beş nüfus itibarile 

Azamî Asgarî 
dönüm dönüm 

Alâ: birinci derece kuvvei inba-
tiyeye malik ziraat arazisi 75 50 
Vasat: ikinci derecede kuvvei in-
batiyeye malik ziraat arazisi 100 75 
Edna: üçüncü derecede kuvvei 
inbatiyeye malik ziraat arazisi 140 100 
Tütün yerleri: birinci derecede 
tütün yetiştiren ziraat arazisi 
(Samsun, Bafra gibi) 15 12 
İkinci derecede tütün yütiştiren 
ziraat arazisi (İzmir, İzmit gibi) 20 15 
Sebze bahçeleri: büyük şehir ci
varında 10 5 
Uzak yerlerde olan bahçelerle 
bahçe olabilecek kabili iskân arazi 15 10 
Bağ: birinci derece üzüm yetiş
tiren mahaller (İzmir gibi) 10 6 
İkinci derece üzüm yetiştiren ma
haller (merakizden ve vesaiti 
nakliyeden uzak yerlerde, arala
rındaki mesafeye, mahsuldarlık 
derecelerine göre) 15 10 

Balâda zikredilmiyen diğer nevi arazi de bun
lara kiy&sen verilir. 

Eşcarı müsmire 
Adet 

Azamî. Asgarî 
Zeytinlik: birinci derecede mah
suldar ve makbul zeytin mınta-
kasmda 120 100 
İkinci derecede mahsuldar ve 
makbul zeytin mıntakasında 150 120 
Üçüncü derecede mahsuldar ve 
makbul zeytin mıntakasında 200 150 

Yabani ve aşısız, genç zeytin ağaçlarının beş 
adedi bir ağaç hesap olunur. 

Portakal ve limon ağaçları: kiyasen, 
Dut ağacı ve dutluklar: seyrek ve sıklığına göre 

mahallince tayin edilecek ve teayyüşü sırf dutçu
luğa münhasır kalacak beş nüfuslu bir aile için aza
mî on dönüm olarak hesap olunur. 

Not 
A - Muhacirin arasında ziraat, tababet, baytar

lık gibi mekteplerden mezun veya mekâtibi sairede 
yüksek tahsil görmüş olan zevat varsa bunlara yu
karıdaki nisbetlerden bir misli fazla tevziat yapılır. 

B - Aile miktarı beş nüfustan fazla olursa 
beher nüfus için aşağıdaki nisbetler dahilinde arazi 
ve eşçarı müsmire adedi arttırılır: 
Birinci derecede münbit araziden 8-10 dönüm 
İkinci derecede münbit araziden 10-15 dönüm 
Üçüncü derecede münbit araziden 15 - 20 dönüm 
Tütün arazisi 2 - 3 dönüm 
Bağ ve bahçe 1,5 - 3 dönüm 
Zeytin eşçan 20 - 30 adet 

C - Aile nüfusu beşten az olursa noksan olan 
beher nüfus için bu nisbetin nısfı derecesinde ten
zilât yapılır. 

Muhiddin Nami B. (Bitlis) — Efendim; bura
ya mültecilerin ve harikzedelerin de ithalini teklif 
ediyorum. 

Kemal B. (Adana) — Efendim; Türkistandan 
gelmiş bir takım muhacirler de vardır. Bunlarında 
ithalini rica ediyorum. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
efendim; lütfen tekrar buyurur musunuz? 

Kemal B. (Adana) — Efendim; burada yalnız 
Bulgaristandan gelmiş kaydi vardır. Türkistandan, 
Rusyadan gelmiş bir takım Türkler de vardır, on
ların da ithalini rica ediyorum. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim; Bulgaristandan gelen muhacirler üç 
kısımdır. Bir kısmı Edirne itilâf namesi mucibince 
mübadeleye tabi olarak gelenler, ikincisi; bilâhare 
Makedonyadan Bulgaristana kalmış olan yerlerden 
gelen ve muahede mucibince mübadeleye tabi olan
lar, üçüncüsü de doğrudan doğruya hicret suretile 
gelenlerdir. Mübadeleye tabi olanlar bu kanunun 
hükmünden istifade edeceklerdir. Diğerleri mevcut 
olan iskânı muhacirin esasına tabidirler. Onlar için 
ayrıca bir kanını yapılacaktır. 

Türkistan o kısma tabi, bu yalnız mübadil ve 
harikzedeler hakkındaki ahkâma aittir. Aşağıda 
gelecektir. 
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Muhittin Nami B .(Bitlis) — Mülteciler bura
da olmıyaeak mı? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim iskân edilmiş olanların hakkı müktesep
leri bakidir. Yalnız burada çok garip bir şey var
dır. Meselâ: Trabzonun mültecilerini îzmirde ve 
îzmirin mültecilerini Trabzonda görmek çok garip 
oluyor. Fakat bunlar vaktile yerleşmiş olanlardır. 
Bunların haklan tabiî bakidir. (Doğru sesleri) 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Meskene muhtaç harikzedelerin 
işgallerinde bulunan meskenler aidiyeti ciheti ne 
olursa olsun uhdelerinde ipka ve iskânı adi dere
cesindeki miktarı meccanen temlik edilir. Fazlası 
borçlanma kanununa tevfikan borçlandırılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler» . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — İşbu kanun ile temlik edilen gay
ri menkullerden iskânı adi haddi dahilinde bedel
siz verilecek olanların bu kanunun meriyetine ka
dar istifa edilmemiş borç taksitleri tahsil olun
maz, tahsil edilmiş olanlar iade edilmez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Gerek iskânı adi gerek teffiz 
suretile mübadillere, muhacirlere ve harikzedelere 
temlik edilecek gayri menkuller tapu harcı alın
madan tapuya raptolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Kat' î tasfiyeye memur olmak 
üzere Dahiliye ve Maliye Vekâletlerince tayin 
edilecek beş zatten mürekkep bir tasfiye heyeti 
teşkil olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — Üçüncü maddede yazılı istihkak 
sahiplerinden ellerinde teffiz komisyonlarınca ve
rilmiş mazbataları -bulunan mübadillerin bu ka
nunun meriyetinden itibaren üç ay Sarfında maz
batalarını teffiz komisyonu reislerine tevdi edip 
mukabilinde makbuz almaları ve istihkakları maz
bataya merbut bulunmıyanlarm mazbata almak 
üzere bu müddet zarfında müracaatları mecbu
ridir. * 

Bu müddetleri geçirenlerin hakları sakıt olur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . .Ka 

bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun meriyetinden iti
baren 6 ay zarfında her vilâyetten teffiz komis
yonlarınca musaddak bordıro ile gönderilecek is
tihkak mazbataları tasfiye heyeti marifetile tet
kik edilerek bu mazbataların sahipleri namına mu
harrer olmak üzere tasfiye vesikaları tanzim ve 
Maliye Vekili tarafından imza olunur. 

Tasfiye vesikaları bu suretle tamamen ikmâl 
edildikten sonra ait olduğu vilâyetlere irsal ve 
vilâyetlerce makbuz mukabilinde sahiplerine ita 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Tasfiye vesikası üç tertip kupo
nu ihtiva öder. Her kupon, istinat ettiği istihkak 
mazbatasının havi olduğu meblâğı natık olur. 

Kat ' î tasfiyeye.esas tutulan nisbetler dahilin
deki istihkakının üçte birinden daha az mal almış 
veya hiç almamış olan mübadillere üç kuponlu, 

Üçte ikisine kadar mal almış olan mübadillere 
ikinci ve üçüncü tertiplere ait iki kuponlu, 

Üçte ikisi miktarında veya daha fazla mal al
mış bulunan mübadillere yalnız üçüncü tertibe ait 
bir kuponlu tasfiye vesikası verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Tasfiye vesikası kuponlarının 
başkalarına devir ve cirosu caiz ve varislere inti
kali umumî hükümlere tabidir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanuna tevfikan müstehik-
leri namına tapuya raptı lâzım gelenler müstesna 
olmak üzere Dahiliye Vekâleti emrindeki bilûmum 
gayri menkul emval Hazine emrine devredilir. 

Bu emvalden evvelemirde, gayri mübadil türk-
lere ait olup 10 haziran 1930 tarihine kadar teffiz 
kararı alınmış veya bu kanunun mer'iyeti tarihin
de muhacirlere tahsis edilmiş veya harikzedelerin 
işgalinde bulunmuş olan ve 2, 4 ve 5 inci madde
lere tevfikan uhdelerinde ipkası lâzım gelen gay
ri menkul emvale mukabil ayni kiymette emval 
tefrik edilip gayri mübadil hak sahipleri hesabına. 
devrolunur. 

Mübadil rumlardan metruk olup birinci ve 
ikinci fıkralar mucibince yapılacak tefrik neti
cesi Hazine emrinde kalan gayri menkuller ile ev
velce taksitle satılmış olan veya borçlanma kanu
nu ile bu kanuna tevfikan borçlanmıya tabi bu
lunan mübadil gayri menkullerinin 1 haziran 1931 
tarihinden itibaren tahsil edilecek taksitleri, tas
fiye vesikası kuponlarına karşılık tutulur. 

Hüseyin B. (İstanbul) — Efendim Dahiliye 
Vekili Beyden bir sual soracağım. Gerçi burası 
yeri değildir amma bir fıkra vardır: Gayri müba
dillerin emvalinden mübadillere teffiz edilmiş 
olanlar için evvel emirde mübadillere ait olan 
Rum emvalinden tefrik edilir diye bir kayit var
dır. Malûmu Saminiz gayri mübadillere son itilâf-
name mucibince bir çok emval tahsis edilecekti. 
Istanbulda bulunan etablilerin, İstanbul hududu 
haricindeki emvali, firarilerin emvali ve Yunanlı
ların İstanbul hududu haricindeki tekmil emvali. 
Fakat bu emvalden gerek firarî emvalinden, gerek 
Yunan emvalinden bir çokları mübadillere, muha-
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oirlere, mültecilere ve harikzedelere teffiz edil
mişti. Bir kısmı da maliye tarafından satılmıştı. 
Gayri mübadillere ait bu haklardan, satılmış veya 
teffiz edilmiş olanların yerine ne gibi emval kar
şılık gösterilecektir? Bunun hakkında Maliye Ve
kili Beyin izahat vermesini rica ederim. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı ) — Mübadillere ne tahsis edilmişse, onlar kar
şılıktır. Mal yoksa tasfiye kuponlarına mukabil 
olarak koyduğumuz, bu maddenin nihayetinde 
gösterilen, bir hazirandan sonraki taksitler karşı
lık olacaktır. 

Kemal B. (Adana) — Henüz bedellerine mu
kabil bir şey verilmemiş olan mazbataların muka
bili nedir? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı ) — Demin arkadaşımız 800 bin altın olarak 
ifade buyurdular. 

Hüseyin B. (îstanbul) — Efendim; müsaade 
buyurursanız, Maliye Vekili Beyefendinin cevap
lan, zannederim ki, bendenizi tatmin etmediği gi
bi Heyeti Âliyenizi de tatmin etmemiştir. Hepini
zin malûmu olduğu üzere 17-18 senedenberi gay
ri mübadiller bütün haklarından mahrum bir va
ziyettedirler. Ne icar bedeli almışlardır, ne de bu
radan on paralık bir şey almışlardır. 

Yalnız gününü kurtarmak için aldıkları beş on 
kuruş istisna edilirse tamamile unutulmuş bir va
ziyettedirler. 

Bendeniz Maliye Vekili Beyefendinin bu bapta 
Heyeti Âliyeyi tenvir etmesini rica etmiştim. 
Gayri mübadillere; Lozan muahedenamesi, Atina 
itilâfnamesile ve son Ankara itilâfnamesile göste
rilmiş bir takım haklar vardır. Bu haklar, sua
limde arzedeceğim gibi, Istanbuldaki firari emvali 
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deki emvali, Yunanlıların îstanbul haricindeki tek
mil emvalidir. Bunlar gayri mübadillerin emvaline 
karşılık olmak üzere terk edilmişti. Ben bunların da 
gayri mübadillerin haklarını tamamen temin 
edebileceğini ümit etmiyorum. Yalnız Maliye Vekili 
Muhteremi Beyefendiden burada cevap verirken 
şu haklara mukabil bu mesele şu veya bu suretle 
halledilecektir demesini bekliyordum. Kendileri 
iki sözle işi geçiştirmek istediler. Açıkçası budur. 
Bu gün bir kanun ile haklarının tayin edilmesini 
istiyen binlerce insan varken, böyle iki cümle ile 
ve hiç bir şeyi tatmin etmiyecek bir surette cevap 
verilmesini doğru bulmadım. Madamki iş Heyeti 
Âliyenize gelmiştir ve gayri mübadillere ait bir 
fikra mevzubahstir, bu fıkra müzakere edilirken) 
bu meselenin de hususî bir surette halledilmesini 
rica ediyorum. Gayri mübadillere, harikzedelere 
teffiz edilmiş veya Hükümet marifetile satılmış 
olan veyahut Hükümet uhdesinde bulunan emval 
ne suretle reddedilecek ve bunların karşılığı nasıl 
gösterilecektir? 

Bunlar burada söylenmeli, behemehal halledil
melidir. Bundan başka son itilâfname ile mübadil
lerin haklan tamamen hükümete intikal etmiştir, j 

I Bunun gayri mübadillere verilmesi için Muhterem 
Maliye Vekili Beyefendi burada bir iki söz söyle
meli, elde mevcut bîr kanun olmadığı için bunlar 
tesviye edilmek lâzım gelirse ne suretle hareket edi
lecektir. Hükümet bunu halletmeli idi. 

Ali Nazmi B. ( Muğla ) — Bonolarla tesviye 
edilecektir. 

Hüseyin B. ( Devamla ) — Bono malûmdur 
Fakat bonolarla verilmesi için dahi bir kanun lâ
zımdır. Yalnız eğer Maliye Vekili Beyefendi bu işin 
kanunsuz halledilmesini muvafık bulurlarsa ona 
bir şey diyemem, lütfen bizi tenvir buyursunlar. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Muhterem arkadaşlar; az söylediğimden şikâyet 
ettiler. İstemedim ki itilâfnameden bahsedeyim. 
Çünkü o Heyeti Celilece kabul edilmiş bir kanun
dur. Şu veya bu mal orada yazılıdır. Ne gibi haklar 
varsa mübadillere verilecektir. Bu nasıl verilecek
tir ? evvelâ gayri mübadillere ait rum emvalinden 
gerek hükümetin ve gerek eşhasın yedine geçmiş 
bir mal varsa bunlar satılarak paraları bu malların 
sahipleri hesabına bankaya ytırılacaktır. Gayri mü
badiller için kanun meselesine gelince: bu kanun 
lâzım mıdır ? biz kanuna ihtiyaç görmedik, ihtiyaç 

i olursa Heyeti Celileye arzederiz. Çünkü mallar 
I muayyendir, kıymetleri takdir edilmiş ve kıymetler 
I nisbetinde bono vermiştir. Eğer ayrıca bir kanuna 
ihtiyaç görülürse elbette Heyeti Celileye arze-
dilmek üzere bir lâyiha hazırlarız. 

Başka noktalar hakkında izahat istiyorlarsa 
lütfen söylesinler arzedeyim. 

Hüseyin B .(îstanbul) — Gayri mübadillere 
ait emvalin miktar ve kıymetlerinin 3 ay zarfında 
tesbit edilmesi için üç ay evvel Heyeti Vekileden 
bir talimatname almıştı. Bu talimatname muci
bince bunlar tesbit edilecek ve Ziraat Bankasına 
devredilecekti. Acaba bunların miktarları tesbit 
edilmiş ve devir muamelesi yapılmış mıdır? Dev-
redilmişse kıymetleri nedir? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı ) ~~ Elimizde kıymet olarak yalnız Yunan em
vali vardır ki (6) milyon liradan ibarettir. Mua
hededen sonra bütün gayri mübadiller gibi kendi
leri de takip buyuruyorlar. Onlara ait Anadoluda, 
şurada burada ne kadar mal varsa hepsi takdir 
edilmiştir. 

Muhittin Nami B. (Bitlis) — Vekil Beyefendi 
buyurdular ki ; Hükümetçe bir kanun tanzimine 
lüzum görülürse Meclisi Âliye takdim edilecektir. 
Bendeniz anlamak isterim k:i acaba Hükümetçe 
mübadiller için olduğu gibi gayri mübadiller için 
de bir kanun tanzimi lâzım mıdır, değil midir? 
Böyle bir şey kararlaştırılmış mıdır? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı ) — Efendim, doğrudan doğruya bu mukabelei 
bilmisildir. Mallar duruyor, orada bulunan emval 
bu kanunda zikredilmiştir. Bu mallardan bir mal 
verilmişse eğer bunu söylemek istiyorlarsa, alenî 
ifade ediyorum, ne kalmışsa ve bu muahede muci-
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bince ne varsa onlardan başka bir şey vermeğe 
imkân yoktur. Hükümet için yeni bir vecibe, yeni 
bir teahhüt olamaz. 

Muhittin Nami B. (Bitlis) — Bendeniz fikrimi 
eyice izah edemediğimi anlıyorum. Mübadiller için 
bir kanun yapılmıştır. Bilhassa bonolar hususun
da haizi ehemmiyet olmak üzere" gayri müba
dillerin vaziyetini halletmek için böyle bir kanun 
mu yapmak lâzımdır. Yoksa kanuna hacet olma
dan Hükümetçe bunun halli ve tasfiyesi mümkün 
mü görülüyor. Bu hususta bir karar verilmiş midir? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı ) —Hüseyin Beyefendinin1 söyledikleri gibi, 
hakikaten bono vermek için (6) ay evvel Heyeti 
Vekilece karar verilmişti. Şimdi bonoyu verebil
mek meselesine gelince: Eğer Hükümetin salâhi
yeti haricinde ise bunu Heyeti Celilenize arzede-
cektir. Salâhiyeti dahilinde ise bonoları verecek
tir. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur efendim. 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — Mübadil istihkaklarına karşılık 
olup Hazineye devredilen gayri menkullerin Ha
zinece bir defteri tanzim edilerek usulen satılığa 
çıkarılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Üçüncü madde hükmüne tevfi
kan istihkak sahiplerine verilecek tasfiye vesika
ları tertip sırasile 14 üncü madde mucibince sa
tılacak gayri menkul bedellerine mukabil nakit 
yerine kabul olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Tasfiye vesikalarına karşılık 
teşkil eden, metruk malların satışlarında nakten 
istifa edilecek mebaliğ ile bu malların icar bedel
leri, taksitler ve sigorta bedellerinden vuku bula
cak tahsilat tasfiye vesikaları kuponlarının nak
ten tediyesine karşılık olarak Ziraat Bankasına tev
di edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Birinci tertip kuponlar satış 
bedeline mahsup veya nakten tediye suretile tama
men itfa olunmadıkça ikinci tertip kuponların mah
sup veya tediyesine gidilemez. 

Kezalik ikinci tertip kuponlar ayni şekilde or-
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tadan kalkmadıkça üçüncü tertip kuponlara geçi
lemez. 

Her tertip kuponun bakiyesini karşılıyacak na
kit Ziraat Bankasında teraküm etmedikçe o tertibe 
nakit tevziatı yapılamaz. 

Karşılık gayri menkul mal kalmadığı ve Ziraat 
Bankasında müterakim meblâğ bu kanuna göre tedi
yesi meşrut kuponların tamamen itfasına kâfi gel
mediği takdirde sıra dahilinde kalan son tertibe / 
ait kuponlara garameten nakit tevziatı yapılır. 

Bu maddede yazılı itfa muameleleri safha safha 
Maliye Vekâletince usulen ilân olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Her üç tertibe ait kuponlar 
tamamen itfa edildiği halde bu istihkaklara karşı
lık tutulan gayri menkullerden veya Ziraat Banka
sına vaki mevduattan veya diğer karşılıklardan 
bakiye kalırsa bunların kâffesi kat'î surette hazineye 
intikal eyler ve/ alâkadarlar artık bir gûna hak iddia 
edemezler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19 — Müzayedeye çıkarılacak olan 
malların ihalesi icra kılman talipler namına ferağ 
muamelelerinin icrası için hazineyi temsil eden 
vekil ve memurların fariğ sıfatile tahrirî beyanları 
tapu dairelerince kabul ve tapu senetleri mefruğu-
lehleri/üzerine tanzim ve ita olunur. 

Reis •*- Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20 —Bu kanuna muhalif hükümler 
mülgadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. . 

