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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 12 nci mad

desinin gedikli küçük zabitlere teşmiline dair mazba
ta kabul edildi. 

Mart : mayıs 1933 aylarına ait rapor müzakere 
ve birinci maddesi ret ve diğer maddelerile, 

Haziran : ağustos 1933 aylarına ait rapor ve 
Bir şahsın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 

mazbata kabul edildi. 
inhisarlar idareleri hesabatmın Divanı muhasebat

ça tetkikma, 
Gedikli küçük zabit membalarına dair kanun lâyi-

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 inci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyi
hası (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Devlet davalarını takibe memur avukatlar 
hakkında kanun lâyihası (Maliye, Adliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

3 — Giresun vilâyetine bağlı Bulancak nahiyesinin 
kaza haline konulması hakkında kanun lâyihası (Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — 12 mayıs 192H tarih ve 840 numaralı kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra tezyiline dair olan kanunun 

1 inci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası (Hariciye ve Dahiliye encümenlerine) 

5 — Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye 
hakkındaki kanunun bazı maddelerini muaddil ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (Da
hiliye ve Adliye encümenlerine) 

Tezkereler 
6 — 1331 numaralı kanunun 7 inci maddesile 146 nu

maralı tefsir hükmünün icra ve iflâs kanununun 33 
üncü maddesi hükmü ile mülga olup olmadığına ve 
Devlet şûrasının mütegayyip şahıslar mallarının ay
nen iadesine karar verip veremeyeceğine dair Başve
kâlet tezkeresi (Maliye ve Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
7 — Akşehirin Tuzlukçu nahiyesinin Aşağı mahal

lesinden Osmanoğlu Mustafanm ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/448 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — Ankara şehri tmar müdürlüğü 1934 senesi 
bütçe kanunu lâyihasının 5 inci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/1031 numaral ıkanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — 1/335 numaralı iskân kanunu lâyihasş ve İs
kân muvakkat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

10 — 1 - XII . 1928 tarih ve 457 numaralı kararın 
tefsiri hakkında 3/139 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbatalarile as
kerî şahısların askerî makamların kararları aleyhine 
Şûrayi devlete müracaat edip edemeyeceklerinin tef
siri hakkında 3/470 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

halan kabul edildi. 
Basma yazı ve resimleri derleme hakkındaki kanun 

lâyihasının birinci müzakeresi ikmal edildi. 
Ekiciden tütün almaya, 
B. M. M. Azasının tahsisat ve harcırahlarına dair 

| kanun lâyihaları dahi kabul edildikten sonra perşem
be günü saat 14 te toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
A. Kâzım Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

EDİLEN EVRAK 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (Ruznameye) 

11 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanuna müzeyyel 1/934, Dahiliye ve
kâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanu
nun 5 inci maddesini muaddil kanunun 1 inci madde
sinin değiştirilmesine dair 1/966, Emniyet işleri 
umum müdürlüğünde bir şube müdürlüğü teşkiline 
dair 1'1030 numaralı kanun lâyihaları ve Dahiliye 
encümeni mazbatasile polis teşkilâtı kanununa bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair 1/1064 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

12 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Zi
raat vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
1/1008, 1068 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

13 — İstanbul Darülfünununun ilgasına ve Maarif 
vekâletince yeni bir Üniversite kurulmasına dair olan 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
1/810 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

14 — tstanbulda yapılacak adliye binası için adli
ye icra daireleri emrinde bulunan paralardan 500 000 
lira ödünç alınmasına dair 1/994 numaralı kanun lâ
yihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

15 — tzmir liman ve körfez işlerinin Hükümetçe 
idaresi hakkında 1/734 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

16 — Licenin otyan köyünden Alioğlu Memet Ali
nin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/468 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

17 — Muhasebei umumiye kanununa müzeyyel 
1/824 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhase
bat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

18 — Münhal bulunan Divanı muhasebat azahğı 
için intihap yapılması hakkında 3/467 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Bütçe ve Maliye en-
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cümenlerindcn mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
(Ruznameye) 

19 — Salihoğlu Dursunun ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/400 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 
20 — Yüksek ziraat enstitüsü kanununa müzeyyel 

1/1052 numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Hasan B. 

KÂTİPLER: Refik Bey (Konya), Ali B. (Rize). 

REİS — Celseyi açtım efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 

/ — İş kanunu lâyihasının (/eri verilmesine 
dair Haşvekâet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
10-3-932 tarih ve 6/540 sayılı tezkere ile 

Yüksek huzurlarına sunulmuş olan iş kanunu lâ
yihasının iadesine müsaade buyrulmasını rica 
ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Bu kanun lâyihasını Hükümet geri 
istiyor, iade ediyoruz efendim. 

2 — Sinop mebusu Hulusi licijin, Sinop vilâ
yetine dışarıdan tjetirilecek elektrik tesisatının 

yumruk resminden muafiyeti hakkındaki kanun 
teklifinin ı/eri verilmesine dair takriri 

Yüksek Reisliğe 
Sinop vilâyetinin elektrik tesisatı için taş

radan getirilecek malzemenin gümrük resminden 
muafiyeti hakkındaki teklifimin geri verilmesini 
arz ve rica ederim efendim. 

Sinop 
Hulusi 

REİS — Bu teklifi de s a b i n e iade ediyo
ruz. 

Müstacelen ve tercihan müzakere edilecek 
maddelere geçiyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN HADDELER 

1 — Şark mıntakaları dahilinde muhtaç zür-
raa tevzi edilecek araziye dair olan kanunun -i ün
cü maddesinin tefsiri hakkında 3/390 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Maliye encü
menleri mazbuttan | 1 |. 