MADDE 21 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 22 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka maddemiz kalmamıştır. 
Cumartesi günü saat 14 te toplanmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,45 
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T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 91 
Ankara İstiklâl Mahkemesince 10 sene hapse mahkûm 
edilen Süleyman Radi Beyin sıhhî vaziyetinden dolayi geri 
kalan cezasının affi hakkında 3559 numaralı Baş vekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet Encü

menleri mazbataları 

20 - I - 1931 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tarikati Salâ,hiyeye intisabından dolayı Ankara İstiklâl Mahkemesince on seneye mahkûm edilmiş 
olan Süleyman Radi Beyin icra olunan tıbbî muayenesi neticesinde vaziyetini idrakten münbais şedit 
bir inhitatı ruhiye ve yeise dücar olduğu anlaşıldıdığından geri kalan mahkûmiyet müddetnin affi 
icap edip etmiyeceği hakkında, teşkilâti esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince Meclisi Âlice 
bir karar ittihaz buyrulmak üzere Adliye Vekâletinden yazılan 18 - 1 -1931 tarihli ve C. I. 46/16 nu
maralı tezkerenin sureti ile evrakı müteallikası leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasrm arzederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Yüksek Başvekâlete 

Tarikati Salâhiyeye intisabından dolayı Ankara İstiklâl Mahkemesi kararile on seneye mahkûm ve 
İstanbul hapishanesinde mahpus bulunan Süleyman Radi Beyin Adlî Tıp İşleri Meclisince icra kılı
nan muayenesini havi olup mumaileyhin vaziyetini idrakten münbais şedit bir inhitatı ruhiye ve yeis 
ve duçrete müptelâ olduğu mahpusiyetten halas olmadıkça haleti ruhiyesinin gittikçe ağırlaşaeağın-
dan bahisle hastalığının devam ve istidadına, ancak geri kalan cezasının af file tahliyesinin mani ola
cağını mübeyyin bulunan rapor ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünün mütaleası ve Vilâyet 
İdare Heyeti mazbatası; hakkında tanzim kılınan 7-4-1930 tarih ve 137 numaralı af mazbatasile bir
likte yüksek makamınıza takdim kılınmıştı. 

Bilâhare gerek mumaileyh Süleyman Radi Bey hakkında teklif olunan işbu affin ve gerek ayni 
tarihte Mustafa Hannavî ve Hacı İbrahim haklarında teklif olunan aflerin geri alınması hakkında 
takdim kılınan 25 - 5 -1930 tarih ve 230 numaralı tezkerei aciziye cevaben yazılan 4 - 6 - 930 tarih 
ve Müdevvenat Müdürlüğü Neşriyat şubesi 1432 numaralı tezkerei devletlerinde Süleyman Radi 
Bey ve Mustafa Hannavî ve Hacı İbrahim haklarındaki af tekliflerinin geri alınarak evraklarının 
iade buyrulduğu bildirilmiş isede Süleyman îladi Beye ait evrak zuhur etmediğinden iade ve tevdi 
buyrulması 8 - 7 - 1930 tarih ve 239 numaralı tezkerei acizi ile arzedilmis ve keyfiyet 8 - 10 - 1930 
tarih* ve 441 numaralı tezkere ile de tekit edilmiş isede mezkûr evrakın iade edilmemiş olduğu 
anlaşılmıştır. 

Süleyman Radi Beyin ahiren icra kılınan muayenesini havi olup bu defa İstanbul Adlı Tıp İşleri 

T. Ç. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/258 
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Umum müdürlüğünden gönderilen ve evvelki raporla münderecatını teyit eder mahiyette bulunan üç 
kıt'a rapor sureti rapten takdim kılınmış olduğundan makamı devletlerinde mevcut evvelki raporları 
ve evrakı müteferriasile tevhit edilerek hastalığının kat ' î mahiyeti ihtiva etmemesi hasebile 
teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince Yüksek M. M. ince tetkik ve muktaza-
sının ifasına delâlet ve müsaadei Celilelerini arz ve rica ederim efendim hazretleri. 

Adliye Vekili 
Yusuf Kemal 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No. 20 27-1-1931 
Esas No. 3/559 

Yüksek reisliğe 

Tarikatı selâhiyeye intisabından dolayı Ankara İstiklâl Mehkemesince on seneye mah
kûm edilmiş olan Süleyman Radi Beyin tıbbî muayenesi neticesinde vaziyetini idrâkten mün-
bais şedit bir inhitatı ruhiye ve yese duçar olduğu anlaşıldığından geri kalan mahkûmiyet 
müddetinin affi icap edip etmiyeceği hakkında teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesi mu
cibince Meclisi Âlice bir karar ittihaz buyrulmasına dair Başvekâletten mevrut 20 -1 -1931 ta
rih ve 6/258 numaralı tezkere encümenimizehavale buyrulmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Mumaileyhin hastalığında daimî malûliyetmevzubahs olduğundan teşkilâtı esasiye kanunu
nun 42 inci maddesi mucibince keyfiyetin takdiri ve icap eden muamelenin icrası Hükümete 
ait görülmekle Heyeti Umumiyeye arzına ittifakl a karar verildi. 

Adliye En. Reisi Bu mazbata M. Kâtip 
Manisa Blıkesir Balıkesir Ankara Antalya Âza Âza 

Mustafa Fevzi Sadık Sadık A. İhsan Ahmet Saki Nafiz Reşit 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve 1. M. Encümeni 10 - III - 1931 

Karar No: 2 
Esas No: 3/559 

Yüksek Reisliğe 

Tarikati selâhiyeye intisabından dolayı Ankara istiklâl Mahkemesince on seneye mahkûm ve İs
tanbul hapishanesinde mahpus bulunan Süleyman Radi Bey hakkında Adlî Tıp İşleri Meclisi tara
fından verilen raporlarda yazılı hastalığın daimî maluliyet teşkil edip etmediğinin bir kere de Sıh
hiye Encümeninde tetkiki 2 - II - 1931 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında karargir olarak buna ait 
evrak encümenimize havale buyrulmuş olduğundan mezkûr raporlar, tetkik ve keyfiyet tezekkür edildi. 

Adlî Tıp İşleri Meclisinin 29 - I - 1930 tarihli raporunda mumaileyh Süleyman Radi Beyin « va
ziyetini idrakten münbais şedit bir inhitatı ruhiye ve- yeis ve ducrete müptelâ olduğu ve mahpusiyet-
ten halâs olmadıkça ruhî haletinin gittikçe ağırlaşaeağı tabiî bulunduğu » müşahedehane raporunda 
tasrih edildiği yazılmış ve mezkûr meclis tarafından muayenesinden sonra verilen 18 - X - 1930 
tarihli raporda da « duçar olduğu aklî halet mahpusiyetin tesirinden ileri geldiği ve hapis devam 
ettikçe tekerrür edeceği cihetle mahkûmiyetinin tecili rasyonel bir tedbir olmıyacağı ve 23 - XII -
1930 tarihli raporda « hastalığın hapis pisikozu denilen ruhî hastalık olduğu » zikrolunmuş ve bu 
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« haleti ruhiye ve akliyenin mahpusiyetten ileri geldiği ve tecilin bu hastalık için bir tedbir teşkil 
edemiyeceği ve bilâkis tecty müddetinin hitamile tekrar hapse avdet endişesinin hastalığın devam ve 
hatta istidadını mucip olabileceği » beyan edilmiştir. 

Binaenaleyh mezkûr raporlara nazaran Süleyman Radi Beyin halen müptelâ bulunduğu hastalı
ğın hapis pisikozu olduğu tebeyyün ettiğinden mumaileyhte görülen bu haleti akliye ve ruhiyenin 
daimî maluliyet teşkil eden hastalıklardan olmadığı anlaşılmağla Heyeti Umumiyeye arzına karar veril
di. 

Sıhhiye En. Rs. M. M, Kâ. Âza Âza 
Erzurum Bursa Manisa Antalya Denizli 

Dr. Ahmet Fikri Dr. Refik Dr. Saim Dr. Cemal Dr. Kâzım 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Eskişehir Kayseri Bolu • Urfa Malatya 

İsmail Dr. Halit Dr. Emin Cemal Refet Dr. Hilmi 

Âza Âza Âza 
Kayseri Tokat 

Dr. Bürhanettin H. Hüsnü 

Âza 
İstanbul 

Dr. H. Şinasi 

Âza 
Çorum 
Mustafa 





Sıra NQ 95 
İstanbul Darülfünununun 1927 senesi hseabı kafisi hakkında 
1/659 numaralı kanun lâyihasile İstanbul Darülfünununun 1927 
senesine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/588 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezke

resi ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

istanbul Darülfünunu 1927 senesi hesabı kafisi hakkında 1/650 numaralı kanun lâyihası 

TC. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/1415 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince tanzim ve Maliye Vekâletinin 30/1 V/l930 tarihli tezkeresile tevdi olunan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 30/IV/1930 tarihli içti mamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan İstan
bul Darülfünunu ve müteşekkil bulunduğu medreselerin 1927 bütçe hesabı kat 1 kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

, ','' j îsmet 

İstanbul Darülfünununun 1927 senesi hesabı kat ' î kanun lâyihasının izahnamesi 

MADDE 1 — Darülfünun ve şuaabatmda tahsilde bulunan talebe ücurat harçları ve sair vari
dat; tahakkuku tahsiline tabi varidat olması hasebile yalnız muhammen olarak bütçeye vazedil
miş ve bittabi ayrıca tahakkukat kaydedilmemiştir. Medreselerce tahsili tahakkuk eden mebaliğ ta
hakkuk ve tahsil taplolarında icra edilmiş ve bakaya olmadığından gösterilmemiş, yalnız muvaze-
nei umumiyeden alman tahsisat bakiyesi gösterilmiştir. 1927 senesi muvazene! umu
miye kanununa muhammen olarak konulan ( 874 335 ) lira varidatı umumiyeye tay
yare piyango müdüriyetinden teberru edilen ( 2 000 ) lira ile sigorta şirketinden teberru edi
len 250 lira ilâve edilerek 1927 hesabı kat ' î kanun lâyihasına 876 585 lira olarak tesbit edilmiştir. 

MADDE 2 — Hulâsai hesabiye cetveli raptedilmiştir. Cetvelde görülen tenzilât şehremanetin-
den alınamıyan tahsisat olup varidat hesaplarında mukayyet bulunduğundan Maliye Vekâleti Ce-
lilesinin 26 - IX - 1929 tarih ve 38 90/304 numaralı tahriratı mucibince umumî mizam yekûnundan 
tenzil edilmiştir. Cetvelde görülen eşhas zimemi bakiyesi yalnız elbise ve şapka avansı bakiyyesi 
olup bermucibi kanun her ay maaşı aslilerin % 5 i nisbetinde katoluna gelmekte bulunmuştur. 

1 - V - 1930 
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istanbul Darülfünununun 1927 senesine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 

3/588 numaralı Di.Mu. Riyaseti tezkeresi 

T. C, 
Divanı Muhasebat 

Sayı V 7784 
» H 22 

5-III-1931 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İstanbul Darülfünununun 1927 senesine ait olarak tanzim kılınan mutabakat beyannamesinin mü-
teferri cetvelleri ile birlikte leffen takdim edilmiş olduğu arzolunur efendim hazretleri. 

Di. Mu. 
Reis Vekili 

Faik 

4/XII/1930 
Beyanname 

Maarif Vekâletinin 12/VI/1930 tarihli ve 2756/19892 numaralı tezkeresile gönderilen İstanbul 
Darülfünununun 1927 senesi kat'î hesabı Divanı Muhasebatça tetkik ve muhakemesi intaç edilmiş 
olan muhasibin idare hesabile karşılaştırıldı. 

1927 senesi bütçesile hazinece Darülfünuna (800 000) lira tahsis edildiği halde (686 698) lira (33) 
kuruş tediye edilmiş olmasına binaen Darülfünunun mezkûr seneye ait olarak hazinede (113 301) 
lira (67) kuruş bakiyei matlubu kalmıştır. Buna mukabil 1926 senesi mutabakat beyannamesinde 
de arzedildiği üzere 1341 senesi bakiyei muhassasatma mahsuben 1926 senesinde Darülfünuna yapılan 
tediyatın bakiyei muhassasat fevkinde kalan miktarından Darülfünun hesabına hazinece tahsil edil
miş olan (688) lira (55) kuruş tenzil edildikten sonra (45 579) lira (82) kuruş da hazinenin darülfü
nundan matlubunu teşkil etmekte bulunmuştur. Şu hale göre hazine için Darülfünundan aranması 
lâzım gelen (45 579) lira (82) kuruşun Darülfünunun 1927 senesinden hazinede bakiyei matlubu 
olarak kalmış olan (113 301) lira (67) kuruşa mahsubu lâzım gelmekle mezkûr meblâğ Darülfünun 
hesabına haliye varidatı olarak ithal edilmiş ve âti senelerde bu cihetin nazarı dikkate alınarak 1927 
bakiyei muhassasatma mahsuben darülfünuna fazla tediyatta bulunulmasına meydan verilmemesi de 
Maliye Vekâletine yazılmıştır. Binaberin kat'î hesapla işbu beyannamenin merbutu varidat cetveli 
arasında görünen fark da (45 579) lira (82) kuruşun Divanca hesaba ithalinden mütevellittir. 

Masraf kısmında idare hesabı ile hesabı kat'î arasında görünen fark da 1927 senesi zarfında 1926 
deyni olarak sarf edilen (511) lira (5) kuruşun sehven kat'î hesaba ithal edilmemiş olmasından mün-
baistir. 

Zikrolunan mübayenetler nazarı dikkate alınmak şartile kat'î hesabın kabule şayan olduğu maruz
dur. 

Reisi evvel vekili ve birinci 
Daire Reisi Sanisi 

Faik 

Âza Âza 
Refik Kâmil 

İkinci Daire 
Reisi Sanisi 

Abidin 

Âza 
Müeyyet 

Üçüncü Daire 
Reisi Sanisi 

H. Âlim 

Âza 
Fivzi 

Âza 
Celil 

Âza 
Basri 

Âza Âza 
Mezun Ziya 

Müddeiumumi 
M. Ali 
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Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 

Karar No 6 
Esas No 1/659, 3/588 

15 - III - 1931 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Darülfünununun 1927 malî senesi hesabı kafisi ile mutabakat beyannamesi bu baptaki 
lâyihai kanuniye ile birlikte tetkik olundu. 

Kanun lâyihasının birinci maddesinde varidat olarak gösterilen ( 708 4)48 ) lira ( 65 ) kuruşa 
Darülfünunun 341 bakiyei muhassasatına mahsuben 1926 senesinde hazineden fazla tahsil ettiği 
( 45 579 ) lira ( 82 ) kuruşun 1927 bakiyei muhassasatmdan mahsubu lâzım geldiğinden dolayı 
varidat miktarı ( 754 528 ) lira ( 47 ) kuruşa iblâğ edilmiştir. 

îkinci madde de (817 805) lira (69) kuruşa gösterilen masraf yekûnuna 1926 senesi düyunu ola
rak tediye edilip hesabı kat ' î ile kanun lâyihasına ithal olunmadığı anlaşılan ( 511 ) lira (5) kuru
şun ilâ vesile masraf miktarı ( 818 316 ) lira (74) kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Dördüncü madde şekle münhasır olmak üzere tadilen kabul olunmuştur. 
Beşinci madde muvazene kanunile tenazuru teminen kezalik tadil edilmiştir. 
Keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Reis 
Balıkesir 

İsmail Hakkı 

M. M. 
Aksaray 
Kâzım 

Kâ. 
Balıkesir 
Hayrettin 

Âza, 
Artvin 
M.Ali 

Âza 
Rize 
Ali 

Âza 
Çanakkale 
Memet 

Âza 
Bayazit 
Şefik 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

İstanbul Darülfünunu 1927 senesi hesabı kat'î 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul Darülfünun ve müteşek-
kel bulunduğu medreselerin 1927 senei maliye zar
fındaki varidatı merbut (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (708 948} lira (65) kuruştan iba
rettir. 

MADDE 2 — İstanbul Darülfünunu ve müte-
şekkel bulunduğu medreselerin 1927 senei maliyesi 
masarifi umumiyesi merbut (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (817 805) lira (69) kuruş olarak 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İstanbul Darülfünunu ve müte-
şekkel bulunduğu medreselerin 1927 senesi bütçe
sindeki tahsisatından ez gayri bakiye kalan 
(58 779) lira (31) kuruşluk tahsisat imha edil
miştir. 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

İstanbul Darülfünununun 1927 malî senesi he
sabı kat'î kanunu lâyihası 

MADDE 1 — istanbul Darülfünununun 1927 
malî senesi varidatı merbut (A) cetvelinde gösteril
diği veçhile (754 528) lira 47 kuruştur. 

MADDE 2 — Darülfünunun ayni sene masa
rifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(818 316) lira (74) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunmayıp (B). 
cetvelinde gösterilen (58 779) lira (31) kuruş ip
tal edilmiştir. 
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MADDE 4 — Bu kanun nşri tarihinden mute- MADDE 4 — tşbu kanun neşri tarihinden mu-

berdir. teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya MADDE 5 — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur. Maarif Vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M.M. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülkalik 
Da, V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Ut V. Na. V. îk. V. 

Cemal Hüsnü Recep Şakir 
S. t. M. V. 

Dr. Refik 
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[A] -. Cetveli 

F. A/L; 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

İstanbul darülfünununun 1927 mali senesi varidat hesabı kat'î cetveli 
Muhammenat Tahsilat 

Varidatın nev'i 

Darülfünun varidatı 
Muvazenei umumiyeden verilen tahsisat 
Ücretler ve harçlar 
İlmî asar ve risaleler satış hasılatı 
Teberrüat 
Hasılatı müteferrika 

2 O Tıp medresesi varidatı 
1 Ücret ve harçlar 
2 İlmî asar ve risaleler satış hasılatı 

3 O Hukuk medresesi varidatı 
1 Ücret ve harçlar 
2 Vekâletnamelerden alınan iane 
3 İlmî asar ve risaleler satış hasılatı 

4 O Edebiyat medersesi varidatı 
1 Ücret ve harçlar 
2 İlmî asar ve risaleler satış hasılatı 

5 O İlahiyat medersei varidatı 
1 Ücret ve harçlar 
2 İlmî asar ve risaleler satış hasılatı 

6 O Fen medersesi varidatı 
1 Ücret ve harçlar 
2 İlmî asar ve risaleler satış hasılatı 

7 O Eczacı ve Dişçi mektepleri varidatı 
1 Ücret ve harçlar 
2 İlmî asar ve risaleler satış hasılatı 

Faslı mahsus tahsis suretile teberrüat 

Lira 

800 OOO 
500 

5 000 
10 431 
16 900 

16 000 
4 000 

9 800 
1 

2 000 

2 450 
2 000 

1 
1 

1 750 
2 000 

1 500 
1 
0 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 

Lira 

732 278 
0 
0 

442 
6 237 

3 877 
0 

4 411 
0 

112 

1 181 
246 

48 
291 

1 755 
53 

1 342 
0 

2 250 

j<. 

15 
00 
00 
48 
99 

32 
00 

00 
00 
65 

00 
50 

50 
88 

75 
00 

25 
00 
00 

Yekûn 874 335 00 754 528 47 
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[ B ] - Cetveli 

istanbul Darülfünununun 1927 malî senesi masraf hesabı kat'î cetveli 

Muhassasat Tediyat 
Muhassasatın nevi Lira K. Lira K. 