Tefsir fıkrası 

1505 sayılı kanunun dördüncü maddesindeki 
«ve lüzumu İcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nacak yerlerde» fıkrası lüzumu İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek her yerde maksadını 
istihdaf eylemektedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu tefsir ile buna taallûk eden mazbata ve 
Meclis müzakeratı ve kanunlar üzerinde hâsıl 
ettiğim kanaat, gerek Dahiliye encümeninin, ge
rek Maliye encümeninin noktai nazarlarına ta-

[İJ -221 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

mamen muhaliftir. Şark menatıkı dahilinde 
muhtaç zürraa teffiz edilecek araziye dair bir 
kanun var. Numarası 1505. Bu kanunun bi
rinci maddesine göre; 19 haziran tarih ve 1097 
numaralı kanunun 9 uncu maddesi mucibince, 
Hazineye intikal etmesi lâzımgelen araziden 
köylü, aşiret efradı, göçebe ve muhacirlerden 
tevzi edilmiş olanlar yetlerinde ipka olunur. 

İkinci maddesine göre, Hükümet orada sair 
araziyi tevzie salâhiyettardır. 3 üncü madde
si de tevzi edilen bu araziye konacak kıyme
te dairdir. Bu kıymet te mahallî rayice naza
ran kaza idare heyetince tayin olunur. Bu kıy
met 31 senesi vergi kıymetine göredir. Bu ka
nun, birinci umumî müfettişlik mıntakası dahi
linde ve lüzumu İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunan yerlerde tatbik olunur. Kanunun adı, 
şark vilâyetleri hududu dahilinde muhtaç olan 
züraa teffiz edilecek arazidir. 9 uncu madde mu
cibince, Hazineye intikal edecek araziden köy-
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lüye, aşiret efradına nasıl tevzi edileceğine dair 
1097 numaralı kanunu gözden geçirecek olur
sak, bazı eşhasın şark vilâyetlerinden garp 
menatıkına nakillerine dairdir. Yine o kanunun 
birinci maddesi, idarî, askerî ve içtimaî esbaba 
binaen şark idarei örfiye mıntakasmda, Baya-
zıt mıntakasmda şu, şu kadar şahsın garp vilâ
yetlerine nakli için Hükümete mezuniyet ver
miştir. 

Şimdi arkadaşlar, 1097 numaralı kanunun tat-
bikından doğan bir vaziyet, oradan nakledi
len eşhasın gayrimenkullerinin açıkta kalma
sını icap ettirmiştir. Bu kanunun tarihi 927 
dir. Bu arazinin tevziine ait olmak üzere hâ
sıl olan zaruret dahi, 929 tarihinde çıkan 1505 
numaralı kanunla halledilmek istenilmiştir. Hal
ledilirken 4 üncü maddeye konan bir tadil, 
929 dan 934 e gelinceye kadar beş sene içinde 
muhtelif tatbikat sahası geçirmiştir ve Hükü
met 4 üncü maddedeki, işbu kanun, Birinci umu
mî müfettişlik mıntakası dahilinde ve lüzumu, 
îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilen yerlerde 
tatbik olunur, hükmünü, şamil bir manada an
lamıştır. Kanun maddelerinin mesnedi, müza
kere esnasında izhar edilen temayülât olduğu
na göre 1505 numaralı kanunun esbabı muci-
besini okursak - gayet kısadır - vaziyet anlaşılır. 
Kanunun esbabı mucibesinde; 19 haziran 1927 
tarih ve 1097 numaralı kanunun 9 uncu madde-
sile Hazineye intikal etmesi lâzımgelen bazı ara
zi, toprağa ihtiyacı olan çiftçilere ve aşiret ef-
radile göçebelere tevzi edilmiş ve onlar tara
fından bu güne kadar işletilmiştir. Bunlann 
yeniden ellerinden alınması ve topraksız bırakı
larak arazi sahiplerine haraçgüzar edilmesi, 
memleketin iktisadiyatı noktai nazarından mu
vafık görülmediği cihetle bu kanun tanzim edil
miştir. 

Demek ki kanunun Hükümetten şevkine se
bep, 1097 numaralı kanunun tatbiki münase 
betile boş kalan arazi, orada bulunan ahaliye 
tevzi edilmiş, şimdi bunlann ellerinden alınarak 
nakledilmiş bulunan mal sahiplerine tekrar ia
desi, adalete muvafık görülmemiş, bunların ken
di ellerinde ipkası esnasında, topraksız bulu
nan ahaliyi topraklı kılmak noktası hedef itti
haz edilmiştir. Kanunun üçüncü maddesinde be
delin ne suretle tesbit edileceği tayin edilmek
tedir. Burada hem mal sahibi gözetilmiş, hem 
de mühim fiat farklan göz önüne alınmıştır. İş
te bu kanunun esbabı mucibesi bundan ibarettir. 
Dahiliye vekâleti, Hükümetçe lüziîm görülen 
her yerde tatbik edebileceği zihniyetini hâsıl 
etmiştir. Bu şekilde yapılan tatbikat netice
sinde, bu kanuna aykırı hareket edildiğine za-
hip olan bazılan, haklarının ihlâl edildiğinden 
bahsile Şûrayi devlete müracaat etmişler ve ka
rar almışlar. Esbabı mucibesinde deniliyor ki, 
Şûrayi devletin bu kararı îcra Vekilleri Heye
tinin bütün memlekete şamil olmak üzere Hükü