İptal olunan 
Tahsisat 

Lira K. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

Maaşat ve ücurat 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Kongreler ve ecnebi Darülfünun
ları merasimine iştirak masarifi 
Darülfünun temsil masrafı 
Tercüme, muhaberat, neşriyat, 
levazımı tabiye masrafı 
Oazi mustafa Kemal mükâfatı 
Umumî Kütüphan masarifi te-
sisiye ve kitap bedeli 
Fakir talebeye muavenet 
Tamirat 
Ecnebi mütehassıslar ve bunların 
mütercimleri harcirah ve ücuratı 
Tıp Medresesi maaş ve ücuratı 
Tıp medresesi masarifi 
Hukuk medresesi maaş ve ücuratı 
Hukuk medresesi masarifi 
Edebiyat medresesi maaş ve ücuratı 
Edebiyat medresesi masarifi 
Cağrafya darülmesaisi seyahati 
tetkikiye ve masarifi umumiyesi 
İlahiyat medresesi maaş ve ücuratı 
İlahiyat medresesi masarifi 
Fen medresesi maaş ve ücuratı 
Fen medresesi masarifi 
Eczacı ve dişçi mektepleri maaşat 
ve ücuratı 
Eczacı ve dişçi mektepleri masarifi 
Tahsisatı fevkalade 
926 senesi düyunu 

35 316 
1 500 

32 500 
5 000 

15 436 

4 000 
2 000 

4 000 
0 

7 000 
1 500 

17 402 

78 000 
95 380 

180 564 
22 620 

5 500 
22 638 
12 000 

9 417 
9 720 
4 000 

22 752 
45 000 

22 620 
10 000 

210 720 
511 

8 7 7 0 9 6 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
05 

0 5 

35 224 
1 498 

32 410 
4 999 

15 367 

3 999 
1 998 

3 900 
0 

6 974 
1 500 

17 300 

71 079 
89 078 

179 806 
18 517 
5 467 

19 574 
11 861 

9 416 
8 155 
3 978 

21 527 
44 555 

20 089 
9 953 

179 568 
511 

8 1 8 3 1 6 

10 
81 
41 
43 
49 

78 
92 

14 
00 

72 
00 
58 

24 
34 
15 
59 
58 
99 
42 

89 
65 
64 
64 
15 

70 
99 
34 
05 

7 4 

6 
6 

4 

3 

1 

' 1 

2 

31 

91 
1 

89 
0 

68 

0 
1 

99 
0 

25 
0 

101 

920 
301 
757 
102 

32 
063 
138 

0 
564 

21 
224 
444 

530 
46 

151 

58 779 

90 
19 
59 
57 
51 

22 
08 

86 
00 

28 
00 
42 

76 
66 
85 
41 
42 
01 
58 

11 
35 
36 
36 
85' 

30 
01 
69 

3 Î 
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Sıra No 46 ya ilâve 
1/324 numaralı ölçüler hakkındaki kanun lâyihasının 9, 10, 

I I , 12, 13, 14, 15 ve 16 mcı maddelerine dair İktisat 
Encümeni mazbatası 

İktisat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

iktisat Encümeni 
Karar M 51 
Esas M 1/324 

17-1/1' 1931 

Yüksek Reisliğe 

Meclisi AHhift 2*ü*l93l tarihli 25 inci inikadında encümenimize havale buyrulan ölçüler 
kanun lâyihasının 0 uncu maddesile Konya Mebusu Kemal Zaitn Beyin takriri tetkik ve müza
kere edildi. 

Kemâl gaim Beyin Heyeti Uumumiyece tasvip buyrulan takriri ölçüler kanun lâyihasına 
ehemmiyetine mebni kudret ve takat vahitlerinin ilâvesinden ibarettir. Ölçü ve tartıların vahit
lerinin ve müştakkatımn lâyihanın metnine girmiş ve kabul olunmuş bulunmasına nazaran kud
ret ve takat vahitlerinin dahi ayni tarzda dercedilip nizamnameye terk olunmaması encümeni-
mizce de muvafık görülerek bunu teminen 9, ıo , 11, 12, 13, 14, 15, 16 mcı maddelerin 
tesbitine karar verilmiş ve buna nazaran lâyihada elyevm mevcut bulunan ve aynen ipka 
olunan 9 uncu madde ile diğer maddelerin numaralarının ona göre tashih ve teselsül ettirilme
si lâzım geleceğinin beyanı faideli görülmüştür. 

Eerayı tasvip Heyeti celileye arzolunmak üzere yüksek reisliğe takdim kılındı. 

tisat En. Rs. 

M. Rahmi 

Âza 
Adana 
Kemal 

M. M. Âza Âza Âza 
Mardin Manisa Manisa 

Ali Rıza M. Kani Yaşar Edip Servet 

Âza Âza Âza Âza 
Denizli Adana İzmir 

E. Aslan Zamir Tahsin Hüseyin 

Az 
Mardin 
Nuri 

MADDE 9 — Zaviye vahidi kaim zaviyedir 
Kaim zaviye, müsavi mücavir zaviyeler 

hasıl etmek üzere bir birini kateden iki müş
tekim arasındaki zaviyedir. 

Kaim zaviyenin yüzde biri ( Grad) namını 
alır. Grad'ın eczası şunlardır: 

Grad dakikası: grad'ın yüzde biri. 
Grad saniyesi: grad'ın yüzde biri. 
Kaim zaviyenin şu eczası dahi kullanılabilir 
Derece: Kâim zaviyenin doksanda biri 

Dakika: derecenin altmışta biri 
Saniye: dakikanın altmışta biri 
MADDE ıo — Kesafet vahidi - bir metre 

mik'abının kütlesi bir ton olan cismin kesafe
tidir. 

Ticarî muamelelerde alkol ile saf su mah-
lutlerinin alkoometri derecesini ifade etmek 
üzere cey - lüsak'm santezimal alkoa metresinin 
+ 15 derece sühunette gösterdiği dereceler 
kullanılabilir. 



MADDE M — Zaman vahidi - Saniyedir 
Saniye vasatı yevmi şemsînin 86 400 de 

biridir. 
Saniyenin ez'afı şunlardır: 
Dakika: altmış saniye 
Saat: altmış dakika 

MADDE 12 Mihanik vahitleri: 
Kuvvet vahidi - Sten'dir. 
Sten, bir tonluk kütleye bir saniye zarfında 

bir metrelik sürat tehavvülü veren kuvvettir. 
Muvakkaten kuvvet vahidi olarak ( kilog

ram-vezin, kullanılabilir, kilagram vezin, bir 
kilogram kütle üzerine te'sir eden arz cazibe
sinden ibarettir ve tatbikatta 0,98 sten'e mü
savi alınacaktır. 

Kudret vahidi - kilojuldür. 
Kilojul, tatbik noktasını, kendi istikametin

de, bir metre kadar yürüten bir stenlik kuv
vetin yaptiğı iştir. 

Kilujolün eczası : Hektojul : TJ Kilojul, 
İul : IMÖ Kilojul. 

Kudret vahidi olarak ( kilowatt - saat ) 
( Hektowatt - saat ),( watt - saat ) dahi kulla
nılabilir. Kilowatt - saat, bir Kilowatt, Iık ta
katin bir saat zarfında yapmış olduğu iştir ve 
3 600 Kilojul'e muadildir. Hektowatt - saat, 
3 600 Hektojul, watt - saat, 3 600 jul'dür. 

Muvakkaten kudret vahidi olarak ( kilo
gram - metre ) kullanılabilir. Kilogram - metre 
tatbik noktasını, kendi istikametinde, bir metre 
kadar yürüten bir kilogram - vezin'in yaptığı 
iştir. Tatbikatta kilogram - metre 0,0098 kilo
jul'e müsavi alınacaktır. 

Takat vahidi - Kilowatt'ır. 
Kilowatt, bir saniye zarfında bir kilojol'lük 

iş hasıl eden takattir. 
Kilowatt'in eczası şunlardır: Hektowatt: fö 

Kilowatt, Watt: ^ küowat. 
Muvakkaten takat vahidi olarak buhar 

beygiri ( beygir kuvveti ) kullanılabilir. Tat
bikatta buhar beygiri, saniyede 75 kilogram-
metre'ye ve 0,735 kiIowatt'a müsavi alına
caktır. 

Tazyik vahidi - Piyez'dir. 
Piyez, bir metre murabba'ı satıh üzerine 

muntazaman yayıldığı takdirde bu satıh üze
rinde bir Sten'lik te'sir hasıl eden tazyiktir. 
Piyezin eczası ve ez'afı aşarî usul üzere teşkil 
olunur. 

2 -
I Muvakkaten tazyik vahidi olarak ( kilo

gram/santimetre murabbaı ) veya ( sınaî at
mosfer ) kullanılabilir. Tatbikatta bu vahit 
0,98 hektopiyez'e müsavi alınacaktır. 

MADDE 13 — Elektrik vahitleri. 
Mukavemet vahidi - Beynelmilel Ohm'dur. 

Ohm kütlesi 14,4521 gram, maktaı sabit ve 
uzunluğu 106,300 santimetre olan bir civa 
sütununun saf buzun normal atmosfsr tazyiki 
altındaki zeveban sühunetinde gayri mütehavvil 
bir elektrik cereyanına karşı arz eylediği mu
kavemettir. 

Cereyan vahidi - Beynelmilel Amperdir, 
amper, gümüş nitratının saf sudaki mahlülûhden 
geçtiği vakit saniyede 0,00111800 gram 
gümüş teressup ettiren gayri mütehavvil cere
yandır. 

Potansiyel farkı veya elektromotris kuvvet 
vahidi - volttır. Volt, mukavemeti bir ohm 
olan ve üzerinden bir'amperlik gayri mütehav
vil cereyan geçen nakilin uçları arasındaki 
potansiyel farkıdır. 

Volt, Londura konferansında tarif edilen 
beynelmilel volt ile de temsil edilebilir. Bey
nelmilel volt, Kadmiyom sülfatı ile yapılmış 
weston pilinin 20 derecelik sühunetteki elek
tromotris kuvvetinin—^™ kesridir. 

Elektirik mikdarı vahidi - Kulon'dır. Kulon, 
gayri mütehavvil ve bir amperiik bir cereyanın 
bir saniye zarfında nakil eylediği elektirik 
mikdarıdır. 

Kulon beynelmilel kulon ile de temsil edi
lebilir. Beynelmilel kulon, 0,00111800 gram 
gümüş teressup ettiren elektirik mikdarıdır. 

Elektirik mikdarı vahidi olarak ( Amper -
saat ) dahi kullanılabilir. Amper - saat, bir 
amperiik gayri mütehavvil cereyanın bir saat 
zarfında nakil eylediği elektirik mikdarı yanı 
3600 kulon'dur. 

MADDE 14 H«- Hararet vahitleri. 
Sühunet vahidi - Santigrat derecesidir. 
Santigrad derecesi - 240 dereceden yüksek 

olan sühunetler hakkında, sabit hacim altında 
bulunan bir hidrojen kütlesi tazyikinin - sü
huneti erimekte bulunan buzun sühunetinden 
(o°) normal atmosfer tazyiki altında kaynamak
ta bulunan saf suyun sühunetine (100°) geçti
ği zaman maruz kalacağı tezayüdün yüzde 

I birini hasıl, edebilecek bir sühunet tahfcvvülü 



ile temsil ve ifade olunur. 
Hararet mikdarı vahidi - Termidir. 
Termi, harareti mahsusesı, 15 santigrad 

derecesinde ve 1,013 heetopiykze muadil alı
nan normal atmosfer tazyiki aitmda bulunan 
suyun harareti mahsusasına müsavi.olan bir 
cisimden bir ton miktarının sühunetini bir de
rece yükseltmek için icabeden hararet mikta
rıdır. 

Terminin binde birine, mili termiye büyük 
kalori ve milyonda birine, mikro termiye de 
küçük kalori namları verilebilir. 
Frigorifik sanayiinde kaldırılan hararet (Frigo-
ri) ile ifade olunabilir. Frigori kıymeti mutla-
kaca bir militermiye müsavidir. • 

MADDE 15 — Zıya vaftitleri: 
Ziya şiddeti vahidi - Aşarî mumdur. 
Aşarî mum Viyolün yirmide biridir. Viyol 

ise tesallüp sühunetinde bulunan platin sathı 

üzerinde dili bir santimetreye müsavi olarak 
alınan bir murabbaın teşkil eylediği ziya men-
baının nazım istikametindeki ziyaî şiddetidir. 

Ziyaî seyelân vahidi-*Lümendir. 
Lümen şiddeti bir aşarı mum, eb'adı na

mütenahi küçük ve muntazam olan bir ziya 
menbaından, merkezi menba ve nısıf kutru 
bir metre bulunan bir küre sathından bir met
re mürabbı kesen mücessm zaviye dahilinde 
ve bir saniye zarfında insi a eden seyelandır. 
Tenevvür vahidi lükstür. 

Lüks, üzerine muntazamen dağılmak şartile 
bir lümenlik seyelan alan bir metre murabbaı 
sathın tenevvürüdür. 

MADDE 16 — Optik sistemlerinin takati -
Metre ile ifade olunan mihrak buutlarının makû
sudur. mihrak buudu bir metre olan sistemin 
takatine bir (Diyoptri) denir. 
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Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe 

Mübadelenin ilkt safhası 
Lozanda imza edilen Türk - Rum ahalinin mü

badelesine ait mukavelename mucibince memleketi
mize gelecek yarım milyon halkın nakil, kabul, 
sevk, iaşe, iskân işlerini tanzim ve idare için mühim 
ve bol vasıta ve menbalara ve kuvvetli teşekküllere 
ihtiyaç vardı. Halbuki o sırada memleket uzun 
ve yıkıcı muharebelerden yeni çıkmış Devlet men-
baları kurmuş, mülkün hemen her tarafı harap ol
muştu. Fazla olarak istilâ orduları da geçtikleri 
yerleri muntazam bir sistem dahilinde tahrip etmiş
ti. 1050 köy, 11 kasaba, bir şehir tamamile, İzmir, 
Eskişehir ve Afyon, Uşak, Alaşehir gibi şehirle
rimizin mühim ve mamur kısımları yakılmıştı. 
Memleketin şark ve şimal kısımları ile Trakya dahi 
böyle yakıcı ve yıkıcı istilâlara, işgallere uğ
rayıp tahrip edilmişti. İstilâ ve işgale uğramıyan 
vatan parçalarının halkı vatanın meşgul kısmını 
ve oranın vatandaşlarını kurtarmak için canını, ma
lını senelerce sarfetmiş, evine, barkına bakmağa 
ne vakit, ne de para bulabilmişti. Kurtarıcı, Türk 
istiklâl orduları istilâdan kurtardığı vatanın en 
zengin ve mamur yerlerini bir harabe halinde bul
du. İstilâ ve esaretten kaçarak iç vatana iltica 

eden vatandaşlar da yurtlarını bir yığın çamur ve 
kömür halinde bulmuşlardır. Ordularla beraber 
yerlerine dönen vatandaşlar başlarını sokabilecek 
bir yer bulabilmek için tahripten masun kalabilen 
yerlere sığınmışlardı. Diğer felâketzedelerin iltica
ları bu yerlerin kesafetini işba haline getirmişti. 
Uzun ve yıpratıcı muharebeler Devletin, milletin 
umumî servetini ve istihsal kuvvet ve menbalarmı 
çok azaltmıştı. Mübadele tatbikatına girişildiğj 
zaman memleketin, iskân kabiliyet ve kudreti bu 
derece zaifti. 

Anavatana iltihak edecek yarım milyon hal 
kın memlekete nakilleri, kabulleri, muhtaç olan
larının iaşe ve şevkleri, kendilerine eski yurt
larındaki içtimaî ve iktisadî şartlarına uygun 
mıntakalar seçilmesi, çalışma, yaşama vasıtala
rının temini ve bundan başka eski yerlerinde vak
ti, hali yerinde olanlara, irat sahiplerine hiç 
olmazsa eski yaşayış menbalarile eski yaşama 
şartlarının hattâ kısmen olsun iadesi - ölçüye, mik
tara, sayıya istinat edilerek objektif muhakeme 
edildiği takdirde - işinin başarılmasının o günkü 
Türkiye için ne güç ve ne çetin bir mesele oldu
ğu derhal anlaşılır. Bu güçlük ve çetinlik müba-
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delenin her safhasında kendini göstermiştir. 

Cihan tarihinin o zamana kadar kaydetmediği 
zorla, can ve mal mübadelesi gibi yüz binlerce 
insanın hayat ve menfaatini alâkadar eden ge
niş ve dağdağalı bir meselenin halli için alına
cak 'tedbirlerin memleketin o günkü şartları 
arasında tam bir muvaffakiyetle yapılması iea-
beden hazırlıklar ikmal edilmeden mübadillerin 
büyük kafileler halinde memlekete getirilmesi za
rureti muhtemel imkânını daha ziyade azaltmıştı. 

Yunanistana giden Rumlar Makidonyada, Te-
salyada, Bpirde Trâkyada Türklerin toplu bulun
dukları yerlere yığılmışlardı. Bu muhacirler yer
li Türk ehalinin maişet ve hayatını tazyik ve teh
dide başladılar. Köylüler kasabalara, kasabalarda-
kiler de sahillerdeki şehirlere kafilelerle yoksul 
taşındılar. Selanik ( Kamp ) lannda husule gelen 
kesafet ve zaruret neticesinde Türkler arasında 
tehlikeli hastalıklar ve ölümler baş göster
mişti. Yurtlarından ayrılmış bu Türk kütlelerini 
yabancı ellerde yoksul ve bakımsız bırakmak, bir 
çoğunu ölüme mahkûm etmek demekti. Her neye 
mal olursa olsun bunları ana vatana nakletmek 
kurtarmak Türkiye için yalnız milliyet değil 
insanlık borcuydu. Bu borç yapıldı. 

Komisyonlar teşkil, nakliye gemileri tahsis, 
ihraç iskeleleri tayin, tahaffuzhaneler, revirler, 
misafirhaneler tesis edildi. îskân mıntakaları ayrıl
dı memlekete getirilmeleri ahten zarurî olan Türk
lerin hayatları kurtarılmıştı. Fakat iskân mıntaka
ları ve şartları mübadele edilen iki kütlenin mahi-
yetlerindeki farktan dolayı iskân ihtiyacını tama-
mile tatmin edecek mahiyette değildi. Köylülerin 
ve çiftçilerin iştigal ve ihtisasları ayrı olduğu gibi, 
şehirlilerimizi tatmin edecek kadar şehirli rumlar 
bir kaç kasabadan başka mesken bırakmamışlardı, 
Kalabilecekler de yanmış olarak bulunmuştu. Bina
enaleyh tabi oldukları aslî şartlara göre tasnif 
edilerek her bir zümreyi en muvafık iskân şartla
rını haiz olan mıntakalara yerleştirmek, yani iskân
da her yerde az çok nazarî kalmakla beraber 
imkânın müsaadesi nisbetinde en eyi netice veren 
iklim ve meslek ve muhitte tetabuk aramak mevcut 
şartlara göre imkânsızdı. Mübadele edilen ahalinin 
içtimaî bünyelerinde ve iktisadî teşekküllerindeki 
aslî farklardan ve Türkiyenin o günkü iskân vazi
yetinin darlığından başka mevcut ve iskân vasa-
itini haiz merkezlere de harpte ve yangınlarda' ve 
istilâlarda evleri, barkları yanmış, yıkılmış olanlar 
iltica etmiş ve bizzarure boş kalan evleri işgal etmiş

lerdi. Bir kısmına da resmî daireler ve memurlar ve 
asker aileleri yerleştirilmişti. Bunların da derhal 
tahliyesine imkân yoktu. Metruk evlerin bir kısmı da 
oturulmıyacak kadar haraptı ilk mübadil kafileleri 
gelmiye başladığı zaman iskân mmtakalarındaki 
sükna vaziyeti de bu merkezde idi ana hatları 
hulâsa edilen bu vaziyetin mübadelenin tevzi ve 
iskân kısmını ne kadar güçleştireceği aşikârdır. Bu 
zaman iskân ve mübadele işleri Sıhhiye ve Muave
neti içtimaiye Vekâletine verilmişti. İhtiyaca göre 
tevsi edilen teşkilâtına Türkiye Hilâli Ahmeri vasi 
miktarda yardım etti. Hilâli Ahmer; teşkilâtile, 
tesisatile, âzalarile, levazımile, parasile hulâsa bütün 
varlığile mübadele suretile memlekete gelen Türkle
rin imdadına yetişti. Ve bir çok iztirapları yatış
tırdı. 

Hilâliahmerin ve yerli diğer amme ve hayır 
müesseselerinin çok yüksek fedakârlıklarına rağmen 
mübadele işinin iskân işi ile beraber mal mübadelesi 
kısmının da icap ettirdiğ sermaye ve vesait tedarik 
edilmedikçe ve icap eden teşkilât yapılmadıkça bu 
darlık içerisine ihtiyaç ve ıztırabın artacağı şüphe
sizdi. Bu ihtiyacı kabil olabildiği kadar tatmin et
mek ıztrapları haddi asgariye indirmek lâzımdır. 
Efkârı umumiye T: B. M. Meclisi ve T. B. M. M. 
Hükümeti bu çareleri aramak ve bulmakla meşgul
dür. 

Mübadele îmar İskân Vekâleti devresi 
Manzara ve vaziyet bu merkezde iken muhtelif 

fikir, mütalea ve siyaset cereyanları neticesinde 
13 teşrinievvel 1339 tarihili kanunla Mübadele, îmar 
ve îskân Vekâleti ihdas edildi. 8 teşrinisani 1339 
tarih ve 368 numaralı diğer bir kanunla da vazife
leri tayin olundu. 

Bu kanunla vekâlet: 
A - Mübadillerin nakil, iskân ve iaşelerini, 
B - 1328 senesinden beri iskân muamelesi görme

miş muhacir ve mültecilerle aşiretlerin, muharebe
lerde meskenleri hedmü ihrak edilenlerin iskân ve 
terfihlerini, 

C - Tahrip edilen yerlerin imarı vesaitinin is-
tikmalini deruhde etmiş bulunuyordu. 