metin bu maddedeki kararlarım tahdit ettiğin
den dolayı tefsir isteriz. Şimdi davanın mev
zuu bu olduğuna ve istenilen şey dahi tefsir ol
duğuna ve tefsirlerin membaları, kanunların 
şevkini tayin eden Hükümet esbabı mucibe lâ
yihası ve kanunun metni olduğuna göre, Dahiliye 
encümeni kanunun metnine hiç bir kelime ilâ
ve etmeyecek kadar, ve ruhunu değiştirmeye
cek kadar, mazbatasile hemen Hükümetin tekli
fini aynen almakla beraber diyor ki, esbabı 
mucibeye iştirak ederiz ve Dahiliye vekili Be
yefendi tarafından vukubulan izahattan dola
yı mezkûr anlayışın aynen kabulü encümenimiz-
ce kararlaştırılmıştır. O halde Meclise sevko-
lunmuş bir tefsir, aynen çıkmıştır. Şu tak
dirde bu kanunun esbabı mucibesini tayin hu
susunda elimizde yalnız Hükümetin dermeyan et
tiği esbabı mucibe vardır. Bu esbabı mucibe 
de 1097 numaralı kanuna tevfikan şarktan nak
ledilmiş olan eşhasın arazisi mevzubahstir. Bu 
tefsiri istenilen madde hakkında Hükümet, ga
yet kuvvetli esbabı mucibe yazmıştır. Şarkta 
bir takım büyük çiftlikler vardır, bunlarda ba
zı insanlar serf halinde kullanılıyor, haksız şe
kilde kullanılıyor, bu kanunu şarkta tatbik edi
yoruz amma ayni vaziyet, garpte de vardır, 
binaenaleyh topraksız halkı topraklı kılmak 
lâzımdır. 1505 numaralı kanunun garbe de şü
mulü vardır, mütaleasile tefsir talep ediyor. 
Bendenizin noktai nazanm, şudur arkadaşlar: 
Bir defa, memlekette büyük :"filiklerin işlenme
mesinden duyduğumuz ıstırabı tadil etmek ve 
büyük çiftlikler yanında topraksız halkın top
raksız olmaktan mütevellit vaziyetini düşünerek 
muztarip oluyoruz. Bu müstakil olarak nazar: 
dikkate alınabilir. Fakat hiç bir zaman bu ka
nunun 4 üncü maddesinin verdiği salâhiyete 
müsteniden böyle bir mana çıkarılamaz. Bir de
fa Dahiliye encümeni tefsir ederken şimdiye ka
dar hiç işitmediğimiz bir noktai nazar göster
miştir. 

Bir tefsirin membaı, evvelâ kanun ve sonra 
T. B. M. M. nde cereyan eden müzakerat ve o ka
nunun esbabı mucibesidir. Dahiliye encümeni di
yor ki: Bu kanunun bütün Türkiyeye şamil ol
duğunu anlamak için Dahiliye vekili Beyin hu-
zurile müzakere cereyan ettiği. . . Aynen şöyle 
diyor: «Dahiliye vekili Beyefendi, mezkûr kanu
nun bu maksatla sevk olunduğunu beyan ettiği 
gibi vaktile kanunun encümen müzakeresine iş
tirak etmiş bulunan bir kısım aza da ayni fik
rin encümence dahi terviç edilmiş olduğunu tas
dik eylemelerine binaen, maksadı kanunun, ar-
zolunan 1505 sayılı kanunun alelıtlak lüzumu 
îcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak yer
lerde tatbik edilmesi yolunda bulunduğu kana
ati hâsıl olmuş». 

Arkadaşlar, bence bir kanunun tefsirinde üç 
beş arkadaşın şahadeti ve beyanatı, yahut Da-
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hiliye vekili beyin kanunun vazından maksat bu
dur, diye beyanatı, evvelce Hükümetin şevket-
tiği kanunun esbabı mucibesini tadile sebep ola
maz. Eğer maksat, aslında topraksız halka top
rak vermekse umumi ve mutam bir siyaset ta
kip etmek lâzımgelır. Binaenaleyh, bence şark 
mıntakasına ait mıntakalarda yanı şark mena-
tıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edilecek ara
zi hakkındaki kanunun dördüncü maddesindeki 
bu ibareyi esas ittihaz ederek umumi bir surette 
bütün memleketin muhtelif yerlerinde dahi 1097 
numaralı kanunun tatbikından doğan zaruretler 
varmış gibi, memleketin vasatında, garbinde, şi
malinde ve cenubunda ayni kanunu tatbik et
meğe, kanunun ruhu asla müsait değildir. Bu 
noktadan muvafık olmamaKia beraber hakkı 
mülkiyeti tamamen muhafaza eden bir idareyi 
biz kabul etmişizdir. Menafıi umumiye için ya
pılacak bir istimlak kanunu vardır. O kanunun 
nali tabnde alınan arazinin alımı ve teffizi hak
kında, arazinin kıymetlerinin nasıl takdir edi
leceğini gösteriyor, Eğer yeni bir zaruret ve 
umumi hüküm almak icap ediyorsa, onun için 
ayrıca Heyeti Celilede müzakere etmeğe mani 
yoktur. Tensip ederseniz, istisnanın ancan mahal
line masruf oıması gayet tabiî ve kanunu umumî 
mahiyette teşmil etmek ise, gayri tabu olduğun
dan dolayı, bendenızce dördüncü maddenin mtiva 
ettiği birinci müfettişlik mıntakası ile icra Ve
killeri Heyetinin münasip göreceği sair yerler
den murat, Birinci müfettışıiK mm cakasına dahil 
olmayan şarktaki bazı vilayetlerin de kastolun-
duğu gayet sarihtir, işittiğime göre Birinci umu
mi müfettişlik Urfa, Mardin, Eıaziz, Diyarbekir, 
Muş, Van, Siirt vilayetlerini ihtiva etmektedir. 
Bu vilâyetler haricinde şark mıntakasında bulu
nan ayrıca vilâyetler dahi vardır. Yani Birinci 
müfettişlik mıntakasına dahil olur. Benim maksa
dım Birinci müfettişlik mıntakasına dahil ve icra 
Vekilleri kararile verilecek sair vilâyetlerde tâ
birinin manası, kanunun ihtiva ettiği unvan ve 
maksat itibarile doğrudan doğruya şarktaki vi
lâyetlere de şamildir. Ayni maksatla bazı vilâ
yetlere dahi teşmil edilmesi lâzımgelirse bunu, 
bütün Türkiyeye şamil bir kanun haline ge
tirmek icap edecektir. Onun için istimlâk kanu
nundan ayrı hususî hükümleri bulunan bu ka
nunun böyle bir tefsirle bütün Türkiyeye teşmi
line hukukan ve teşmilin istilzam ettiği mahiyet 
noktai nazarından, imkân yoktur. Binaenaleyh 
bendeniz, Dahiliye encümeninin ve buna iştirak 
eden Maliye encümeninin noktai nazarının mu
halifi olmak üzere kanunun ancak şark mınta
kasına münhasır kalması mütaleasmı beyan eder 
ve bir takrir takdim ederim. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. — Bu ka
nunun derecei şümulü ve manasım anlayabilmek 
için kanunu vaza sebep olan hâdisatı ve bilhassa 
iktisadî vaziyeti gözden geçirmek lâzımdır. Bu 
kanunun 1097 numaralı kanunla alâkası gayet 

cüzidir. Çünkü 1097 numaralı kanunun verdiği 
nakil mecburiyeti bilâhare sarfedilmiş ve halk 
yerlerine avdet etmiştir. Filhakika orada kalan 
metruk topraklardan, topraksız köylüye verilen 
arazinin istirdadı hakkında gerek maliyece ve 
gerek ashabınca istirdadı gibi vaziyet karşısın
da kalındı. Fakat ayni vaziyet Türkiyenin ek
seri vilâyetlerinde mevcuttur. Şark halkını toprak
landırmak esasını düşünürken garp halkını top
raklandırmamak hatıra gelmezdi. Çünkü mem
leketi garp ve şark diye ikiye ayırmak lâzımdı. 
Tabiidir ki Hükümet ve Meclis bu tefrikayı ya
pamazdı. Bu gün memleketin beş milyon nüfu
su başkalarının toprağında çalışmaktadır. Bu su
retle toprakla uğraşanlar ancak kara ekmek yi
yebilecek haldedirler. Türk köylüsü Türkün 
efendisidir demek adeta bir süsten ibaret kalı
yor. Bazı vilâyetlerin yarısından fazlasında 
köylü başkalarının elinde olan topraklarda ça
lışmaktadır. Bu toprağı nasıl ve ne suretle ele 
geçirmişler, şimdi tetkik edecek değiliz. Şimdi 
demek ki ellerinde tapuları vardır, ona riayet 
ediyoruz. Memleketin içinde başkalarının top
rağında çalışan binlerce halk vardır. Bunları 
topraklandırmak, Türkü bu toprağın efendisi 
yapmak, bizim en birinci borcumuzdur. (Bravo 
sesleri alkışlar). Bunu da bu kanundan başkası 
temin edemezdi. Kanun daha büyük bir tedbi
ri iktiza ederdi. Fakat biz mal sahiplerinin iş
letmedikleri toprakların hakkı tasarruflarını 
düşürmemek için tapu ile mukayyet olan bu ka
nuna haddi zatinde kat kat fazla bir fark koy
duk ve ıbu kanunu ilk gündenberi garpta tat
bik ettik ve Muğla vilâyetinde bir kaç çiftlik 
alarak topraksız halka tevzi ettik. Onlar bu gün 
toprağın efendisi olarak yaşamaktadırlar. 

Efendiler ,eğer bu köylüyü toprak sahibi yap
mayacak olursak, bu sanayi fabrikalarını kim 
için, hangi pazarlar için kuruyorsunuz? Arka
daşlar bizim yaşamamız 13 milyondan ibaret olan 
köylü tabakasını zengin etmekle ve behemehal 
kuvvetli yapmakla kabildir. 

Taknin cihetine gelince; bir kanunun unvanı 
o kanunun müeddası için esas olamaz. Kanunun 
unvanı ile hiç bir hâkim, hiç bir memur mukay
yet değildir. 

Birinci müfettişlikçe tatbik olunacak bir ka
nun neden İcra Vekilleri Heyeti taknin etsinler. 
Bu kanun görüşülürken, o vakit burada müzake
re edilirken sarih ifadelerimizde vardır, Demiş
tik ki, bu kanunun diğer vilâyetlerde de tatbiki
ni düşünüyoruz ve Hükümetin tensip edeceği 
yerlerde tatbik edilecektir, tik günlerden beri 
bunu bazı yerlerde tatbik ettik. Yalnız bazı şi
kâyetler üzerine tefsir için huzurunuza getirdik. 
Kanun esas itibarile sarihtir. Fakat daha sarih 
olması için buraya getirdik. Biz bunu yavaş 
yavaş tatbik etmekteyiz. 

Arkadaşlar şimdiden haber vereyim ki, 
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Dahiliye vekili sıfatile üzerimde taşıdığım 
büyük bir mesuliyet vardır. Memleketin hassa
siyet nabzı vazifem icabı daima benim elimde 
bulunmalıdır. Ben o nabzı tuttuğum zaman 
topraksızlıktan memlekette büyük bir ıstırap 
duyulduğunu hissetmekteyim. Köylüye, çiftçiye 
ihtiyacı nisbetinde toprak vermek için icap 
eden kanunu bu Meclis behemehal ve kendiliğin
den yapacaktır. Türk köylüsü memleketin efen
disi olarak yaşayacaktır. 

Efendiler, Türk esir olamaz, ne toprağın, ne 
de bir kimsenin. 

REŞİT B. (Qazi Antep) — Efendim, 1097 nu
maralı kanunun dördüncü maddesindeki mak
sadı aslî, o vakitler Hükümetin siyaseti icabı 
olarak, o civardaki bir kısım halkın garbe 
nakli içindir. Bu zaruret kalktıktan sonra o 
halk tekrar eski yerlerine iade edilmişlerdir. 
Maksadı aslide şark, garp meselesi yoktur. Cum
huriyetin ve teşkilâtı esasiyenin esas temeli, her 
hangi bir müsavatsızlık ihdasına mâni olmak
tır. Hükümet nazarında şark nasılsa, garp te 
öyledir. Her iki kısım için ayrı, ayrı kanun
lar yapılmış değildir. Zannediyorum, yukar-
daki ibareyi okumamışlar. Hükümet lüzum gö
rürse naklettiği halkın orada kalan arazisinin 
8 - 10 mislinden yukarı bedelini verir. Cumhu
riyet idaresinin esas ve temeli budur. Tefsir 
doğrudur, aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Refik 
Şevket Beyin bir takriri vardır, okunacaktır 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 1505 numaralı 

kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri mucip olma
yacak surette Şark mıntakasına ait olduğu açık 
bulunduğundan mazbatanın reddini teklif ede
rim. 