Mübadele imar ve iskân umuruna müteallik kaf f ei 
hususatta îmar Vekâletinin indelhace mülkî ve as
kerî vesait ve teşkilâttan istifadeye salâhiyettar ol
duğu kanunda tasrih edilmiş; 

Tahrip edilen yerlerin iskân mıntakalarının ima
rını temin için Devletçe gösterilecek teminat mu
kabilinde bir îmar Bankası tesisine vekâlet mezun 



kılınmıştı. 
Sulhun ferdasında bütün devlet teşkiltâı mah

mul idi. Malî bir teşekkülün vücude getirilmesi 
için lâzım gelen sermaye temin edilemediğinden 
imar işlerine esas olacak ve belki de mal mübade
lesine başka bir esas, meselâ bono sistemini temine 
hadim olabilecek bir banka tesis edilemedi. Müba
dele ve iskân işleri başladığı cereyanı takip etti. 

Memleket sekiz iskân mıntakasına ayrılarak 
her mıntakada birer müdüriyet ihdas olundu. Mın-
taka müdürleri geniş salâhiyet sahibi idiler ve ve
kâletin deruhte eylediği vezaif teehhüre tahammülü 
olmıyan müstacel işlerden bulunduğu cihetle bütçe 
mevzuatının tatbikine imkân yoktu. Tahsisattan 
vuku bulacak taahhüdat ile verilecek avanslar usu
lü muhasebei umumiye kanununun 13, 32 ve 34 üncü 
maddeleri hükmünden istisna edilerek her mınta
kada muhasibi mes'ullükler ihdas ve sarfiyatı mali
yeden verilen avanslarla temin olundu. İhtiyaç gö
rüldükçe bilûmum gayri menkul emvali metruke 
vekâlet emrine verilerek eşhası salise tarafından 
meşgul olanları idareten tahliye edebilecekti. Ve
kâlet vezaifine müteallik neşredilecek talimatname
lerin tahmil edeceği işleri görmek için bilûmum vi
lâyet ve kaza merkezlerinde vali ve kaymakamların 
riyaseti altında birer iskân ve imar komisyonu 
teşkili 29 teşrinisani 1339 tarih ve 53 numaralı 
kararname ile tesbit edildi. 

Kabul, sevk, iaşe 

Muhacirlerin kabul, iaşe, sevk ve iskânları hak
kında tanzim kılınan 9 kânunuevvel 1339 tarihli 
talimatnameye sıhhî tedbirlere ve sevk ve iskâna 
müteallik hükümler kondu. 

ihraç iskelelerinde, konak yerlerin, iskân mın-
takalannda açılacak misafirhanelerin sureti idaresi 
hakkında kabul edilen esaslar 28 teşrinisani 1339 
tarihli talimatnameye dercedildi. 

25 teşrinisani 1339 iaşe kararnamesile memle
kete gelecek muhtaç muhacirlerin, tahaffuzhane
lerde, yollarda, misafirhanelerde ve iskân mahalle
rinde ne suret ve ne kadar miktar müddetle iaşe 
edilecekleri gösterildi. 

Mübadillerin iskân edilecekleri metruk binalarda 
250 liraya kadar yapılacak tamirat için mahallî imar 
ve iskân komisyonlarına salâhiyet veren talimat
name tatbik sahasına kondu. 

Muhtaç muhacirlere tavizen verilecek tohumluk, 
çift hayvanatı ve alâtı ziraiyenin sureti tedarik ve 

tevzii hakkında kabul edilen esaslar ayrı bir tali
matnamede gösterildi. 

Arazi tevzii 
Mübadele suretile getirilen ve Devletçe iskân

ları deruhte edilen kimseleri istihsal hayatına at
mak, bunlara metruk mahallerden meslek ve nevi 
iştigallerine göre emlâk, arazi, bağ, bahçe, zeytinlik 
ve saire vermek bir zaruretti. 6 temmuz 1340 tarihli 
talimatname bu ihtiyacı idare maksadile tedvin 
edildi. 

Mübadele suretile gelenler arasında bulunan 
mütemevvilere adi iskân derecesinde tahsis edilen 
emval bunları tatmin ve eski şeraiti hayatiyelerini 
iade edemezdi. Emval mübadelesi mukavelename 
ahkâmına tevfikan muhtelit mübadele komisyonu 
tarafından yapılacaktı. Metruk mallara kiymet 
takdiri ve hak sahiplerine mahiyet ve kiymetçe mü
savi emval itası uzun bir zaman meselesi idi. Bu 
yüzden büyük istihkak sahipleri müşkül mevkide 
kalacaklardı. Bunların terfih ve ikdarları zarurî 
idi. 16 nisan 1340 tarihli teffiz kanunu yapıldı. 
Tatbikat boşluklarını ikmal maksadile 5 teşrinisani 
1340 tarihli müeccel icar kararnamesi tanzim edildi. 

Muhtelif sıfat ve vaziyetleri haiz muhacir ve 
mültecilerin tarzı iskânları hakkında yapılması lâ
zım gelen muamelât 17 kânunusani 1340 tarihli ta
mimde izah edildi. 

Uzun tetkiklere ve ihsaî malûmata istinaden ta
yin edilmesi lâzım gelen iskân mıntakaları vaziyet
ten doğan zaruret ve müstaceliyet dolayısile icabı 
veçhile tesbit edilememişti. Arazisi çok olan yer
lerde muhaciri yerleştirecek kâfi bina kalmamıştı. 
Evleri tahripten masun kalmış yerlerde ise kâfi 
arazi yoktu. Bazı yerlerde de evler, evleri yanmış 
yerlilel tarafından bizzarure işgal edilmişti. 

Balkan harbini müteakip hicret edenler köylü
sünden hatta ailesi efradından uzak düşenler bir 
araya gelmek ihtiyacında idiler. Bu yüzden taraf 
taraf vukua gelen firar hadiseleri mıntaka tertiba
tının tatbikatında muvaffakiyet temin edemedi. 
Kabul, sevk, ve iaşe hakkında vazedilen hükümler
de tehacüm ve vasıtasızlık yüzünden hüsnü tatbik 
olunamadı . Binaenaleyh islâh ve iadesi gayri ka
bil emri vakiler hadis oldu. Bu emri vakilerin tas-
hihile herkesin yerine iadesi daha büyük zarar ve 
daha, çok iztirapları doğuracağı için emri vakileri 
aynen kabul zarurî idi. Mübadillerin mıntakalara 
tevzii keyfiyeti bu suretle kısmen nazarî kaldı, kıs
men de tatbik edilmiş oldu. tskân keyfiyeti de ayni 
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suretle cereyan etti. Bu iki safhada emri vakilerin ] 
büyük tesirleri olmuştur. 

İskâna tabi ahalinin ve bunlara verilecek 
emvalin tasnifleri 

İmar ve İskân Vekâleti tarafından konulan esas
lara göre: Mübadeleye tabi muhacirler iki, müba
deleye tabi olmıyanlar üç, istilâzede ve harikzede
ler üç kısma ayrılmıştı. Mübadillerden Lozan mu
ahedesinin akdinden evvel gelenler birinci, bu mu
ahededen sonra gelenler ikinci kısmı teşkil ediyor
du. 

Üç kısma tefrik edilen gayri mübadillerin birin
cisini Balkan harbinden umumî harbe kadar olan 
müddet zarftnda hicret edenler. 

İkincisi, umumî harbin ilânından 4 teşrinisani 
1339 tarihine kadar gelenler. 

Üçüncüsünü bu tarihten sonra iltica edenler teş
kil ediyordu. 

Üç kısım olarak kabul edilen istilâzede ve harik
zedeler şu suretle tasnif edilmişlerdi. 

1 — Şark mültecileri; 
2 — Kıbrıs, Halep, Iskenderon, Antakya, Sur-

ye, Kafkasya, Eusya ve Irak havalisile ve diğer me-
maliki hamiyeden iltica edenler. 

3 — Yunan istilâsı ve harp dolayısile mesken
leri tahrip ve ihrak olunanlar. 

Mübadillerin rum, gayri mübadillerle istilâzede 
ve harikzedelerin eşhası mütegayyibe emvalinde is
kânları asıldır. 

Mübadillerin mecburî mübadeleye tabi tutulan 
birinci kısmı muhtaç olsun olmasın alelitlak iskâna 
tabi idi. Balkan harbinden Lozan muahedenamesine 
kadar gelenlerle gayri mübadiller umumî muavene
te muhtaç olmak şartile iskâna tabi tutuldular. 800 
kuruştan fazla maaşı aslî veya kırk liradan ziyade 
ücret alanlar gayri muhtaç addedilmiş, harikzede-
lerden alelitlak meskenleri harap olup başka evle
ri bulunmıyanlara iskân hakkı verilmişti. Memu
rin ve zabitanm 24 eylül 1340 tarihine kadar işgal1 
ettikleri metruk hanelerde bırakılmaları kabul edil
mişti. 

İskân hakkı verilenlerle iskân mıntakalanndaki 
emvalin hukukî vaziyetlerinde tenazur olmadığın
dan bu esasların tamamile tatbikine imkân bulu
namadı. Bazı yerlerde rum metrukâtı, buralara 
iskân edilmemeleri lâzım gelen gayri mübadil mu
hacir, muhacir, mülteci ve harikzedeler tarafından 
işgal edilmişti. Bazı mıntakalarda ramlardan met
ruk emval mevcut olmadığından mübadillerin 

eşhası mütegayyibe hanelerine iskânları zarureti 
hasıl olmuştu. 

Emvali metruke şağillerinin her biri bir hak 
iddiasında bulunduğundan sür'ati istihdaf en kabul 
edilen idarî tahliyeler tatbikatta bazan haklı itiraz
lara ve ekseriya büyük teehhürlere maruz kaldı,, ve 
bu yüzden bazı mıntakalarda mübadillerin derhal 
iskânlarına imkân bulunmadı. 

Tevzi talimatnamesine göre taksim edilecek 
arazinin evvelâ hududu tayin ve messahlar tara
fından haritası tanzim olup mevkilerine ve kuvvei 
inbatiyeleri derecesine göre alâ, evsat, edna olmak 
üzere üç kısma ayrıldıktan sonra tevzi komisyon
ları ve ihtiyar heyetleri huzurunda kur 'a çekil
mek suretile dağıtılması lâzımdı. Halbuki talimat
namenin mer'iyete vaz'ı tarihinden evvel metruk 
arazi, bağ, bahçe ve saire tamamen işgal edilmiş 
bulunuyordu. Her kazada messah bulmak, dağıtı
lacak arazinin krokisini yaptırmak mümkün de
ğildi Bu cihetlerden tevzi talimatnamesi, tatbikat
ta muvaffakiyet arzetmedi. Zaman zaman teşkil 
ve faaliyete sevkedilen heyetler ihdas olunan emri 
vakilerin islâh ve tashihine muvaffak olmıyarak 
hemen hiç bir tarafta talimatnamenin emrettiği 
şekilde defterler vücude getirilmedi. Bu yüzden 
muhtelif sıfatlan haiz olanların işgalleri altında 
bulunan metruk mallar tesbit edilemedi. Kadastro
su olmıyan arazi ve emlâki bin türlü vesikalarla, 
karinelerle işgal ve tasarruf haklarile temellük 
edilen toprakların zarurî akibeti elbette başka 
türlü olamazdı. Maamafih akibeti meçhul ve meşkûk 
filî işgaller arazi ve emlâkin istismar ve imarına 
mani oluyordu. Halk sahibini arazi ve emlâke de 
sahip kılmak ve diğerlerine tercihan olsun zahirde 
en haklı görünen istihkak sahibinin muvakkaten 
hakkı mülkiyetini tasdik etmek icabediyordu. Bunu 
teminen 16 nisan 340 tarihli kanun neşredildi.Bu 
kanun teffizlerde (rakamı mukayyede) esasım kabul 
etmişti. Halbuki tasarruf senetlerile tasarrufu müs-
bit vesikaların çoğunda kıymet yazılı değildi, İhti
yacı idare edecek mahiyet ve kabiliyette olmadığı 
görülen kanunun noksanlarını ikmal için 5 teşrini
sani 340 tarihinde müeccel icar talimatnamesi tan
zim edildi. Bu talimatnamede tasarruf senetlerinde 
kıymetleri yazılı olmıyan mallara ne suretle kıy
met takdir edilecek vaziyetlerinde tebeddül iddia 
olunan metrukâtın ne tarzda muameleye tabi tutu
lacağı, tasfiye talepnamelerinde muharrer emvalin 
mevcudiyetini tasarruf vesikalarile tevsik edemiyen 
mübadillerin ne yolda kefil irae "edecekleri 



gösterildi. Tasarrufu müsbit vesikalar sayılmıyacak 
derecede çoktur. İlâmla, fermanlar, zaim ve sipahi 
senetleri, vakıfnameler, terhinat senetleri, yangın 
yerlerine ait bonolar, icar ve isticar mukavelena
meleri elh. Bunların hepsi ayrı ayrı merasim 
ve ahkâma tabi tutulmuştu. 

Meselâ: kıymetli tapularda %50 
Kıymetsiz tapuların ve alelûmum kıymeti ol-

mıyan tasarrufu müsbit vesikaların teşhis ettiği 
emval için tefevvüze talip olan mübadilin memle
ketler halkından on kişi tarafından verilen şaha
detnamelere istinaden kıymet takdir ve mahiyet
lerine göre %2Ö, %40 nisbetinde tahakkuk etti
rilmesi esası kabul edilmişti. Vesikaların mahiyet
lerini anlamak tâ hayli müşküldü. 

Meselâ: Terhinat dairelerinden musaddak ol-
mıyan Yunan vasaiki %20, tasdikli bulunanları 
%40, şuhudu şahsiyeye istinat eden mahkeme 
ilâmları %20 bunların haricinde kalan kısım 
%40 istihkak nisbetine tabi tutulmuştu. Çok zaman 
bir vesikanın mahiyetini tayin için uzun muhabe
relere ihtiyaç hasıl oluyordu. Halâ muhaberesi 
devam eden veya cevabı verilmiyen vesikalar 
vardır. 

Vaziyetlerinde tebeddül iddia edilen emval 
tasfiye talepnamelerine mütebeddil şeklile geçiril
mişse beyannameye mevzu kıymeti tecavüz etme
mek şartile yine on kişi tarafından takdir oluna
cak kıymete istinaden ve makul hadde irca sure-
tile bidayeten %50 muahheren %20 derecesinde 
istihdafa tabi tutulurdu. 

Tahakkuk ettirilecek istihkaklara mukabil ve
rilecek emval keşif heyetleri marifetile mahal
lerinde ayrı ayrı kıymet takdiri cari esaslar 

Teffizler mahalli mürettep ve cinsiyet kayıt-
larile takyit edilmişti. Bu itibarla iskân edildik
leri menatık dahilinde terkettikleri emvale cin-
sen mutabık Rum malı bulamıyan mübadiller 
hakkında muamele yapılamıyordu. Yalnız fabri
kalar mıntaka kaydından istisna edilmişti. An
cak ayrı'bir talimatname ile bunlar hakkında vaz 
edilen ahkâma göre fabrika terkeden mübadil
lerin istihkakları %100 derecesinde tekabül eder
se istenilen fabrikanın nısfı, nisbet %50 ye 
inerse bu verilebiliyordu. Bu itibarla fabrika
ların müstakilen bir kişiye teffiz edilmesine im
kân yoktu. Şayian verilenler, müşterekler arasında 
ihtilâflara sebep oluyordu. Mübadelenin mala ait 
kısmı da böyle aslî noksanlarla malûldü, mülki
yete, mülkün kiymetine, tasarrufuna, sahiplerine, 

mellük vecihlerinin her birine ve bunların varis
lerinin vekillerine menlehülhaklarına ait bütün 
davalara, iddialara ve bu dava ve istihkakları is
pat edecek vesika, delili, hüccet, şahadet ve tefer
ruatı hal olunacak hakiki sahibi istihkak tesbit 
olunan malın kıymeti tayin edilecek, ondan sonra 
burada o mala mukabil malın da hukukî vaziyeti 
icabına göre ayni safhaları geçirdikten sonra kiy-
meti ehli hibre ile mahallinde tesbit ve takrir 
olunduktan sonra teffiz edilecekti. Yalnız müba
dillere ait olmak üzere de kırk bin dosya bu 
muamelelerden sonra itmam edilecekti. Bunun için 
çok zamana ihtiyaç vardı. Halbuki mübadillerin 
bir an evvel mallarına sahip ve kendilerini müs
tahsil yapmak zaruret ve müstaceliyeti vardı. 
Çünki hak sahipleri malsız, malen sahipsiz kal
dıkları için hem mübadiller zaruret ve ataletle 
kalıyorlar. Ve hem de mallar harap oluyordu. 
işin güçlüğü ve müstaceliyeti anlaşılmıştı, daha 
amelî tedbirlerle, daha kestirme yollardan me
seleyi halle girişmek çareleri aranıyordu. Bu 
sırada mübadele îmar ve îskân Vekâleti?lâğ-
vedildi. • 

İskân işlerinin Dahiliye Vekâletine devri 
İmar ve İskân Vekâletinin lâğvi ile hukuk ve 

vazaifinin Dahiliye Vekâletine devri ve muamelâ
tın bu vekâlete merbut İskân Müdüriyeti Umu-
miyesi marifetile idaresi hakkında neşredilen 11 kâ
nunuevvel 1340 tarihli kanun ikinci deyrin baş* 
lanğıcmı teşkil etti. 

Dahiliye Vekâleti 
İmar ve iskân teşkilâtına nazaran çok dar bi; 

kadro ile bu işi uhdesine aldığı sırada mevzu esai 
ve hükümlere göre hasıl olan filî vaziyeti olduğ 
gibi kabul ve mütalea ve bu halile tasfiyeye mecbur 
du. 

Çünkü eski hükümlerden farklı yeni esasla: 
koymak, ikinci defa umumî bir oynaşmayı kabul e 
mek demek olurdu ki bu ne muvafık ve ne de müm 
künü tatbikti. 

Dahiliye Vekâletince alınan istikrar tedbirleri 
Metruk malların miktar ve evsaf ile bunları işg 

ve istifadeleri altında bulunduranların kabul edile 
esaslara göre vaziyetlerinde mutabakat yoktu. 1 
tikrarı temin maksadile 28 haziran 1341 tarihine 
neşredilen kararname ile 15 nisan 1341 tarihin 



kadar eşhası mütegayyibe emlâkinden iskânı adi ve 
mübadele tarikile verilenlerin istirdat edilmemesi 
bunlardan metruk araziden mübadillere teffizine 
lüzum görülecek kısmın vekâlet emrine verilmesi ve 
bunlara mukabil 1341 senesi muvazenei umumiye 

'kanununun 24 üncü maddesi mucibince hazineye 
devri icap eden 4,5 milyon lira kıymetindeki rum 
emvali metrükeşinin ayrılması kabul edildi. 

1341 senesinin temmuz ayında vilâyetlerde iskân 
işlerinde tesadüf edilen müşkülâtın mahiyeti anla
şılmak, mübadillerin bir an evvel kat'i iskânları 
yapılmak ve merkezde ittihaz olunan kararların kiy-
met ve kudreti tatbikiyesi derecesi münakaşa edil
mek üzere iskân işleri fazla olan bazı vilâyet valileri 
ile iskân müfettişleri merkeze celp ve davet oluna? 
rak kararlaştırılan esasların tatbikine geçildi. 

Taraf taraf vukua gelen firar hadiselerinin önü
ne geçilerek muhacirlerin iskân edildikleri yerlerde 
teessüs ve istikrarlarını temin için kanunî bir mü-
eyyedeye ihtiyaç vardı. Bu zaruretle iskân edildik
leri mıntakalarda beş sene müddetle mecburî ika
mete tabi olmaları ve firarilerin iadesi hakkında 

' 28*teşrinisani 1341 tarih ve 675 numaralı kanun neş
redildi. 

Mübadele haricinde kalan ve tavizen verilen em
lâk ve arazi tohumluk, hayvan, alâtı ziraiye ve 
sermaye ve toprağa ihtiyacı olan yerli ahaliye 1341 
muvazenei umumiye kanununa tevfikan tevzi olu
nan arazi bedellerinin yirmi senede istifası hakkın
da tanzim kılınan 14 kânunusani 1926 tarih ve 716 
numaralı borçlanma kanununun tatbikatına geçile
rek bunun suveri tatbikiyesi ayrıca tanzim kılman 
izahnamede gösterildi. 

Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk emlâk 
ve arsalarla hazinei evkaf namına kayıtlan icra kı
lman ve idarei huşusiyelere terkedilmiş bulunan 
gayri menkul emvalden kanunen hakkı iskânı haiz o-
lanlara adiyen iskân ve tef f iz tarikile verilmiş ve ve
rilecek olanlara muharebelerde meskenleri harap 0-
lanların ikametlerine tahsis edilen hanelerin istirdat 
edilmemesi hakkında neşrolunon 13 mart 1928 tarih 

*'ve 781 numaralı kanun filî vaziyete göre istikrarı 
temin maksadını istihdaf ediyordu. 

16 nisan 1340 tarihli kanun mucibince her mü
badile iskân edildiği mıntaka dahilinde mevcut em
vali metrukeden teffiz yapılmak zarureti vardır. Ba
zı yerlerde mütemevvellilerin ihtiyaçlarına ve metru-
kâtlarma cinsen mutabık kâfi mal kalmamış, etabli 
itilâfı îstanbulda yerleştirilen mübadillere pürüssüz 
mal vermek imkânını azaltmış, bulunduğundan is

kân edildikleri mıntakalarda beş sene müddetle mec
burî ikamete tabi tutulmak şartile mübadillerin her 
tarafta mal tefevvüz etmeleri imkânını temin için 
7 nisan 1926 tarih ve 802 refi takyit kanunu neş
redildi. 

İskân kanunu 
Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde tavat

tun etmek kasdile hariçten münferiden ve müçte-
mian gelmek istiyenlerin kabul iskâıi, terfih, tescil 
ve muafiyetleri hakkında vazedilen ahkâm 31 ma
yıs 1929 tarih ve 885 numaralı iskân kanununa 
dercolundu. 

1926 senesine kadar kabul edilen iskân mevzu
atını ve bunların takyit şekillerini gösteren iskân 
muhtırası ve teffiz rehberi işlere mazbutiyet ve sür
at vermek makşadile tedvin ve tamim edildi. 

Şarktaki Şeyh Sait isyanı üzerine idarî, askerî 
ve içtimaî esbaba binaen 19 haziran 1927 tarih ve 
1097 numaralı kanunla garp vilâyetlerine nakille
rine mezuniyet verilenlerin nakil, iskân ve terfih
leri esbabı istikmal olundu. 

Teffiz işlerinde ıslahat 
Emniyet istikram ve kat'î tasfiyeyi temin mak

şadile 1928 senesinde neşredilen 1331 numaralı tem
lik kanunu nihaî neticeye doğru atılmış bir adımdı. 
Bu tarihe kadar tahsis ve teffiz suretile verilen 
mallar tasarruf vesikalarına raptedilmemişti. Her 
gün yeni dosyalar teşkil ve müracaatlar tevali edi
yordu. Yalnız kiymetli tapulara müstenit ve 2000 
lirayı tecavüz etmiyen emval vilâyet teffiz komis
yonlarının kararile sahiplerine teslim edilemiyordu. 
Vekâletin tasdikine iktiran etmiyen teffiz kararları 
kat'iyet ifade etmediği cihetle bunların çok defa 
nakız ve teffiz edilen emvalin istirdat edildiği va-
kidi 16 nisan 1341 tarihli kanun, teffiz olunan em
val üzerinde, ferağ, terhin ve saire suretile tasarruf 

'imkânını menetmişti. Emniyetsizlik merbütiyet ve 
alâka uyandırmadığından muhassas emval gün geç
tikçe harap oluyordu. Bütün bu mahzurların iza
lesi makşadile temlik kanununun neşir ve tatbik su
reti bir nizamname ile izah edildi. 

Teffiz ve tahsis tarikile verilmiş ve verilecek 
malların tapuya raptı, kanunun mer'iyeti tarihin
den itibaren altı ay zarfında emval tefevvüzü için 
evrakı müsbiteye müsteniden müracaatta bulunmı-
yan mübadillerin bundan sonra vuku bulacak mü
racaatlarının nazarı dikkate almmıyacağı, tapu ve 
vergi kiymetleri 2000, mukadder kiymetleri 10000 
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liraya kadar olan malları, vadilerin tasdikinee ik
tiran etmek şartile vilâyet teffiz komisyonlarının 
k t t ' î surette teffize mezun olduğu mütefevvizlerin 
uhdelerinde bulunduğn beyan ettikleri miktarda 
veya aslen malları olmadığı beş sene zarfında anla
şılırsa verilen malların istirdadt ile tapularının ipta
line vekâletin mezun bulunduğu temlik kanununun i 
esaslı hükümleri eümlesindendi. I 

Netiâeye varmağı kolaylaştıran tedbirler 
Mhtelit sebepler ve bilhassa bidayette bizzarure 

badis olan emri vakiler yüzünden fazla dağdağalan-
mış olan iskân ve teffiz işlerinin bir an evvel neti
celenmesi Devlet için kat'î bir zaruretti. Seri bir 
tasfiyenin şamil menfaatleri üzerinde ehemmiyetle 
tevakkuf edilerek en cezrî tedbirlere tevessül olun
du.. 

1929 senesi şubat ayı içinde iskân işlerile iştigal 
eden mülkiye müfettişleri ve mütehassıslardan mü
rekkep bir komisyon teşkil" olunarak vaziyet yeni 
baştan esaslı surette mütalea ve alınacak tedbirler 
tesbit edildi. 

Ya emri vakilerle meyyet hakikati kabul edip 
mevzu ahkâmı filî veziyete göre tadil veyahut 
mevcut hükümleri aynen, tatbik etmek icap :edi
yordu. İkinci şık imkânsızdı. Mübadele, imar, 
İskân Vekâletinin teşekkülü sırasında kabul edi
len esaslara göre vaziyet te umumî tashihat yap
mak için bütün muhacirleri yerlerinden oynat
mak lâzım gelirdi. Teffizen emval talebinde bulu
nanlar 928 senesi kânunuevel nihayetine kadar 
dosyalarını mevzu ahkâma göre ihzar ve iskân 
dairelerine tevdi etmiş olduklarına göre mevzu
atta esaslı tadilât icrası işe yeni başlamak gibi 
bir netice tevlidinden başka bir çok zararları, 
itirazları davet eyliyeceği cihetle tamamen mah
zurlu idi. Bu hassas vaziyeti idare ve seri bir 
tasfiyeyi temin için kat ' î ve idarî tedbirler al
maktan başka çare olmadığında ittifak edilerek 
ona göre esaslar hazırlandı. 

9 mart 929 tarihli kararname ve merbutu izah-
name ile 9 haziran 929 tarih ve 78846 numaralı 
tebligatı umumiye bu esasların temini çarelerini 
arayan müzakerelerle, neticesinden mülhemdi. 

20 kânunusani 341 tarihli kararname muci
bince mübadillere ait teffiz ve müeccel icar 
muamelelerinin ifası için muktazi tetkikat is
kân, tapu ve emlâki milliye müdür veya memur
larında n mürekkep bir komisyon tarafmdan ya
pılmakta idi. I 

I Tetkikatta Tapu ve Mal memurlarının vere-
| çekleri . izahat mübadillerin muameleli evrakı üze
rine çıkarılmış bulunduğuna , ve bunların memle
ketlerinde terk ettikleri emvale ait vesaik dos
yalarında mevcut elduğuna göre bu işin heyet 
halinde görülmesinden çokluk f aide temin edi
lemediği gibi vazifei asliye sahibi olan ,.bu me
murların müstemirren iskân işlerile uğraşmalarına 
imkân bulunamadığı ve bu yüzden teffiz işleri
nin sürüncemede kaldığı anlaşıldığından mezkûr 
teşekkül yeni kararnamenin birinci maddesile 
lağy ve bu vazife teffiz memurlarına tevdi edildi. 

Tasfiye talepnamelerinde yazılı mallarının mev
cudiyetini tasarruf vesikaları ile tevsik edemiyen 
mübadillerin kasaba ve karyeleri halkından tapulu 
male sahip dört mütefevvjz kefil göstermeleri,5 teşv 

rinisani 1340 tarihli müeccel icar kararnamesi ah-
kâmmdandı. 

Mübadeleye tekaddüm eden fevkalâde hâdiseler 
dolayısile mübadillerin mühim kısmı hiç bir şey 
alamadan memleketlerini terk ve hicret zaruretinde 
kalmış olmalarına bir çoğu ecdattan mevrus emva
lin deruhte tarihlerini bilemedikleri cihetle kayit su 
reti istihsali,imkânından mahrum bulunmalarına ve 
bazan bir memleket halkı muhtelif mıntakalara ve 
terfih ve iskân edilmelerine binaen kendi kasaba ve 
karye halkından şeraiti matiûbeyi haiz dört kefil 
tedarik ve iare edemedikleri eihetle muameleleri 

j sürüncemede kalıyordu. Kefalet malî mes 'uliyeti 
\ temsil ettiğine göre kefillerin ayni kasaba ve karye 
halkından olmalarında bir faide mütesavver değil
di., Kararnamenin ikinci maddesile bu kayit ref-
olundu. , . . . " -

Nakilleri mübadele mukavelenamesi icabından 
olan halkın hazırlıklar ikmal edilmeden büyük kafi
leler halinde getirilmeleri muharebede meskenleri 
harap olanlarla dahil ve hariçten iltica edenleri 
muayyen noktalara toplanmaları, usulü dairesinde 
tesbit ve tevzi muamelesi yapılmadan emvali met-
rukeye vaziyet etmiş olmaları dolayısile emri-va
kiler tesbit edilememişti. Bunların tahtı işgallerine-
de bulundurdukları emval malûırç. olmadıkça borç
landırma muamelelerinin ikmal ve senetlerinin ita
sına imkân yoktu. Adi iskân tarikile mal almış 
olanların muayyen bir müddet zarfında evrakı is-
kâniyelerile bilmüracaa muamelelerini neticelendir
meleri mecburiyetinin bir müeyyide ile teyidi zaru
reti kararnamenin üçüncü maddesinin tahririne sa
ik oldu . 

Gerek mübadillerin memleketlerinde terkettik-
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leri mallara ve gerek burada istihkaklarına muka
bil verilen ve adiyen tahsis edilen emvale ayrı ayrı 
kıymet takdirinin istilzam ettiği külfet işlerin uza
masında çok mühim bir âmildi. Takdiri kiymet 
işlerinde basit ve umumiyeti haiz formüller kabulü 
seri tasfiyeyi emri vaki haline getirmek için çok 
lâzım ve zarurî idi. 

16 nisan 1340 tarihli teffiz kanununun vazettiği 
(cinsiyet) esası tatbikatta büyük müşkülât ika edi
yordu. Uzun müddet Yunan işgali altındaki yer
lerde alım satım yapan Rumlar muamelelerini bu 
sıfata istinat ettirip kayıtlarını o suretle tesis ettir
mişlerdi. Halbuki tabiiyet kanunumuza göre bun
lar sıfatı asliyelerini zayi edip Yunan tabiiyetini 
iktisap imkânından mahrum bulundukları cihetle 
mallan mübadeleye tabi idi. Metruk malların tabi 
iyeti hususunda maliye ve iskân daireleri arasında 
çıkan ihtilâflar işlerin uzamasına sebebiyet veriyor
du. Kararnameye merbut izahname ile bu pürüz
lerin ref'i istihdaf edildi. 

Metruk mallara vaziülyet olan hak sahipleri: 
A - Vaziyeti içtimaiye ve miktarı nüfusları ile 

mütenasip olmamak. 
B - İstihkaklarından fazla bulunmak. 
Gibi sebepler dolayısile zaman zaman yerlerin

den oynattırılıyordu. Bu hal k a t i tasfiyeye mani 
olduğu gibi merbutiyet ve emniyeti ihlâl noktasın
dan da çok şümullü zamanlar telif etmekte idi. Bu 
mahzurların önüne geçilip istikrarı emri vaki haline 
getirmek maksadile 28 mart 1929 tarihile vilâyetlere 
tamim edilen 76900 numaralı telgrafnamede müba
dil, muhacir ve mültecilerin hiç bir sebep ve su
retle yerlerinden çıkanlmıyarak verilecek talimat 
dairesinde muamele yapılması tebliğ olundu. 9 /VI / 
1929 tarihinde yapılan tebliğ âtideki esasları ihtiva 
ediyordu. 

1 — İskân hakkını haiz olanlara mesken 
olmak üzere verilen evler hiç bir veçhile istirdat 
edilemez. 

2 — Köylere iskân edilenlerin vesikalarında 
gösterilen arazi istihkaklarından fazla da olsa 
istirdada tabi değildir. 

3 — Sıfat ve istihkakı olmıyanların işgal ve 
idareleri altında bulunan mallar istirdat olunur. 
İstirdat karar lan vekâletin tasdikma iktiran et
medikçe infaz edilemez. 

Bu tedbirin çok mühim faideleri görüldü. 
İmar vekâleti tarafından mevzu esaslara göre altı 
odadan fazla olan, muhacirlerin hukukî ve içtimaî 
vaziyet ve nüfuslarile mütenasip bulunmıyan ev-1 

lerle istihkakları haricinde kalan mallar zaman 
zaman istirdada tabi tutuluyordu. Her tahrir yeni 
karışıklıklar husule getiriyor evleri yazan, araziyi 
mesaha ve tesbit eden heyetlerin İslahına lüzum 
gösterdikleri vaziyetleri temin için bütün vaziül-
yetlerini tecrit ve yeni bir muhaceret tevlit etmek 
lâzım gelirdi. Böyle bir tedbir tatbik kabiliyetini 
haiz olmamakla beraber tatbiki kabul edildiği 
takdirde imar ve tımar ile elde edilen müktesep 
hakları ihlâl ve bir çok vatandaşları izrar etmek 
lâzım gelirdi. Bu tatbikatın tevlit edeceği emniyet
sizlik ve bu yüzden husule gelecek zararlraın 
derecesi de ehemmiyetle tevakkuf edilecek mahi
yette idi. Bu tamim ile yukarıda sayılan bütün 
mahzurların önüne geçilmekle beraber seri ve 
kat ' î tasfiyenin en canlı noktasına da temas edil
miş bulunuluyordu. 

Mülkiye müfettişlerinin mesaisi 
Ancak bu esasların tatbiki ve işlere seri ve 

muntazam bir seyir verilmesi için müessir bir 
murakabeye ihtiyaç vardır. Uzun bir silsilei ahkâm 
ve eşkâle istinat ettirilmiş olan iskân ve teffiz 
işleri kolaylıkla ihata edilmiyecek derecede muğlak 
bir hale getirilmiş olduğundan murakabe ve takibe 
kuvvetli uzuvları memur etmek zarureti hasıl 
olmuştur. 

İskân ve teffiz işleri çok olan vilâyetler grup
lara ayrılarak her grupa lüzumu kadar mülkiye 
müfettişi memur edildi. Bu suretle sekiz grupta 
22 mülkiye müfettişi faaliyete girişti. 930 hazira
nına kadar bir sene zarfında müfettişlerin filî 
mesai ve müessir takipleri neticesinde 23755 teffiz 
dosyası kat ' î karara raptedilip mükerrer tebliğ
lere rağmen sahipleri tarafından noksanları ikmal 
edilmiyen 11021 dosya muameleden ihraç olunmak 
suretile teffiz işleri hemen her tarafta nihayete 
erdirilerek 930 haziranına muhaberede bulunan 
yalnız (645) dosya devredildi ki bunlar da muha
bereleri bittikçe neticelendirilmektedir. 

Halbuki geçen beş sene zarfında mühim kısmı 
927 ve 928 senelerine ait olmak üzere yalnız 3655 
dosya karara raptedilebilmişti. Eski sistem ipka ve 
murakabe teşkilâtı ihdas olunmasaydı mevcudun 
çıkarılması için - geçen senelerden alman neticeye 
göre - yarım asırlık bir zamana ihtiyaç vrdı. Bu 
sayede Devlete senede vasati iki buçuk milyon lira 
masraf tahmil eden iskân bütçesi 930 malî senesinde 
150 bin liraya tenzil, teffiz işleri hitama erdirilerek 
istihkak sahiplerinin muameleleri tasfiye olundu. 
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Bunların çoğuna, metrukatlarına mukabil mal 
verildi. Mallarını mübadele edemiyenlerin istihkak
ları mazbatalara raptedildi. Bunların yekûnu 
860 000 küsur altın liradan ibarettir. 

Kat 'î tasfiyeye doğru 
Türkiyeden Yunanistana giden 1,200,000 karip 

Rumun emvali metrukesi ile Yunanistandan gelen 
Türklerin orada bıraktıkları mallar arasında mahi
yet kemmiyet mevki ve kiymet itibarile tam muade
let olsaydı dahi mübadillerin tasarruf haklarını 
ve memleketlerinde terkettikleri kiymetlerin tam 
muadilini temin yine mümkün olamazdı. Çünkü ge
len mübadillere aile veya fert itibarile sahip olduk
ları emlâkin ayni ve kiymet itibarile tam mukabil 
ve muadili verilebilmek için . Rum mübadillerinin 
Türkiyede bıraktıkları emlâk ve arazi, eins, ma
hiyet ve kiymet itibarile ne kadar Türk mübadil 
varsa o kadar kısma ayırmak iktiza ederdi. Halbu
ki : tarafeyn kütlelerinin bıraktıkları emlâk arasın
da mahiyet cins kiymet ve adet noktasından teadül 
esasen mevcut değildi. 

Böyle bir teadül ve aksam nazarı itibare alınmı-
yarak sırf kiymetçe mukabillerini tefrik ve ihzar 
da mümkün değildi. Böyle bir tefrik ve ifraz her 
şeyden evvel emlâkin sahiplerini, mutasarrıfını 
miktar ve kiymetini ve muayyen mevkiini gösterir 
bir kadastronun vücudunu istilzam eder, bu kadas
tro ne Yunanistanda ne de bizde mevcuttur. 

Fazla olarak hakkı tasarrfu tesbit eden vesika
lar ve bir malın hakikî kiymetini takdirde esas ola
cak amiller ve karineler her iki memlekette de ek
seriya indî takdirlere meydan ve mesağ verecek 
bir haldedir. Bu aslî noksanlardan maada her eins 
emlâke, her mevkie mutasarrıfların filî ve hukukî 
vaziyetlerine göre değişen karışık usuller de inzi
mam etmiştir. 

Türkiyeye gelen Türk mübadillerinin tasarruf 
vesikalarında tesadüf edilen eşkâl ve bu şekillerin 
tevlit edeceği müşkülleri ve mahzurları yukarda ar-
zetmiştik. Bu müşkülât ve mahzurlar Rum müba
dilleri hakkında da aynen varit ve vakidir. 

Rum malının veçhi tasarrufu ile takdiri kiymet-
lerine ait bazı hususî vaziyet ve kiymetlerini muh-
tasaran zikretmek teadülü temin keyfiyetinin gö
ründüğünden ne kadar fazla müşkül olduğunu ira-
eye vesile olacaktır. 

1 — Rumların bıraktıkları malların bir kısmı Zi
raat Bankasına ve diğer bankalara ve yerli Türk 
tüccarlara merinin idi. Bahmler tarafından mah

keme marifetile sattırıldı. 
2 — Rumların bıraktıkları malların mühimce 

bir kısmınında « Rakabe » si kendilerinin değildi, 
ya vakıf, ya meşrut, veya « Paftos » denilen bir 
usulü tasarrufa merbut idi. Bunların da muta
sarrıflarının yetleri zail olunca mülkiyetleri ra-
kabeye sahip olanlar tarafından geri alındı. 

3 — Yine Rum mallarından bir kısmı ma-
beyn senedi ile tasarruf edilegeldiğinden muva
zaalı, muvazaasız müstehikleri tarafından alındı. 

4 — Rum evlerinden bir kısmı Niğde, Nev
şehir ve daha bir çok yerler gibi arazisiz şehir 
ve kasabalarda idi; eski sahipleri olan Rumlar 
vaktile başka yerlerde çalışırlar, kazançlarını 
memleketlerinde bu binaları yapmiya sarfeder-
lerdi. Gelen mübadiller o şeraiti haiz olmadığından 
bu mallara talip çıkmadı, ve buralara mübadil 
göndermekte, eski sahiplerinin iktisadî vasıfla
rını haiz olmadıkları için ne Devletçe ne de 
kendilerince faide tasavvur olunamazdı. 

5 — Sivas, Kayseri Vilâyeti gibi yerlerde bu
lunan mübadil Rum evleri de harbi umumide 
harap olmuştu. 

6 — Uzak yerlerdeki Rum emvaline de talip 
zuhur etmediği gibi oralara gönderlen mübadil
ler de durmadılar. 