Manisa 
Refik Şevket 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Fıkrai tefsiriyeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil

miştir. 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 
ve 68 inci maddelerile memurin kanununun 73 
ve 85 inci maddelerinin tefsiri hakkında 3/154 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
Metliye, Bütçe ve Divanı muhasebat encümenleri 
mazbataları [1] 

(Divanı muhasebat encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Mütalea yoktur. Mazbatayı reye ar

zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

[1] 220 numaralı matbuaya ilâve zaptın so-
nundadır. 

3 — 1/335 numaralı iskân kanunu lâyihası ve 
İskân muvakkat encümeni mazbatası [2] 

REİS — Bu lâyihanın üçüncü maddesinin 
müzakeresindeyiz. Bazı ıstılahlar için kanun en
cümene gitmişti, gelmiştir. Müzakereye devam 
ediyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Müstaceli
yet kararı verildi mi? 

REİS — Müstaceliyet karan var efendim. 
Buyurun Vekil Bey! 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Muhterem efendiler, bu kanun mem
lekette büyük bir davanın hallini temin edecek 
bir kanundur. Fakat kanunun iyi talii eseri ola
rak diğer bir davanın halli ile müştereken huzu
runuza çıktı. O da, dil davasının halli. Onun için
dir ki, kanun iki cihetten ve iki taraftan da alâ
kayı celbetti. Bu kanun hakkında esaslı müzake
reler cereyan etti. Kanunu icap ettiren sebep
lere ve tafsilâta girmeden evvel, dil hakkında 
meclislerin büyük hizmetleri olduğunu tekrar 
arzetmek isterim. Meclisler dillere hâkimdir. Bil
hassa kanun ıstılahlarını meclisler yapar. İsten
diği kadar hariçte kanun ıstılahları ifade edil
sin, yazılsın, mekteplerde okutulsun. O ıstılahlar 
Meclislerde kanun şeklinde tasdik edilmedikçe 
eski kelime ve ıstılah olduğu gibi kalır. Meclis
lerin hususile ve B. M. M. inin tarihinde dilde 
daima hayırlı inkılâplar yaptığı görülmüştür. 

Tahmin ederim Ki, dil meselesi mevzubahs 
olduğu vakit, T. B .M. Meclisi bu inkılâp ham-
lesindeki büyük rolünü ifa edecektir. Maruza
tımın esası asıl bu değil, doğrudan doğruya imar 
ve iskân meselesidir. Arkadaşlarım, bu kanunun 
ismi her ne olursa olsun, kanunnun ihtiva ettiği 
ve istihdaf ettiği gaye bir ümranı dahilidir. 
Memleketin içinin istismarıdır ve vahdetinin te
minidir. Bu evvelemirde nüfusla alâkadardır, 
ikincisi muhaceretle alâkadardır. Üçüncüsü da
hildeki seyyar aşiretlerle alâkadardır. Dördün
cüsü de; demin lâyihada mevzubahs olan top
raksız ve başkalarının toprağında çalışan top
raksızlarla alâkadardır. Bu dört noktadan kanun 
tetkik edilecek olursa, görülür ki, her dördüne 
de ayrı ayrı çare aranmıştır. Nüfus keyfiyeti, 
beşeriyet tarihinde çok yeni bir hâdisedir. Es
kiden nüfus bu kadar mütekâsif değildi. Mede
niyet ve refah arttıkçadır ki, nüfuslar arttı. 
1800 senesinde meselâ İngilterenin nüfusu 12 
milyondu. Bugün 50 milyona çıkmıştır. Fran-
sada 19, 20 milyon idi. 19 uncu asırda artmağa 
başlamıştır. En çok nüfusu artan yerde nüfus 
25 senede tezaüf etmiştir. Bunu bilmek lâzım
dır ki, bir memleketin uğrayabileceği felâketle
rin en büyüğü nüfus kıtlığıdır. Memleketimiz ve-

[2] 189 numaralı matbua zaptın sonuna bağlı
dır. 
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lûdiyet itibarile milletlerin başında gelen bir 
ırkm elindedir. Büyük öletlerden, büyük muha
rebelerden azade kalacak bir Türk nesli çok za
man geçmeyecek bu memleketi dolduracak ve 
taşıracaktır. Bunu biz hayatımızda görmeğe 
namzet bahtiyarlarız. (İnşaallah sesleri). 

Nüfusumuzun taşkın olduğu ve bugün Av-
rupanın kesif denilen yerlerindeki kadar kesif 
olan topraklarımız vardır. Bu topraklardaki 
halk, bugün için vatanın hâdisat dolayısile bo
şalmış olan kısımlarını doldurmaktadır ve dol
duracaklardır. Şimdiye kadar kanunlarımız, ha
riçten gelen Türk muhacirlerine yardım ederdi. 
Bu kanun nüfus kesafeti aşkın ve taşkın olan 
vilâyetlerden nüfusu daha az olan vilâyetlere 
gidecek olanlara yardım edecektir. Çünkü bir 
memleketin asıl ve aslî nüfus sermayesi kendi 
nüfusudur, hariçten gelenler değildir. Bugün 
18 milyon olan nüfusumuz, behemehal 25 sene 
sonra 35 - 40 milyon olmağa namzettir. Bu iti
barla dahildeki yerli vatandaşların kesafetine 
nazaran daha az nüfuslu yerlere sevk etmek ve 
kendilerine suhulet göstermek çok faydalı bir 
tedbirdir. 

Diğeri muhacerettir. Biliyorsunuz ki efendi
ler, Türk akını ve medeniyeti, asırlarca çok bü
yük kıtalara hâkim oldu ve gittiği yerlere, me
deniyetini, nüfusunu ve dilini de beraber gö
türdü. îstimar tarihinde hiç bir kavim yoktur 
ki - hatta Roma imparatorluğu dahil - hiç bir 
Devlet yoktur ki, Türkler kadar istimar kabili
yeti göstermiş olsun. Bugün Avrupanın her ye
rinde Türklerin diktiği âbideler ve eserler mey
dandadır. Bugün Türk hâkimiyetinin çekildiği 
yerlerde Türkün hasretini çeken milletler çok
tur. (Doğru sesleri). 

Türk, hâkim olduğu vakit, hâkim bulunduğu 
bütün noktalarda bir Türk sulhu tesis etmiş ve 
Türk sulhu asırlar ve asırlarca devam etmiştir. 
Fakat bazı tedbirsizlikler yüzünden Türk asker
lerini çekmeğe mecbur olduğu yerlerde kendi 
ırkından olan ırktaşlarını da bıraktı. Türkler, 
hariçte kalmayı istemediler ve memlekete gel
diler. Malûmu âliniz iki türlü muhaceret vardır. 
Biri cebrî ve zor muhacerettir. Diğeri istekli mu
hacerettir ki, nüfusu taşıp ta başka yerlere gi
den halkın muhaceretidir. Cebir suretile gelen 
muhacirler, vaktin idareleri tarafından iyi yer-
leştirilmemişlerdir veyahut yanlış iskân edilmiş
lerdir. Bu muhacirler, bu zorluklan bugüne ka
dar çekmektedirler. Bu kanun bunların tashi
hini icap ettirecek bir çok hükümleri havidir. 

Bundan sonra hariçten yakin etrafımızda 2 
milyona yakin hâlis Türk vardır. Bunların azar 
azar ana vatana gelmeleri âdeta mukadderdir. 
Bunlar eski zor ve cebrî muhaceret şeklinde gel
meyecek, kendi istek ve arzularile gelecekler
dir. Kendilerini iskân ilminin icap ettirdiği ka-
vaidi içtimaiye ve iktısadiyeye göre yerleştir

mek te bizim borcumuzdur. Kanunda buna göre, 
hükümler vardır. İskân keyfiyeti her yerde 
güc greçmiştir ve bunda hiç bir memleket mu
vaffak olamamıştır. Gene en çok muvaffak olan 
Türklerdir. Memleketin bir çok noktalarına, 
Kırımdan, Moradan, Kafkasyadan erelen mu
hacirler yerleştirilmiş ve bunların memlekete cok 
faydalı birer istihsal elemanı olduklarını gör
mekteyiz. Bundan sonra gelecekler de böyle 
olacaklardır. Bir de dahilî iskân keyfiveti var: 
Arzettiğim gibi memleketimizde bir milyondan 
fazla eröçer vardır. Yarım veyahut daimî gö
çer... Şarkta, garpta, hattâ Adanada. Antalya-
da, Muflada. Burdurda, Ispartada bile göçen
ler vardır. Bunların her biri buprün muztarıp 
bir haldedir. Bunlar insanî ahlâkî millî, siyasî 
terbiyeden mahrum kalıyorlar. Kendilerine 
Cümhurivetin nimetleri hâlâ yetiştirilememistir. 
Aralarında ne bir hâkim, ne bir hekim ne bir 
muallim vardır. Bunları böyle rüzgâra kanıl
mış yapraklar gibi kopup oradan oraya sürük
lendiğini görmek, çok acıdır. Ben bu bir vekili, 
bir mebusu olmak sıfatile bunları görmekten 
çok teessür duvmaktayım ve bunları söylerken, 
zannederim, sizin de teessürlerinize tercüman 
oluvorum (Hay, hav sesleri*). Bu vatandaşları da 
medenî ve iktisadî bir halde oturtmak için bu 
kanun içerisinde ahkâm vardır. 

Dördüncüsü; deminde tefsiri istenilen ve 
lütfen tefsiri kabul edilen fıkra hakkında bazı 
bevanatta bulundum. Bunda ona da taallûk eden 
ahkâm vardır. Topraklandırma dive ayrıca bir 
kanun hazırlanacaktır ve hazırlanmaktadır. 
Buna temas eden bazı cihetler vardır. Tefsir de 
kabul edildiği için tasdi etmek istemivorum. 
Zaten dava hepimizin malûmudur ve ilâcı da 
meydandadır. Hükümet ve Muhtelit encümen 
bu tedbirleri bulmaca çalıştı ve bu kanunu tas
vibinize arzetti. Cok rica ederim Hükümetinizi 
bu kanunla teçhiz buyurunuz ve Hükümetten ba
dema birer birer sorunuz. Topraklandırma işi ne 
oldu, muhacirler yerleştirildi mi, göçerler yer
leşti mi, bazı verler daha niçin temiz türkçe ko
nuşulmuyor. Bu kanun tek dille konuşan, bir 
düşünen avni hissi taşıyan bir memleket yapa
caktır (Alkışlar). 

REİS — Efendim; bu kanun ikinci madde
sindeki istilâhlar dolayısile tekmil lâviha tekrar 
gözden geçirilmek üzere encümene gönderilmiş
ti. Encümen nazarı itibare alınan esasat daire
sinde maddelere, elfaz ve ibarelere icap eden 
şekli vererek huzuru âlinize sevketmistir. Mev
zuu müzakere ikinci maddedir. Söz isteyen var 
mı? 

HASAN PEHMt B. (Gümüşane) — Madem-
encümenden yeni geldi, madde okunsun. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Dahiliye vekilliğince ya
pılıp İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
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haritaya göre Türkiye, iskân bakımından üç ne
vi mıntakaya ayrılır: 

1 numaralı mratakalar: Türk kültürlü nüfu
sun tekasüfü istenilen yerlerdir. 

2 numaralı mıntakalar: Türk kültürüne tem
sili istenilen nüfusun nakil ve iskânına ayrılan 
yerlerdir. 

3 numaralı mıntakalar: Yer, sıhhat, iktisat, 
kültür, siyaset, askerlik ve inzibat sebeplerile 
boşaltılması istenilen ve iskân ve ikamet yasak 
edilen yerlerdir. 

Yukarda yazılan iskân mıntakalarrnın tasdik
li haritasında, zamanla ortaya çıkacak ihtiyaca 
göre değişiklikler yapılması Dahiliye vekilliği
nin teklifi üzerine îcra Vekilleri Heyeti kararı
na bağlıdır. 