7 — Rumlardan kalan mal mahiyet ve bilâhare 
duçar oldukları yangın, harabî ve işgal yüzünden 
uğradığı haşarat itibarile mübadillerin Yuna-
nistandaki metrukâtına tekabül edecek vazi
yette değildi. 

Bu sebepler teadülü temine maddeten imkân 
bırakmıyordu. 

Mübadillerin gerek şahsen iskânlarının ge
rek mal mübadelesinin ne gibi zarurî şartlar ara
sında nasıl cereyan ettiğini yukarıda arzetmiştik. 

iskân keyfiyeti sureti umumiyede kat ' î se
kilini almıştır. 

Hususî saikler tahtında vuku bulacak şahsî 
ve ferdî yer değiştirme işleri her vetandaşm 
normal naklimekân işi mahiyetini haiz olaca
ğından Devleti iskân vazifesi itibarile alâkadar 
etmiyecektir. 

Mübadiller, mal istihkaklarını kanunların ah
kâmı, hal ve vaziyetin müşkilât ve icabatı da
iresinde emval tefevvüz etmişler ve bunlarm 
bir kısmını da iskâni adî suretile yerleştirilmiş
lerdir. 

Mübadillerin bir kısmı kanunî merasimi ifa et
mişler ve tapu harçlarını vecerek jmOlanna sahip 4)1-
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muşlardır. Fakat mühim bir kısmı da tapu alma
mışlardır. Kendilerine verilen mallan esaslı bir 
surette resmen tasarruflarına geçirememişlerdir. 

îskâni adi suretile kendilerine mal teffiz edilen
lerin ekserisi bu vaziyettedir. Bu vaziyetin devamı 
hem hak sahiplerinin haklarında her yüzden isti
fadelerine mani olmakla, hem de malların bakılmı-
yarak kıymetten düşmelerini, telef olmalarını intaç 
etmektedir. 

İki devlet arasında kat'î muhasebeye intizaren 
yani kat'î tasfiyeye talikan devamı bir dereceye 
kadar mazur görülebilecek olan bu hakkın 10 hazi
ran 1930 tarihli mukaveleden sonra idamesine artık 
imkân kalmamıştı. 

İşin hallini zamana bırakmak ise zararların ida
mesinden başka bir şey tevlit edemezdi. Bilhassa 
bu işin sureti kat 'iyede halli iki cihetten lâzımdı: 

A - Bir çok mübadil vatandaşlar ellerindeki 
tasfiye talepnamelerine emel bağlamış vaziyette bı
rakılamazdı. 

B - Millî serveti gayri menkulemizin hüsnü su
retle tasarrufu, imarı, ve tedavülü temin etmeli idi. 

İki Devlet arasında tekas 
Lausanne mübadeli ahali mukavelenamesi hük

müne tevfikan Türkiyede ve Yunariistanda mübade
leye tabi ahalinin bıraktıkları mallara birer birer 
kıymet takdiri keyfiyeti, bu husus için azim - bel
ki de bu malların yarı kıymetlerine muadil - mas
raf ihtiyarını müeddi olacaktır. Hem de takdiri 
kıymet işinin neticelenmesi senelere mütevakkif 
bulunuyordu. Buna intizar olunsa mübadillerin 
hakkı teallûk eden emvali metrukeyi zaman yiye
cekti. Bu kadar zaman beklemiye ne alâkadarların 
ne de mensup oldukları Devletlerin zaruret ve men-
faatları müsait olamazdı. 

Bu hakikatlan göz önünde tutarak, işi radikal 
surette halletmek Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Hükümeti arasmda mübadelei ahali işinden] 
mütevellit tekas, mahsup ve kat'î tasfiye keyfiyetini 
hükmen vazi addetmek ve iki devlet arazisinde mü
badeleye tabi emvalin tam mülkiyetini hükümet-! 
lerine intikal ettirerek kat 'î tasfiye işini dahilî ve 
millî bir mesele halinde bir sureti halle bağlamak 
lâzım geliyordu. 10'haziran 1930 tarihinde hükü
metimiz ile Yunanistan arasında Ankarada imza ve 
teati edilip mübadele mukavelenamesi ile Atina iti
lâf namesinin tatbikinden mütevellit mesailin kat 'î 
surette hallini istihdaf eden mukavelename bu mü
lâhazalardan mülhemdi. 

I 1725 numaralı kanun ile Büyük Millet Mecli
since tasdik edilen bu mukavele mer 'iyete girince 
siyasî teşekküller arasında kararlaştırılan hükmî 
ve kat'î tasfiyenin Devlet ve fert arasındaki müna-
sebata teşmili ile tasfiyenin ahdî esaslarla mütevazin 
bir şekle ifrağı zarureti hasıl olarak bu maksatla 
merbut kanun lâyihası hazırlandı. 

Yukarıda da taf silen arz ve izah olunduğu üzere 
mademki kıymetçe teadülü temin kabil olamıyor ve 
mademki mübadillerin istihkaklarını tamamen mü
badil Rum emvali ile kapatmağa imkân yoktur. O 
halde diğer istihkakı kanunî erbabının ihtiyacını a-
çıkta bırakmaksızın mübadillerin haklarını, tam 
mülkiyeti devlete^ intikal eden emvalden bir nisbet 
dahilinde tatmin etmekten başka çare mevcut de-

I ğildir. 
I Bu çare hak noktai nazarından bazı mübadille
rin terkettikleri emlâk üzerinden zail olan hakkı 

j tasarruflarını belki tamamen temin etmiyebilir; fa
kat işin yıllarca sürüncemede kalması halinde de 
ne hakkı temin etmek, ne de şikâyetleri durdurmak 
mümkün olamıyacaktı. 

Mübadil iddia ettiği hakkım alamıyacağı gibi 
elde ettiği mala da sahip olamıyacaktı. Bu kanun 
ile bu gün elde edeceği kat'î tasarruf hakkı yarın 
alabileceğini tahmin ettiği malın kıymetini belegan 
mabelâğ tatmin edecektir. 

Kanunî müddet zarfında dosyaları ikmal ve is
tihkakları tesbit edilen mübadillere 1331 numaralı 
temlik kanununun gösterdiği nisbetler dahilinde 
mal teffiz ve kısmen temlik edildiğine, tasarruf 
vesikalarını ibraz ve ikmal edemedikleri için istih
kakları taayyün etmiyen ve sabit olmıyanlara da 
iskânı adi suretile mal verildiğine göre bunlar dahi 
haklarını almış ve ikdar edilmiş oluyorlar demektir. 

Bu malların kendilerine tapu ile kat'î olarak tem
liki halinde bu gayri menkullerin kıymetlenmesi 
imar edilmesi, her nevi tasarrufat ile tedavül sa
hasına girmesi temin kılmmış olacaktır. Esasen 
ferde milkiyet ve tasarruf hakkının tanınması fai-
dei içtimaiye esasına müstenittir. Bu bahiste am
menin menfaati da gayri menkul millî servetin-
tedavülünde, imarında ve yer değiştirmiş veya mes
kene muhtaç kalmış olan vatandaşların elde mev
cut'imkân nisbetinde tatmini ile müstahsil hale ge
tirilmelerinde tecelli eder. Ferdin menfaati de 
bundadır; elindeki mala bir an evvel sahip olacak 
istihkakının bakiyesini de ya mal ile yahut nakten 
istifa edecektir. Hulâsa mübadeleden mütevellit 
teffiz ve iskân işleri bu suretle en kat'î ve nihaî bir 



tasfiye şekline bağlanmış olacaktır ve 14 milyon nü
fusu taşıyan aziz vatanı ve efkârı ammeyi meşgul 
eden umumî mesaili dahiliyemizden bir mühimmi 
olan ve senelerden beri bir çok safahattan geçen 
mübadele davası da bu tasfiye şekli ile sonuna er
miş ve tarihe tevdi edilmiş olacaktır. 
* Tasfiyeyi, ( teffizlerde ) ve ( adi iskân ) lar-
da olmak üzere iki safhada mütalea etmek icap 
eder. r 

' r ' • • • • ' ' * -

y - -- • ' Teffizlerde 
16 nisan 1340, 28 mayıs 1928 tarihli kanunlar 

ve 5 teşrini sani 1340, 6 mart 1929 tarihli karar-1 
namelerle ana hatları çizilen mübadelei emval key
fiyeti dahilî tatbikatta %50, %40 ve % 20 nisbet-
lerile ifade edilmişti. 

Mübadele mukavelenamesi ( madde : 14 ) mü
badillere, memleketlerinde terketmiş oldukları mal
lara :.-( kıymet ) ve (mahiyet) ce müsavi emval ve
rilmesi esasını yaz ettiğine nazaran evvelce kurul
muş olan kesirli nisbetlerin bu gün vahide ircaı, 
% 100 e iblâğı lâzım gelirdi. 

16 nisan 1340 tarihli teffiz kanununun altıncı 
maddesile kabul edilen ( cinsiyet ) esası (mahiyet) 
lerde teadülü temin maksadına matuf olduğuna gö
re nisbetlerin yüzde yüze iblâğı suretile yapılacak 
ameliye ( kemmiyet ) lerde de müsavatı husule ge
tirip devletle fert arasındaki ahdî ve hukukî vazi
yeti tasfiye etmiş olurdu. -

Ancak hakikî ve filî vaziyet, bu nazarı mülâha
zaya revaç verecek mahiyette değildi çünkü: 

Evvelâ; mübadele mukavelenamesine göre (kem
miyet ) ye (mahiyet ) alelinfirat mahal ve müteka
bil tetkiklerin mahsulü olmak lâzım gelirken, mü
badillerin memleketlerinde terketmiş oldukları em
valin ( mevcudiyet ), (mahiyet) ve (kıymet,) leri 
onları tedhiş eden tasarruf vesikalarının ifadesine 
maksur kalmıştır. 

Terfih için kendilerine teffiz tarikile verilmiş 
olan (mukabil ) de hemen hemen kayitlarm ifade
sinden başka bir şey değildir. Tasfiyeyi Muhtelit Mü
badele, Komisyonu yapmamış bu netice siyasî mü
zakereler neticesinde tekas ve mahsup esasına göre 
elde edilmiştir. 

Saniyen: teffizlerde, kiymet takdirini istilzam 
eden ahvalde kat i tasfiyenin yapılamıyacağı düşü
nülerek r daima mübadil lehine hareket edilmişti. 
Faraza mübadilin memleketinde terketmiş olduğu 
tarlanın dönümüne - tütün tarlası vasfı izafe edil
mek suretile - otuz lira kıymet konurken mukabi

linde verilen tarlanın dönümü - hatta tütün mmta-
kalarma dahil olan yerlerde bile metrukiyet yü
zünden evsaf ve kabiliyeti mahsusasını kaybetmiş
tir diye - hububat arazisi olarak altı lira üzerinden 
mahsube Jabi tutulmuştu. 

En az yüzde yirmi hesabile mübadile, memle
ketinde terkettiği tarlanın dönümü için altı lira 
istihkak tahakkuk ettirilmiş, mukabilinde verilen 
tarlanın dönümü altı lira üzerinden hesap ve mu
ameleye ithal edilmiş oldğuna göre mübadele haki-
katta yüzde yüz nisbetinde yapılmıştı. Takdiri 
kıymete tabi emvalin kısmı küllisinde vaziyet bu 
merkezdedir. •" 

Takdire tabi tutulmıyan kıymetli tapulara müs
tenit. emvalde - tebeddülü vaziyet iddiaları üzerine 
tahakkuk ettirilen istihkakların ilâvesi neticesinde -
yine tamamile mübadele edilmiş farzolunabilir. Bu 
mülâhazalara mebnidir ki 1331 numaralı temlik 
kanunile tayin edilen istihkak nisbetleri kat i tasfi
yeye esâs ittihaz olunarak mütefevvizlere bundan 
fazla bir şey verilmemesi iltizam edilmiştir. Kanu
nun 2 inci maddesi bu mütaleadan mülhemdir. 

Adi iskânlarda 
A - Tasfiye talepnamelerinde gösterdikleri mal

larını tasarruf vesikalarrve kefaletnamelerle tevsik 
edemiyen, 

B - îbraz ettikleri vesaiki kabule şayan görül-
miyen, 

C - Mütemmim evrakı noksan olmasına mebni 
muameleden çıkarılan, 

D - 1928 senesi kânunuevvel nihayetine kadar 
evrakı müspiteye müsteniden müracaatla emval te-
fevvüzü talebinde bulunmıyan mübadiller, adi 
iskâna tabi tutulmuş ve borçlandırmıya sevkedii-
mişti. 

Mübadelei ahali mukavelenamesinin 14 üncü 
meddesi mucibince memleketinde terkettiği em
vale ait tasfiye talepnamesini tanzim ve masaya 
- muhtelit mübadele komisyonuna - kaydettir
miş olan her mübadilin hak talebi ^derkârdır. 
kat'î tasfiye, mukavelenamenin gösterdiği şe
kilde^ mütekabil ve mahallî tetkik ve takdiri 
kıymetlere istinat ettirilmiyerek hükmî ve fara-
zî'olduğuna göre - aksi sa1>it olmadıkça - tasfiye 
talepnamelerinde mukayyet emvalin mevcudiye
tini ve mübrizine aidiyetini kabul etmek bir em
ri zaruridir, 

Tasfiye beyannamelerini memleketlerini terke • 
derken tanzim etmiş olan Lozan mübadilleri, em-

*>*" 



val mübadelesi hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından atiyen vazedilecek ahkâmı bilemiyeeek-
leri ve bu beyannameleri memleketlerinin ileri ge
lenlerinden müteşekkil heyetler huzurunda mahal
lerinde doldurdukları cihetle - kıymetlerindeki 
mübalâğadan kat ' i nazar - bunlarda hilafı ha
kikat (tesbitlere ) hemen heme tesadüf edilme
miştir. 

Tevakkuf ve mülâhaza, yalnız mevzuatın ted
vininden ve vaziyet anlaşıldıktan sonra tasfiye 
talepnamelerini memleketimizde tanzim eden Bal
kan mübadillerinin beyannamelerine inhisar 
eder ki bunlarında çoğu hakikata mukarin ol
makla beraber keyfiyet ve kemiyyet noktasın
dan mahdudiyeti, kabul edileeek esasın umu
miyetine mani teşkil etmez. 

MübadeLe suretile gelen her ferdin memleket 
tinde bir evi ve ailesini geçindirecek kadar ara
zisi veya musakkaf emvali mevcut olmasına 
reğmen bunların beşte birinden fazlası vazedilen 
ahkâma muvafık vesaik ibrazına muvaffak ol
madıkları cihetle muameleleri teffizen intaç 
ve terkettikleri emval mahsup edilememiştir. Bun
ları borçlanmıya sevketmek, mantıkla müeyyet 
ve bilfiil mevcut olan haklarını tanımamak çok 
elemli bir tesir husule getireceği gibi bu tarzı 
hareket (hak) mefhumile de kabili telif olamazdı. 

Borçlanma kanununun 4 üncü maddesinde (Lo
zan muahedenamesinin mübadelei ahali mukavele
namesine tevfikan mübadeleye tabi olanların mem
leketlerinde terkettikleri emlâk ve arazinin tasfiyei 
kafiyede tahakkuk edeeek kıymetleri, kendilerinin 
ayni kıymetlerle mütehakkak zimmetlerinden tenzil 
olunur) denilmekte olmasına ve tasfiye iki Devlet 
arasında hükmen ve farazi olarak yapılmış bulun
masına göre bunları mahsube tabi tutmak bir emri 
zaruridir. Bunlara iskânı adi derecesinde tahsis 
edilmiş olan emvalin meccanen temliki hakkında 
vazedilen hüküm bu mütalealara müstenittir. 

Bulgaristan mübadilleri 
Hükümetimizle Bulgaristan Krallığı arasında 

18 teşrinievvel 1925 tarihinde Ankarada icra edilen 
protokolün (0) fıkrasında: İstanbul şehri müstesna 
olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa kaf
asındaki arazisi ahalii asliyesinden olupta 18 teşrini
evvel 912 tarihinden protokolün imzası tarihine 
kadar Bulgaristana hicret etmiş Bulgarlara ve Bal
kan harbini müteakip Bulgaristana ayrılan arazi 
ahalii asliyesinden olupta 18 teşrinievvel 912 tari

hinden protokolün imzası tarihine kadar Türkîyeyö 
hicret etmiş olan müslümanlara ait emvalin, arazir 
sinde bulundukları Devletler tarafından mütekabi-
len iktisap edileceği tasvip ve bu protokol 874 nu
maralı kanunla tasdik edilmişti; 

28 mayıs 928 tarihinde neşredilen 1341 numa
ralı kanun, gayri menkul malları Bulgar Hükûme* 
tine intikal etmiş olanların adiyen iskânlarını, 
fazla istihkakı olanlara istihkakları nisbetinde mal 
verilmesini kabul etm^ti. Kanunun 2 inci maddesi 
verilecek emvalin şerait ve nisbetini, İcra Vekilleri 
Heyetinin kararına talik etmiş bulunuyordu. 

Buna müteallik kararname tanzim edilmediğin
den Bulgaristan mübadilleri hakkında mübadelei 
emval tatbikatı yapılmadı. 

Mallarının mübadelesi kabul edilen sahalar hal
kı Balkan harbini müteakip hicret ederek yerleşmiş, 
bunların miktar ve metrukâtları mahdut olup he
men umumuna iskânı adi suretile mal verilmiş ol
duğundan aradan uzun bir zaman geçtikten sonra 
bir çok külfetler ihtiyarile istihkak tahakkuk ettiri
lip bunları tekâs ve mahsuba tabi tutmaktansa ken
dilerine iskânı adi derecesinde tahsis edilen emvalin 
meccanen temliki muvafık görülmüştür. 

Harikzedeler 
Muharebelerde evleri yanan ve harap olan ha-

rikzedelerin, tahtı tasarruflarında başka meskenleri 
mevcut olmamak ve 15 mart 1926 tarihinden evvel 
tahsis kararı almış bulunmak şartile iskân edildik
leri eşhası mütegayyibe hanelerinin borçlanmağa, 
hakları vardır. 

13 mart 1926 tarih ve 781 numaralı istibdal ka
nununun hükümleri bu merkezde idi, bu tarihe 
kadar çok yerlerde bilhassa harikzedelerin müte-
kâsif bulundukları îzmir havalisinde harikzede mu
amelâtı emlâki milliye daireleri tarafından tedvir 
olunarak iskân idarelerince tahsis karatr verilme
miş ve bir kısmı Rumlardan metruk evlere yerleş
miş bulunduğndan zaman zaman tahliye tatbikatına 
maruz kaldılar. 

23 mart 1929 tarih ve 1407 numaralı kanun, 13 
mart 1926 tarihli kanunun neşrinden evvel müba
deleye tabi eşhastan metruk evlere resmen iskânları 
yapılanlardan 30 mayıs 1928 tarihine kadar raüte-
gayyip eşhasa ait hanelere nakilleri icra kılınmı-
yanlara temlik hakkı bahşetmiyordu. Vatan müda
faasına ve millî cidale iştirak ederek bu yüzden ser
vetlerini kaybeden istilâzedelerin ihmali doğru ve 
muvafık olamıyaeağmdan ciheti aidiyetleri ne olur-
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| mevzu ahkâma göre tabiiyet, sılûıtkrı senit v# kâ* 
yıtlaı-r maabtrfe olmadığımdan; - mübadeleye tabi 
a<Mcdilerele ntüatehjklerine tef fm olunsıaşb ver se
nelerden beri bunların yedi işgal ve istifadelerine 
geçmiştir. Yunanlı emvalinden bulunmak iddia ve 
ihtilâfını taşıyan kısımlardan bilhassa Izmirde 

LmiibadiHeEe. tfiffiz. edilmiş bir çok evler mevcut
tur. Bu gibi yerlerin tahliyesile hak sahibi şagille-
rinin açıkta bırakılması gayri müadriittrvesgpk mah
zurlu olduğundan mukabilinde nasmaahT kıyjnttitt 
rum emvali metrukesi tefrik edilirsek suratite.- bun
ların tekas ve mahsube tabi tutularak vazüüyatle-

priadöY ipkası maslahata uygun görülmüş sekizinci 
madde bu mülâhazaya istinaden kaleme alınmıştır. 

sa? oîsasr raedsut kaiminim mer'iyefei tarörine kmteır| 
bunların işgatterr altmdabulunanve Jayraseti hazıra* 
lan 25 000 lirayı tecavüz etmiyen (13 mart: 192& 
tarih ve 781 numaralı kanunun 1 inci maddesinin 
son fıkrası) evlerin uhdelerinde ipkasile mecca-
ndn temliki muvafık görülmüş ve 4 üncü madde J 
bu esâstan mülhem bulunmuştur. I 

Gayri mübadil muhacirler 
Bunların muavezaya tabi istihkakları olmadı* 

ğmdan adüyen» mukassas emval bedellerini borçlan
maları cari ahkâm iktizasındandır. 

Ancak daha bir hayli nüfusa muhtaç olaıiumemJ 
leketimize ecnebi diyarlardan gelmiş olanlar hak
kında- bazı göna müsaadat ve*muaf iyat temini, ftfc 
dutfernmr haricinde* kalanların iltihakını teşviK5 ve 
tesri noktasından faideli olacağı gibi muhassas em
vale^ mer&utiyet ve alâkalarım tezyitr veı binnetıee 
istftisaiâtm çoğaimasmr ve muktelif sebepler- dölö- j 
yısile tescil harici kalan mallara* sar'atle* tapöy»] 
raptım teshil edeceği* cihetle buni^rm^ muhtaç ©law-
larana adi iskân nisbetw*Efe' verHetr gayri raenfeui 
enwafc bedeîâtınm boyçlan^ıraıa^ın hariç* tutularak 
menetmen temliki muvafık gülmüştür. 

Mâiyen mksirt edile» her aöeye, mevki: iştim»-
isiv BiiktaM nüfmsa ve nw'ı iştigallerine gere bir 
evle vasati 75 dönüm hububat arazisi veya on do
nranı tütün tarla» yahut sekâa dönünr bağ * veya yüai 
yirmi zeytin ağacı yahut bir dükkân verilmiştir. 
Vasati beş nüfuslu bir ailenin hm günkü hayat şe
raiti altında maişetini temin ettikten sonra bunla
rın, hasılatından tasarruf yaparak her sene taksit
lerini ödemesi adeta imkânsızdır. Borçlarının ta
mamını da ödeyemiyenlerin mallarına müraoaari edi* 
lip satılması şamil bir sefalet tevlit edeceği gibi 
bir çok yerlerde hassatan köylerde araziye* alıcı 
bulunmıyacağından muattal kalacak, Devlet vergi 
alamıyacak, istihsalât azalacak ve bütün bunlar 
memleketin umumî servetini müteessire etaekL&J 
beraber Devlet varidatına da müessir olacak
tır. îşte bu etraflı düşüncelerdir ki muh
taç muhacirlere adi iskân nisbetinde veril
miş olan malların meecanen temliki noktai 
nazarının serdine saik olmuştur. 

M ütefevvizlerin işgalleri altında, bulunan 
Y.unanlt evleri 

Mübadeleye gayri tabi. okluların, tahakkuk, etmişi 
ve edecek istihkaklarına. kasşdık itt.ihaıı edilen; 
yunanlı. em«alind£cı.bi£rkısmx.- bir. çok, yeisler&£I 

f îstikkaft fatl&forv 
Mütefevvizlerin istihkaklarından ve adfyen- is

kâna taİn tutulanların tevzii arazr talimatnamesinde 
gösterilen miktardan fâzla olarak: ellerihdfer Bulun
durdukları gayri menkul mallar bedeîîni, borçlan
maları bîr emri tabiî olup 2$f*ve 4'üneü maddeierin 
borçlanma hükümleri bir esasa müstenittir. 

i Bono usulü ve huntânn karşütğir 
Kanunun mer'iyeti tarihî olarak tesbit edilen 

1 haziran 1931 re kadar her tarafta teffîz muame
lelerine nihayet verilerek tahakkuk ettirilecek is
tihkakların tef f iz komisyonları mazbatalarîTe bit-
tevsik altın esasına göre tanzim edilen mazbatalar 
muhteviyatının memleketiiHİKİır muhteİf- sattsla-
nndaki gayri menkullerin harpten evvelkine nis-
betle hali hazır tedavül kıymetleri arasında fark 
altınla, kâğıt arasındaki: rayice tamamen mutabık 
olmayıp vasati fark emsali üç misli olarak edildi
ğine nazaran üç misli üzerinden tasfiye bonolarına 
raptı ve bu tarihten sonra erbabı istihkak elinde 
bulunanlardan maada bilûmum gayri menkul em« 

LvaM. metrukenin*hazineye devri bunların menafi ve 
hasilâtile satış bedellerinin bonolar muhteviyatının 
istifasına karşılık tutulması maraMr gSrâerek 
birinci maddenin son fıkrasnV$ra«* mwMt*bu 
esasa göre kaleme alınmış, bonoların surefcfc tanzim 
ve istifası hakkında ayri bir nwammtnıe tanzimi 
tensip: edilmiştir. 

Tapu harçları 
i Mübadele stıretile verilmiş, veyjk meccaueiL. teıa-
lik, edilmiş, ©lan. mallardan tapu harcı, alınması 

| muvafık gerinmediğimden, beşinci madde ik bunlar 
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harçtan istisna edilmiştir. 

Teffiz ve iskân muamelelerinin intacı ve kat'î 
tasfiyesi hakkındaki kanun lâyihasının gerek heyeti 

mecmua gerek müfredat itibarile yukarıda bast 
olunan mülâhazalar dairesinde tanzim ve teklif 
edildiği arzolunur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

f* B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar M 12 
Esas M° il824 

23 -H-1931 

Yüksek Reisliğe 
Mübadele ve tefviz işlerinin intacı ve kati tasfiyesi hakkında İcra Vekilleri Heyetince tanzim 

olunup Encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası Dahiliye ve Maliye vekilleri beyfendile-
rin huzurile tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Lâyihaya bağlı esbabı mucibe mazbatasındaki tafsilât mütalea olunduktan ve Dahiliye Vekili 
Beyfendi tarafından verilen şifahî izahat dinlendikten sonra lâyihada zikredilen kati tasfiye lüzumu 
zarurî görülmüş ve esas itibarile lâyihanın kabulü kararlaştırılmıştır. 

Ancak, ikinci madde sonundaki nisbetih (istihkak nisbeti) olduğu tasrih edilmiş olduğu gibi 
bu lâyihadan evvel borçlanma kanununa göre verilmiş olan gayri menkullerin taksitlerinin bir 
haziran 931 den itibaren alınmaması ve alınmış olanların da iade edilmemesi icap etmekte bulun
duğundan bu husus, lâyihaya beşinci madde olarak ilâve kılınmış ve mütebaki madde numa
raları buna göre değiştirilmiş ve altıncı madde olan beşinci maddedeki (temlik olunan ) kaydı 
yerine bu kanun lâyihasına göre verilecek gayri menkullerden de harç alınmaması için 
temlik edilecek ) kaydı konulmuştur. 

Arzolunan sebeplere göre kabul edilen lâyihanın havalesi mucibince Maliye Encümenine 
sunulması kararlaştırılmıştır. 
Dahiliye En. Reisi Na. M. M, 

Muttalip Muttalip 
Âza 

Atıf 

Âza 
Kars 

Baha taiı 

Kâtip 

Âza 

smail 

Âza 
Balıkesir 

Fahrettin 

Âza 

Rifat 

Âza 
Aydın 

Emin Fikri 

Âza 
Antalya 
Rasih 

Aza. 
Çorum 

/. Kemal 

T.B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M 31 
Esas M 4(824 

Maliye Encümeni mazbatası 

28-11-1931 

Yüksek Reisliğe 

Mübadele ve teffiz işlerinin intacına ve kat'î surette tasfiyesine dair Dahiliye Vekâletince 
hazırlanıp Başvekâletten gönderilen kanun lâyihası ve esbabı mucibesile Dahiliye Encümenince 
bu bapta yazılan mazbata ve tadilen kaleme alınan kanun lâyihası encümenimize havale buyru-
makla Dahiliye ve Maliye Vekilleri beyefendiler hazır oldukları halde mütalea ve tetkik edildi: 

Bu kanun lâyihasının istihdaf ettiği gaye senelerden beri sürüncemede kalan mübadele ve 
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teffiz işlerinin kat'î ve niha'î bir şekilde neticelendirilmesini temine matuf olduğu cihetle lâyi 
hanın ihtiva ettiği esaslara ve bu bapta Dahiliye Encümenince kaleme alınan mazbata muhtevi
yatına Encümenimiz iştirak etmiştir. 

Bu katî tasfiyede istihkak sahiplerine istihkaklarının tamamını tesviye esası kabul edilmemiş
tir ki sebebi de buna maddeten imkân mevcut olmamasıdır. Bu imkânın mevcut olmayışına 
nazaran, şimdiki vaziyetin kararsızlığını devam ettirmekten ise, imkânın müsade ettiği şartlar 
dairesinde kat'î tasfiye yapmak ve kararsızlığa nihayet vermek tercih edilmiştir. 

Kanun lâyihası binde 25 nisbetinde olan tapu harcı alınmaksızın malların tapuya raptını da 
temin edeceğine nazaran, şimdiye kadar tapu harçlarını vererek mallarına tasarruf edememiş 
olanlar, mallarına sahip olacaklar ve malları tedavül kabiliyetini iktisap edecektir. 

Birinci madde — Altın olan istihkakları miktarının Türk varaki naktiyesi olarak üç misli 
nisbetinde tesviye bonoları alacak olan hak sahipleri tarafından 1331 numaralı temlik kanununun 
üçüncü maddesinde gösterilen müddet zarfında müracaat edilmiş ve istihkaklarının da mezkûr 
kanunun birinci maddesinde tadat olunan nisbetler dahilinde tahakkuk eylemiş olması meşrut 
bulunmasına nazaran, bu maddeler zikredilmek suretile kanun lâyihasının birinci maddesi daha 
vazih bir şekle konmuştur. 

İkinci madde — Bu madde: « 1331'numaralı temlik kanununun birinci maddesinde gös
terilen nisbetler kafi tasfiyeye esastır » denilmekte olup, bu nisbetin 488 numaralı teffiz 
kanununun ikinci maddesinin sonfıkrasında muharrer elli bin lira haddine maksur olduğuna 
yani elli bin liradan fazla mala sahip olanlar için bu kat'î tasfiyede ancak elli bin liranın yüzde 
ellisi de yüzde kırkı ve yüzde yirmisi nazarı itibare alınacağına göre, bu cihetin de maddye 
sarahaten dercedilmesini encümenimiz muvafık görmüştür. 

3,4,5,6 inci maddeler — Bu maddeler Dahiliye Encümeninin kabul ve tadil ettiği şekillerde 
Encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Yedinci madde — Bu maddenin birinci fıkrasındaki « itibaren » kelimesi ibarenin temini 
selâmeti noktasından tayyedilerek mezkûr madde ana göre yazılmıştır. 

Sekizinci madde — Dahiliye Encümeninin kabul ettiği şekilde aynen ipka edilmiştir. 
Dokuzuncu madde — Gayri mübadil Türklere muhassas emvalden 10 haziran 930 tarihine 

kadar teffiz muamelesi tekemmül etmiş olan emval, ile harikzedelerin işgallerinde bulunan mes
kenlerden iskânı adi derecesinde olanları, istirdat edilmeyip bu dereceden fazlasının borçlanma 
kanununa tevfikan borçlandırılması esasını tazammun ettiği halde fazlası hakkında yapılacak 
muamele sarahaten gösterilmemiş olduğundan, bu maksadı tasrihen maddeye bir cümle ilâve 
edilmiştir. 

10, 11, 12 inci madde — Bu maddeler de Dahililiye encümenince kabul edilen şekilde 
ipka edilmiştir. 

İşbu esbabı mucibe mazbatası ve Encümenimizce yazılan kanun lâyihası ile evrakı merbuta 
havalesi mucibince, Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Âza Âza 
Ankara Kayseri 
Sami Emvali metruke tasfiye olu

nurken hükümetçe evleri alı
narak mukabilinde emvali 
metrukeden ev verilmiş olan
larında 4 üncü maddede na

zari itibare alınması zaruri 
olduğu kanaatindeyim 

Âza Âza Ahmet Hilmi 
Malatya Trabzon 

M. Nedim A. Şefik 

Maliye En. Reisi M. M. Kâ. 
Bayazit İstanbul 

AH Rana İhsan M. Ziya 



Bütçe EBûümani maabatası 

T. B. M, M. j ' :S 
Bütçe Mncüm&ni 

M .64 12-III-im 
Esas 1/8M r..:| 

Yükfeök Reisliğe 

"Mübadele ve tef fiz işlermm tasfiye ve kat *î surette intacma dair ohrp Dahiliye Vekâletince 
hazırlanan ve Başvekâlet tezkeresi ile Yüksek Meclise takdim edilen kamın lâyihası ve esbabı mu-
cibesi, Dahiliye ve Mâliye Encümenleri mazbataları Encümenimizee tetkik ve Tnüzakere ohmdu. 

Senelerden beri sürüncemede kalan bu işin'hal ve tasfiyesi lüzumunda Encümenimiz de diğer 
encümenlerin fikirlerine iştrâk etmiş ve yerleşmiş kimseleri yerinden oynatmamak cihetine 
ehemmiyet atfetmiştir. 

Henüz istihkakım kısmen -veya'tanramen almamış bulunanlara gelince : tef fiz devam ettikçe 
ııisbetsizlik de devam edeceğine ve şimdiye ka-dar görülen müşkülât tekerrür eyliyeeeğine göre bu 
istihkakları .mevcut gayrimenkuller ile karşılamak ve mütesavi bir nisbet dahilinde tevziat esasını 
tutmaktan başka çare bulunamamıştır, istihkaklarını az veya çok almış bulunanlarla hiç alma
mış olanlar arasında fark gözetmek ve karşılığı kifayetine göre adilâne tevzi edebilmek üzere 
kuponlu istihkak vesikaları usulü kabul olunarak 11, 12, 14, 15, 16, 17, ve 18 inci maddeler yenden 
tanzim ve ilâve olunmuştur. 

Tasfiye muamelesini tedvir ve tesri için de merkezde bir komisyon teşkilini ve bu komisyonun 
istihkak mazbatalarım ne yolda toplayıp tasfiye Tesikalânna raptedeceğini göstermek üzere 8, 9 ve 
~I0 uncu maddeler kısmen mevcut hükümleri de ihtiva etmek üzere yeniden tanzim ohmmuştur. 

Bu kanun lâyihasında encümenimizce yapılmış saslı bir tadilde tef fiz muamelesinin 1 haziran 
1931 tarihine kadar devamı hükmünü kaldırmaktır. Yeni hükümler tutulan karşılığı nisbeten en 
adilâne tevzi esasını ihtiva eylediği ve tefîiz "muamelelerine kısa bir müddet devam imkânı 
sui istimale müsait görüldüğü cihetle bu kanunun neşrinden sonra yalnız tasfiye yolunu açık 
bırakmak hususu tercih edilmiştir. 

"Tapu muamelelerinin satışı teshil edecek tarzda mümkün mertebe kısaltılması için 18 inci madde 
dahi yeniden tanzim olunmuştur. Muameleyi teshil edecek diğer bir cihet satışa çıkarılacak malla
rın daha evvel tapuya gönderilip üzerlerinde tetkikat icra ettirmek olup bu-husus için kanun hükmüne 

"lüzum gorülmiyerek Maliye ve Dâhiliye Vekaletlerinden temenni ile iktifa edilmiştir. 
.Tadilen .hazırlanan lâyiha müstacelen müaakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzo-

lunur. 

®eis Seis Vekili M, M. Âza Âaa Âıa 
istanbul Bordur öaaiantep Mühendis Borsa Eratmmı 
Fuat Vahit Remzi Mitat Muhlis Aziz 

Âza Âza lâza Âza Âza Âza 
üBİKsiz Saparta dKütahya Niğde Sivas Yoagat 

EIT. Baham Mükvrrem Niyazi As%m Faik M. Remzi S. Sırrı 

Âza 
.Bursa 

Dr. Ş. Lûtfi 

Âza Âza 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mübadele ve teffiz muamelelerinin intacı ve 
kafi tasfiyesi hakkında kanun lâyihase 

MADDE l — 133ı numaralı temlik ka
nununun tayin ettiği nisbetler dahilinde tahak
kuk eden istihkaklarına mukabil hiç mal aîmı-
yan veya kısmen mal alan mübadillerin maz
bata ile tesbit edilmiş ve edilecek olan 
istihkakları i haziran 931 tarihinden itibaren 
bir sene zarfında altın istihkaklarının üç misli 
üzerinden tasfiye bonolarına raptolunur. 

MADDE 2 — 1331 numaralı temlik ka
nununun birinci maddesinde gösterilen nisbet
ler kat'î tasfiyeye esastır. Bu nisbetler fevkinde 
mal almış olup fazlasını borçlanmış olan mü
badillerin fazjası hakkındaki taahhütleri baki
dir. Mezkûr nisbetler fevkinde mal tefevvüz 
edip henüz fazlasını borçlanmamış olan müba
diller işbu fazlaları 1 haziran 931 tarihinden 
itibaren bir sene zarfında borçlanma kanunu
na tevfikan borçlanmaya veya uhdelerindeki 
mali terkedip mukabilinde nisbeti miktarında 
bono almıya mecburdur. 

MADDE 3 — Temlik kanununun 3 üncü 
maddesinde gösterilen müddet zarfında müra
caat etmemiş veya müracaat edipte vesaiki 
ikmal edilmemiş olan mübadiller ile 1341 
numaralı kanunun şümulü dahilinde Bulgaris-
tandan gelenlere ve muhacirlere iskânı adi 
derecesinde tahsis edilmiş olan emval ciheti 
aidiyeti ne olursa olsun uhdelerinde ipka ve 
meccanen temlik olunur. İskânı adi derece
sinden fazlası borçlanma kanununa tevfikan 
borçlandırılır. 

MADDE 4 — Meskene muhtaç harikzede-
lerin elyevm işgallerinde bulunan meskenler 
ciheti aidiyeti ne olursa olsun uhdelerinde 
ipka ve iskânı adi derecesindeki miktarı mec
canen temlik edilir fazlası borçlanma kanunu
na tevfikan borçlandırılır. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mübadele ve teff iz muamelelerinin intacı ve kat'î 
tasfiyesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — 1331 numaralı temlik kanu
nunun tayin ettiği nisbetler dahilinde tahakkuk 
eden^ istihkaklarına mukabil hiç mal almıyan 
veya kısmen mal alan mübadillerin mazbata ile 
tesbit edilmiş ve edilecek olan istihkakları 
1 haziran 1931 tarihinden itibaren bir sene 
zarfında altın istihkaklarının üç misli üzerinden 
tasfiye bonularına raptolunur. 

MADDE 2 — 1331 numaralı temlik ka
nununun birinci maddesinde gösterilen nisbet
ler kat'î tasfiyeye esastır. Bu nisbetler fevkinde 
mal almış olup fazlasını borçlanmış olan mü
badillerin fazlası hakkındaki taahhütleri bakidir. 
Mezkûr nisbetler fevkinde mal tefevvüz edip 
henüz fazlasını borçlanmamış olan mübadiller 
işbu fazlaları 1 haziran 1981 tarihinden itiba
ren bir sene zarfında borçlanma kanununa 
tevfikan burçlanmıya veya uhtelerindeki malı 
terkedip mukabilinde nisbeti istihkakı mikta
rında bonu almıya mecburdur. 

MADDE 3 — Temlik kanununun '3 üncü 
maddesinde,gösterilen müddet zarfında müra
caat etmemiş veya müracaat edip de vesaiki 
ikmal edilmemiş olan mübakiller ile 1341 nu
maralı kanunun şümulü dahilinde bulgaristan-
dan gelenlere ve muhacirlere iskânı adî dere
cesinde tahsis edilmiş olan emval ciheti aidi
yeti ne olursa olsun uhdelerinde ipka ve mec
canen temlik olunur, iskânı adi derecesinden 
fazlası burçlanma kanununa tevfikan borçlan
dırılır. 

MADDE 4 — Meskene muhtaç harikzede-
lerin elyevm işgallerinde bulunan meskenler 
ciheti aidiyeti ne olursa olsun uhdelerinde 
ipka ve iskâni adi derecesindeki miktarı mec
canen temlik edilir. Fazlası borçlanma kanunu
na tevfikan borçlandırılır. 



MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Mübadele ve teff iz muamelelerinin intacı ve katı 
tasfiyesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE i — 1331 numaralı temlik kanu
nunun üçüncü maddesinde gösterilen müddet 
zarfında müracaat etmiş olup mezkûr kanunun 
birinci maddesinin tayin ettiği nisbetler dahi
linde tahakkuk eden istihkaklarına mukabil 
hiç mal almıyan veya kısmen mal alan müba
dillerin , mazbata ile tesbit edilen altın istih
kakları l haziran 1931 tarihinden itibaren bir 
sene zarfında üç misli üzerinden tasfiye bonu-
larına raptolunur, 

MADDE 2 — 488 numaralı teffiz kanunu
nun ikinci maddesinin son fıkrasında muharrer 
hat dahilinde, 1331 numaralı temlik kanunu
nun birinci maddesinde gösterilen nisbetler 
katî tasfiyeye esastır . Bu nisbetler fevkinde 
mal almış olup fazlasını borçlanmış olan mü
badillerin, fazlası hakkındaki taahhütleri baki
dir . Mezkûr nisbetler fevkinde mal tefevvüz 
edilip henüz fazlasını borçlanmamış olan mü
badiller işbu fazlaları 1 haziran 931 tarihinden 
itibaren l sene zarfında borçlanma kanununa 
tevfikan borçlanmaya, veya uhtelerindeki mali 
terkedip .mukabilinde; istihkakı nisbeti mikta
rında; bonu almaya, mecburdurlar. 

MADDE 3'"— Aynen Dahiliye Encümeninin 
tadili veçhile 

M\DDE 4 — Aynen Dahliye Encümeninin 
tadili veçhile 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mübadele ve teffiz islerinin kafî tasfiyesi 
ve intacı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 nisan 1340 tarih ve 
488 numaralı mübadeleye tabi ahaliye verile
cek emvali gayri menkule hakkındaki kanu
nun ikinci maddesinin son * fıkrasında yazılı 
hat dahilinde 1331 numaralı ve 28 mayıs 
î 928 tarihli mübadil, gayri mübadil ve mu
hacirlere tahsis olunan gayri menkullerin ta
puya raptına dair kanunun birinci maddesin
de gösterilen nisbetler kat'î tasfiyeye esastır. 

Bu nisbetler dahilinde mevcut hÜKÜmlere 
tevfikan ittihaz edilmiş olan teffiz kararları 
kat'î ve muteberdir. Bu kanunun neşrinden 
sonra teffiz kararı ittihaz olunamaz* 

• MADDE 2 — Kat'î tasfiyeye esas tutulan 
nisbetler fevkinde mal almış olup fazlasını 
borçlanmış bulunan mübadillerin, fazlası hak
kındaki taahhütleri bakidir. Mezkûr nisbetler 
fevkinde mal tefevvüz edip fazlasını henüz 
borçlanmamış olan mübadiller işbu fazlaları 
bu kanunun meriyetinden itibaren üç ay zarfın
da borçlanma kanununa tevfikan borçlanmıya 
veya uhdelerindeki malı terkedip mukabilinde 
istihkak nisbetinde tasfiye vesikası almak üze
re müracaata mecburdur. 

MADDE 3 — 1331 numaralı kanunun 
üçüncü maddesinde gösterilen müddet zarfın
da müracaat etmiş olup mezkûr kanunun bi
rinci maddesinin tayin ettiği nisbetler dahilin
de tahakkuk eden istihkaklarına mukabil hiç 
mal almıyan veya kısmen mal alan mübadille
re 11 inef madde mucibince tasfiye vesikası 
verilir. 

MADDE 4 — 1331 numaralı kanunun 3 
üncü maddesinde gösterilen müddet zarfında 
müracaat etmemiş veya müracaat edipte ve
sikaları ikmal edilmemiş olan mübadiller ile 
1341 numaralı kanunun şümulü dahilinde 
Bulgristandan gelenlere ve muhacirlere iskânı 
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MADDE 5 — Gerek iskânı adi gerek teffiz 
suretile mübadillere, muhacirlere ve harikze-
delere temlik olunan emvali gayri menkule 
harcı alınmadan tapuya raptolunur. 

MADDE 6 — Bir haziran 931 tarrhinden 
itibaren teffiz muamelesine nihayet verilir. 
İşbu kanuna tevfikan rnüstehikleri namına 
tapuya raptı lâzım gelen emval müstesna ola
rak cins ve aidiyeti her ne olursa olsun diğer 
bilumum metruk emval hazine emrine terk edil
miştir. Bu mallardan bu kanunun meriyetinden 
itibaren hazinece satılacak olanların bedelleri 
tasfiye bonularile mahsup edilir . Bu emvalin 
mahsup edilmiyen bakiyei esmanı istimal edil
memiş bonuiar karşılığı olarak ziraat bankasına 
tevdi edilir. 

MADDE 7 — KAt'i tasfiye bonularının 
sureti tanzim ve itfası nizamname ile tayin 
olunur. 

MADDE 8 — Oayri mübadil Türklere rau-
hassas olan emvalden ı o haziran 930 tarihine 
kadar teffiz muamelesi tekemmül etmiş olan 
ernlâk ile harikzedelerin işgallerinde bulunan 
meskenler istirdat edilmeyip mukabili ayni 
kıymette rurn emvali metrokesi evvel emirde 
gayri mübadil hak sahipleri hesabına tefrik 
olunur. 

MADDE t) - sekiz teşrinisani 339 tarihli 
368 nrmıaralı Mübadele imar İskâD, |6 nisan 
340 tarihli 488 numaralı teffiz, 14 kanunu-

MADDE 5 — Bu kanun ile temlik edilen 
gayri menkullerden borçlandırılacak aksam 
müstesna olarak meccanen verilecek olanlara 
ait ve i haziran 1931 tarihine kadar istifa 
edilmemiş olan, taksit borçları tahsil olunmaz 
tahsil edilmiş olanları da iade edilmez. 

MADDE 6 — Gerek iskânı adi gerek teffiz 
suretile mübadillere muhacirlere ve harikzede-
lere temlik edilecek emvali gayrı menkule tapu 
harcı alınmadan tapuya rpatolunur. 

MADDE 7 — 1 haziran 1931 tarihinden 
itibaren teffiz muamelesine nihayet verilir. İş 
bu kanuna tevfikan müstehlikleri namına tapuya 
raptı lâzım gelen emval müstesna olarak cins 
ve aidiyeti her ne olursa olsun diğer bilumum 
metruk emval hazine emrine terkedilmiştir. Bu 
mallardan bu kanunun meriyetinden itibaren 
hazinece satılacak olanların bedelleri tasfiye 
bonularile mahsup edilir, bu emvalin mahsup 
edilmiyen bakiyyei esmanı istimal edilmemiş 
bonuiar karşılığı olarak Ziraat Bankasına tevdi 
edilir. 

MADDE 8 — Kafi tasfiye bonularının su
reti tanzim ve itfası nizamname ile tayin olu
nur. 

MADDE 9 — Gayri mübadil Türklere mu-
hassas olan emvalden 10 haziran 1930 tarihi
ne kadar teffiz muamelesi tekemmül etmiş 
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MADDE 5 
tadile veçhile 

— Aynen Dahiliye Encümeninin 

MADDE 6 
tadili veçhile 

Aynen Dahiliye Encümeninin 

MADDE 7 — 1 haziran 1931 tarihine ka
dar tefviz muamelesine nihayet verilir. İş bu 
kanuna tevfikan müstehikleri namına tapuya 
raptı lâzım gelen emval müstesna olarak cinsi 
ve aidiyeti herne olursa olsun diğer bilumum 
metruk emval hazine emrine terkedilmiştir. 
Bu malların bu kanunun mer'iyetinden iti
baren hazinece satılacak olanlarının bedelleri 
tasfiye bonularile mahsup edilir. Bu emvalin 
mahsup edilmiş bakiyei esman istimal edilme
miş bonular karşılığı olarak Ziraat Bankasına 
tevdi olunur. 

MADDE 8 — Aynen 

MADDE 9 — Gayri mübadil Türklere mahsus 
olan emvalden, ıo haziran 1930 tarihine ka
dar teffiz muamelesi tekemmül etmiş olan emval 

adî derecesinde tahsis edilmiş olan emval ai
diyeti ciheti ne olursa olsun uhdelarinde ipka 
ve meccanen temlik olunur. 

İskânı adî derecesinden fazlası borçlanma 
kanununa tevfikan borçlandırılır 

İskata adî derecesini gösterir bir cetvel 
bu kanuna merbuttur. 

MADDE 5 — Meskene muhtaç harikzede-
lerin işgallerinde bulunan meskenler aidiyeti 
ciheti ne olursa olsun uhdelerinde ipka ve 
iskânı adî derecesindeki miktarı meccanen tem
lik edilir. Fazlası borçlanma kanununa tevfikan 
borçlandırılır. 

MADDE 6 — İşbu kanun ile temlik edilen 
gayri menkullerden iskânı adî haddi dahilinde 
bedelsiz verilecek olanların bu kanunun mer
iyetine kadar istifa edilmiş borç taksitleri 
tahsil olunmaz, tahsil edilmiş olanlar iade 
edilmez. 

MADDE 7 — Gerek iskânı adî gerek teffiz 
suretile mübadillere, muhacirlere ve harikze-
delere temlik edilecek gayri menkuller tapo 
harcı alınmadan tapuya rabt olunur. 

MADDE 8 T- Kafi tasfiyeye memur ol
mak üzere Dahiliye ve maliye Vekâleti erince 
tayin edilecek beş zatten mürekkep bir tasfiye 
heyeti teşkil olunur. 

MADDE 9 — Üçüncü madde de yazılı 
istihkak sahiplerinden ellerinde teffiz komisyon
larınca verilmiş istihkak mazbataları bulunan 



22 
sani 926 tarihli 816 numarah borçlanma ve 
13 mart 926 tarihli 781 numaralı istipdal 
ve 31 mayıs 926 tarihli ve 885 numaralı 
iskân kanunlarının ve 28 mayıs 928 tarihli ve 
1331 numaralı temlik kanunu ile bu kanuna 
müzeyyel 23 mart 929 tarihli 1407 numaralı 
kanunun ve Bulgaristanda gayri menkul mal 
bırakanlara verilecek emval hakkında 28 mayıs 
928 tarihli 1341 numaralı kanunun ve kavanini 
sairenin bu kanuna muhalif olan hükümleri 
mülgadır. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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olan emlâk ile karikzedelerin işgallerinde 
bulunan meskenler istirdat edilmeyip mukabili 
aynı kıymette Rum emvali metrukesi evvel
emirde gayri mübadil hak sahipleri hesabına 
tefrik olunur. 

MADDE 1 0 ~ 8 teşrinisani 339 tarihli 
;>>68 numaralı mübadele imar, iskân 16 nisan 
340 tarihli 488 numaralı teffiz, 14 kânunu
sani 1926 tarihli 716 numaralı borçlanma 
ve 13 mart 1926 tarihli 781 numaralı istib-
dal ve 30 mayıs 1926 tarihli 885 numarah 
iskân kanunlarının ve 28 mayıs 1928 tarihli 
ve 1331 numaralı temlik kanunu ile bu ka
nuna müzeyyel 23 mart 92Q tarihli 1407 
numaralı kanunun ve Bulgaristanda gayri 
menkul mal bırakanlara verilecek emval hak
kında 28 mayıs 928 tarihli 1341 numaralı 
kanunun ve kavanini sairenin bu kanuna mu
halif olan hükümleri mülgadır. 

MADDE 11 — Bu kanun l haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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ile harikzedelerin işgallerinde bulunan mesken
ler, istirdat edilmeyip mukabili aynı kıymette 
Rum emvali metrukesi, evvel emirde gayri 
mübadil hak sahipleri hasabına tefrik olunur. 
İskânı adi derecesinden fazla olan miktar için 
de dördüncü maddede beyan olunduğu veçhile 
eshabı borçlanma kanununa tevfikan borçlan
dırılır. 

MADDE 10 — Aynen 

MADDE 11 — Aynen 

MADDE 12 — Aynen 

mübadillerin bu kanunun meriyetinden itibaren 
üç ay zarfında mazbatalarım teffiz komisyonu 
reislerine tevdi edip mukabilinde makbuz al
maları ve istihkakları mazbataya merbut bulun
mayanların mazbata almak üezre bu müddet 
zarfında müracaatları mecburidir. 

MADDE io — Bu kanunun meriyetinden 
itibaren 6 ay zarfında her vilâyetten , teffiz 
komisyonlarınca musaddak bordro ile gönderi
lecek istihkak mazbataları tasfiye heyeti mari-
fetile tetkik edilerek bu mazbataların sahipleri 
namına muharrer olmak üzere tasfiye vesikaları 
tanzim ve Maliye Vekili tarafından imza olunur. 

Tasfiye vesikaları bu suretle temamen ikmal 
edildikten sonra ait olduğu vilâyetlere irsal 
ve vilâyetlerce makbuz mukabilinde sahiplerine 
ita olunur. 

MADDE 11 — Tasfiye vesikası üç tartip 
kuponu ihtiva eder , her kupon, istinat ettiği 
istihkak mazbatasının havi olduğu meblâğı 
natık olur. 

Kafi tasfiyeye esas tutulan nisbetler dahilin
deki istihkakının üçte birinden daha az mal 
a]mış veya hiç almamış olan mübadillere üç 
kuponlu, 

Üçte ikisine kadar mal almış olan mübadil
lere ikinci ve üçüncü tertiplere ait iki kuponlu 

Üçte ikisi miktarında veya daha fazla mal 
almış bulunan mübadillere yalnız üçüncü 
tertibe ait bir kuponlu tasfiye vesikası verilir. 

x MADDE 12 — Tasfiye vesikası kuponları
nın başkalarına devir ve cirosu caiz ve varis
lere intikali umumî hükümlere tabidir. 

MADDE 13 — Bu kanuna tevfikan müste
hlikleri namına tapuya raptı lâzım gelenler 
müstesna olmak üzere Dahiliye Vekâleti emrin
deki bilûmum gayri menkul emval hazine em
rine devredilir. 

Bu emvalden evvelemirde, gayri mübadil 
Türklere ait olup 10 haziran 1930 tarihine 
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I kadar teffiz kararı almış veya bu kanunun 

meriyeti tarihinde muhacirlere tahsis edil
miş veya harikzedelerin işgalinde bulunmuş 

I olan ve 2, 4 ve besinci maddalere tevfikan 
uhdelerinde ipkası lâzım gelen gayri men
kul emvale mukabil aynı kıymette emval tefrik 
edilip gayri mübadil hak sahipleri hesabına 
devrolunur. mübadil rumlardan metruk olup 
birirci ve ikinci fıkralar mucibince yapılacak 
tefrik neticesi hazine emrinde kalan gayri men
kuller ile evvelce taksitle satılmış olan vfya 
borçlanma kanunu ile bu kanuna tevfikan borç
lanmaya tabi bulunan mübadil gayri menkulle
rinin ı haziran > 1931 tarihinden itibaren 

. tahsil edilecek taksitleri, tasfiye vesikası ku
ponlarına karşılık tutulur. 

MADDE 14 — Bakiye mübadil istihkakla
rına karşılık olup hazineye devredilen gayri 
menkullerin hazinece bir defteri tanzim edile
rek usulen satılığa çıkarılır. 

MADDE 15 — Üçüncü madde hükmüne 
tevfikan istihkak, sahiplerine verilecek tasfiye 
vesikaları tertip sırasile 14 üncü madde mu-
nibince satılacak gayri menkul bebellerine 
mukabil nakit yerine kabul olunur. 

MADDE 16 — Tasfiye vesikalarına karşı
lık teşkil eden metruk malların satışlarında 
nakten istifa edilecek mebaliğ ile bu malların 
icar bedelleri, taksitler ve sigorta bedellerin
den vukubulacak tahsilat tasfiye vesikaları 
kuponlarının nakten tediyesine karşılık olarak 
2&aat Bankasına tevdi edilir. 

MADDE 17 — Birinci tertip kuponlar 
satış bedeline mahsup veya nakten tediye su-
retile tamamen itfa olunmadıkça ikinci tertip 
kuponların mahsup veya tediyesine gidilemez. 

Kezalik ikinci "tertip kuponlar aynı şekilde 
ortadan kalkmadıkça üçüncü tertip kuponlara 
geçilemez. 

Her tertip kuponun bakiyesini karşılıyacak 
nakit Ziraat Bankasında teraküm etmedikçe 
o tertibe nakit tevziatı yapılamaz. 

Karşılık gayri menkul mal kalmadığı ve 
Ziraat Bankasında müterakim meblâğ bu ka-, 
nuna göre tediyesi meşrut kuponların tama
men itfasına kâfi gelmediği takdirde sıra 
dahilinde kalan son tertibe ait kuponlara 

I garameten nakit tevziatı yapılır. 
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Bu maddede yazılı itfa muameleleri safha 
safha Maliye Vekâletince usulen ilân olunur. 

MADDE 18 — Her üç tertibe ait kupon
lar tamamen itfa edildiği halde bu istihkaklara 
karşılık tutulan gayri menkullerden veya 
Ziraat Bankasına vaki mevduattan veya diğer 
karşılıklardan bakiye kalırsa bunların kâffesi 
kat'î surette hazineye intikal eyler ve alâka
darlar artık bir gûna hak iddia edemezler. 

MADDE 19 — Müzayedeye çıkarılacak 
olan malların ihalesi icra kılınan talipler na
mına ferağ muamelelerinin icrası için hazineyi 
temsil eden vekil ve memurların fariğ sıfatile 
tahrirî beyanları tapu dairelerince kabul ve 
tapu senetleri mefruğulehleri üzerine tanzim 
ve ita olununr. 

MADDE 20 — Bu kanuna muhalif hü
kümler mülgadır. 

MADDE 21 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 22 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

İskânı adi derecesini gösterir dördüncü maddeye 
merbut cetvel 

Hane : Evin evsaf ve müştemilâtı itibari le 
heyeti umumiyesı\ ailenin içtimaî vaziyetine 
göre, 

Oda miktarı, nüfusa göre (azamî altı oda) 
Dükkân : Nev'i iştigale göre 
Arazi : Vasatı beş nüfus itibari le 

Azamî Asgarî 
dönüm dönüm 

Alâ birinci derece kuvvei 
inbatiyeye malik ziraet 
arazisi 75 50 
Vasat: İkinci derece kuvvei 
inbatiyeye malik ziraat 
arazisi 100 75 
Edna: üçüncü derecede 
kuvei inbatiyeye malik 
ziraat arazisi 140 100 
Tütün yerleri: Birinci de
recede tütün yetiştiren 
ziraat arazisi (Samsun, Baf
ra gibi) 15 12 
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İkinci derecede tütün ye-
tişiiren ziraat arazisi (İz
mir, İzmit gibi) 
Sebze bahçeleri : Büyük 
şehir ve civarında 
Uzak yerlerde olan bahçe
lerle bağçe olabilecek ka
bili iskân arazi 
Bağ: Birinci derece üzüm 
yetiştiren mahaller (İzmir 
gibi 
İkinci derece üzüm yetişti
ren mahaller ( merakizden 
ve vesaiti nakliyeden uzak 
yerlerde aralarındaki mesa
feye mahsuldarlık derecele-
lerine göre ) 

Azzmî 
dönüm 

20 

10 

15 

10 

15 
Balada zikredilmiyen diğer nevi 

bunlara kıyasen verilir. 

Asgarî 
dönüm 

15 

5 

10 

6 

10 
arazi de 

Eşcarı müsmire 
Adet 

Azamî Asgarî 

120 

150 

200 

100 

120 

150 

Zeytinlik: Birinci dere
cede mahsuldar ve makbul 
zeytin mıntakasında 

İkinci derecede mahsul
dar ve makbul zeytin mın
takasında 

Üçüncü derecede mah
suldar ve makbul zeytin 
mıntakasında 

Yabani ve aşısız , genç zeytin ağaçlarının 
beş adedi bir ağaç hesap olunur. 

Portakal ve limon ağaçları : Kıyasen 
Dut ağacı ve dutluklar : Seyrek ve sıklığı* 

na göre mahallince tayin edilecek ve teayyüşü 
sırf dutçuluğa münhasir kalacak beş nüfuslu 
bir aile için azamî on dönüm olarak hesap 
olunur. 

Not 
A * Muhacirin arasında ziraat, tababet, 

baytarlık gibi mekteplerden mezun veya me-
kâtibi sairede yüksek tahsil görmüş olan zevat 
varsa bunlara yukarıdaki nisbetlerden bir mis
li fazla tevziat yapılır. 

B - Aile miktari beş nüfustan fazla olursa 
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beher nüfus için aşağıdaki nisbet dahilinde 
arazi ve eşcarı müsmire adedi arttırılır. 
Birinci derecede münbit araziden l o- 8 dönüm 
İkinci y> y » 15-10 » 
Üçüncü » » » 20-15 » 
Tütün arazisi 3 - 2 » 
Bağ ve bahçe 3-1,5 » 
Zeytin eşcarı 30-20 adettir 

C - Aile nüfusu beşten az olursa noksan 
olan beher nüfus için bu nisbetin nısfı dere-
cesinde^tenzilât yapılır. 