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

Fasıl : 1 
Muhacirlerin ve mültecilerin kabulü 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiyede yerleşmetk 
maksadile dışarıdan, münferiden veya müçtem-i 
an, gelmek isteyen Türk soyundan meskûn ve
ya göçebe fertler ve aşiretler ve Türk kültürü
ne bağlı meskûn kimseler, işbu kanunun hü
kümlerine göre Dahiliye vekilliğinin emrile ka
bul olunurlar. Bunlara (muhacir) denir. Kim
lerin ve hangi memleketler halkının Türk kültü
rüne bağlı sayılacağı İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile tesbit olunur. 

Türkiyede yerleşmek maksadile olmayıp bir 
zaruret ilcasile muvakkat oturmak üzere sığınan
lara (mülteci) denir. 4 üncü maddede yazılı se
bepler bulunmayan mülteciler Türkiyede yerleş 
mek isterler ve bunu yazı ile bulundukları yerin 
Hükümetine bildirirler ise muhacir muamelesi 
görürler. Öbür mülteciler için vatandaşlık ka
nunu hükümleri tatbik olunur. 

Dahiliye vekilliği muhacirlerin ve mültecile
rin alınma yollarını gösterir bir talimatname ha
zırlar. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — A: Türk kültürü
ne bağlı olmayanlar, 

B : Anarşistler, 
C : Casuslar, 
Ç : Göçebe çingeneler, 
D : Memleket dışına çıkarılmış olanlar Tür-

kiyeye muhacir olarak alınmazlar. 
Bulaşık hastalıklılar doğrudan doğruya Hü

kümet hastanelerine gönderilip orada parasız te
davi olunurlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu madde
nin birinci fıkrasını, Türk kültürüne bağlı ol
mayan virgül, anarşistler, casuslar, göçebe çin
geneler, memleket dışına çıkarılmış olanlar Tür-

kiyeye muhacir olarak kabul edilmezler dersek 
madde daha toplu olur. 

İkinci fıkra, hariçten gelen muhacirlerde 
bulaşık hastalıklar varsa hastaneye gönderilme
lerini âmirdir. Esas itibarile bu fıkranın yeri 
bura olmamak lâzımdır. Çünkü muhacirler 
memleketimize gelince; ne gibi ahkâma tâbi 
olacaklarına dair diye yukarda ahkâm vardır. 
Hasta olanlar hastaneye gönderilir filân diye. 

İSKÂN MUVAKKAT " ENCÜMENİ M. M. 
MEMET B. (Kütahya) — Efendim, bu tefrik
ler, encümenin ekseriyetile tensip edilerek ya
pılmıştır. Hasta olan muhacirler gelince sevki-
yat memurları tarafından her yerde, her hasta
neye gönderilirler. 

REİS — Encümen fikrinde ısrar ediyor. Re
fik Şevket Bevin de, elimde yazılı teklifleri yok
tur. Maddeyi avnen reyinize arzedeceğim. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Hususî bir ahit dola-
yısile Türkiyeye mecburî olarak gelenler yapı
lan muahede hükümlerine ve Hükümetçe veri
len kararlara göre alınırlar. 

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

ALTINCI MADDE — A : Muhacirler sınır
lardan girdikleri veya nakil vasıtalarından çık
tıkları yerin en büyük mülkiye memuruna ken
dilerini ve ailesi fertlerini yazdırıp bir «muhacir 
kâoıdı» almağa ve bir vatandaşlığa eirme be
yannamesi imzalamağa mecburdurlar. Muhacir 
kâğıdı muvakkat doğum kâğıdı yerine geçer ve 
bir yıl muteber tutulur. 

B : Muhacir olarak alınanlar. İcra Vekilleri 
Heyeti kararile, hemen vatandaşlığa alınırlar. 
Küçükler baba ve analarına veva hısımlarına 
ba°lı tutulurlar. Kimsesiz pelen küçükler, vaşı-
na bakılmaksızın, vatandaşlığımıza geçirilirler. 

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

YEDİNCİ MADDE — A : Türk soyundan 
olup Hükümetten iskân yardımı istememevi yazı 
ile bildiren muhacirler ve mülteciler Türkiye 
içinde istedikleri yerde yerleşmeğe serbest bıra
kılırlar. Hükümetten yerleşme isteyenler Hükü
metin p'östereceği verlere gitmece mecburdurlar. 

B : Türk soyundan olmavaular, Hükümetten 
yardım istemeseler bile, Hükümetin göstereceği 
yerde yurt tutmağa ve Hükümetin izni olma
dıkça buralarda kalmağa mecburdurlar. İzinsiz 
başka vere eidenleri ilk defasında verlerine 
çevrilirler. Tekerrürü halinde İcra Vekilleri 
Heyeti kararile, vatandaşlıktan düşürülürler. 

C : Türkiveye geldikleri tarihten itibaren iki 
yıl içinde iskân istemeyen muhacir ve mülte
cilere iskân yardımı yapılamaz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
yine encümenin nazarı insafından bir şey rica 
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edeceğim. Takrir vermeyeceğim. Bu madde Tür-
kiyeye yerleşmek için gelen muhacirlerin iki sı
fat ve şekilde olduğunu gösteriyor. Bunlar ya 
iskân yardımı istemeyenler veya isteyenlerdir. 
Türk olup ta iskân yardımı istemeyenler iste
dikleri yerde oturabilirler. Fakat ikinci fıkra 
mucibince iskân yardımı isterlerse o vakit Hü
kümetin gösterdiği yerlerde oturacaklardır. 
İkinci fıkranın şu şekilde tadilini teklif ederim. 
Buradaki (Hükümetten yerleşme isteyenler) ta
biri yanlıştır. (Hükümetten iskân yardımı iste
yenler) olacaktır. Birinci fıkra da, iskân yardı
mı istemeyenlerdir denmiştir. 2 inci fıkra da ona 
mütenazır olmalıdır. 

İSKÂN MUVAKKAT En. M. M. MEMET B. 
(Kütahya) — Encümen, yazılı olan « yerleşme 
isteyenler » tabiri, iskân yardımı isteyenler ol
ması dolayısile bu fikre iştirakte mahzur gör
mez. 

REİS — Efendim; encümen iştirak ediyor. 
maddeyi Refik Şevket Beyin teklifi veçhile ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Fasıl : II 
İçerde nakiller, kültür ve idare tedbirleri 
SEKİZİNCİ MADDE — Türkiye içinde top

rağı dar veya azmaklık, bataklık, ormanlık, dağ
lık ve taşlık olan yerlerde bulunan ve geçim va
sıtasından mahrum olan köyleri, gerek meskûn 
gerek göçebe bulunsun üç numaralı mmtakalar 
halkını yaşayış ve sıhhat şartları elverişli olan 
yerlere nakletmeğe; evleri dağınık köyleri daha 
uygun merkezlerde toplamağa; huğları, obaları 
ve komlan köyler içine kaldırmaca ve yenileri
nin yapılmasını yasak etmeğe Dahiliye vekili 
salahiyetlidir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim, 
rica ediyorum; bnradaki «Hüğ, oba ve kom» dan 
ne kastediyorlar, izah etsinler. 

MEİTET B. (Kütahya) — Efendim, huğlar 
orman kenarlarında, kamıştan yapılan kulübeler
dir. Buralarda oturanlar, asayişi ihlâl ettiği 
için burada zikredilmişlerdir. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Höyük ola
caktır, zannediyorum. 

REİS — Orman kenarlarındaki evlere «hoğ» 
diyorlarmış. 

MEMET B.' (Kütahya) — Orman kenarların
daki münferit yerlere «hoğ» derler.. Çalıdan, fi
lândan bunu yaparlar. Oraya sığınırlar. Bunlar 
bazı yerlerde asayişi ihlâl ediyorlar. Onun için 
Dahiliye vekâleti bunları toplayacak, köylerde 
iskân edecektir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Oba? 
MEMET B. — Oba da bazı ufak tefek gezgin

ciler var, bunlar çadır kurar otururlar. Bunların 
hepsini Dahiliye vekili Beyefendinin izah bu
yurdukları veçhile iskân edeceklerdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Kom? 
REİS — Üstü toprak evlere derler. 

| DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Bunlar mahallî tabirlerdir. Şarkta 
(kom) bizim (dam) dediğimiz yerlere derler. 
«Hoğ» da böyledir. Çalıdan ve saireden yapılan 
yerlere derler. Orman kenarlarında bunlar ya
pılır. 

Bu tabirleri mahallinden toplattık. Kanuna 
geçirdik ki kanunî ıstılahlar olsun. 

REİS — Anlaşıldı. Maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Türkiye tabiiye
tinde bulunan gezginci çingeneleri ve Türk kül
türüne bağlı olmayan göçebeleri, toplu olmamak 
üzere kasabalara ve serpiştirme suretile Türk 
kültürlü köylere dağıtıp yerleştirmeğe; casus
lukları sezilenleri sınır boylarından uzaklaştır
mağa ve ecnebi tebaası gezginci çingeneleri ve 
Türk kültürüne bağlı olmayan göçebeleri millî 
sınırlar dışına çıkarmağa Dahiliye vekili salahi
yetlidir. 

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

I ONUNCU MADDE — A: Kanun aşirete hük
mî şahsiyet tanımaz. Bu hususta, her hangi bir 
hüküm, vecika ve ilâma müstenit te olsa tanın
mış haklar kaldırılmıştır. Aşiret reisliği, beyliği, 
ağalığı ve şeyhliği ve bunların her hangi bir 
vesikaya veya görgü ve göreneğe müstenit her 
türlü teşkilât ve teazzuvları kaldırılmıştır. 

B: Bu kanunun neşrinden önce her hangi bir 
hüküm veva vesika ile veya örf ve âdetle aşi
retlerin şahsiyetlerine veya onlara izafetle re
is, Bey, Ağa ve şeyhlerine ait olarak tanınmış, 
kayitli, kavitsiz bütün gayrimenkuller Devlete 
geçer. Bu kanun hükümlerine ve Devletçe tu
tulan usullere göre bu gayrimenkuller muha
cirlere, mültecilere, göçebelere, naklolunanlara, 
topraksız veya az topraklı yerli çiftçilere dağı
tılıp tapuya bağlanır. Bu gayrimenkullerin ai
diyeti tapu sicillerindeki kayitlere göre tesbit 
olunur. Tapu sicillerinde aidiyete dair bir kayıt 
yoksa veyahut kayitler yalnız şahıslar namına 
olupta halk arasında bunların aşirete ait ol
duğu şayi bulunuyor ve aşiret fertleri de bu 
srayrimenkullerden başkasına sahip bulunmuyor
larsa aidiyet, tahkikat üzerine, o yerin idare he
yeti kararile hallolunur. Valilerce tasdik edilen 
idare heyetlerinin bu kararı katidir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. (Madde bitmedi sesleri). 

REİS — O halde bu fıkralar kabul olunmuş
tur. 

C: Bu kanunun neşrinden önce aşiretlere re
islik, Beylik, Ağalık, Şeyhlik yanmış olanları 
ve yapmak isteyenleri ve sınırlar boyunda otur
masında emniyet ve asayiş bakımından mahzur 
bulunanları, ailelerile birlikte, münasip yerlere 
naklettirip yerleştirmeğe İcra Vekilleri Heyeti 
kararile, Dahiliye vekili salâhiyettardır. 
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Ç: Türk tebaasından olup ta Türk kültürüne 

bağlı bulunmayan aşiretler fertlerinin dağınık 
olarak 2 numaralı mmtakalara, Türk tabiiyetli 
ve Türk kültürlü göçebe aşiretler fertlerini sıh
hat ve yaşama şartları elverişli yerlere nakle
dip yerleştirmeğe; Türk tebaası olmayan ve 
Türk kültürüne bağlı bulunmayan göçebe aşi
retler fertlerini icaba göre Türkiye dışarısına çı
karmağa Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Madde
de, (valilerce tasdik edilen idare heyetlerinin bu 
karan katidir.) deniyor. Bundan, idare heyet
lerinin valilerce tasdik edilmesi gibi bir mana 
çıkıyor, (idare heyetlerinin valilerce tasdik edi
len bu karan) denirse daha muvafık olur. 

REÎS — Maddeyi bu suretle reye koyaca
ğım. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — A, B fık
raları hakkında söz söyleyemiyecek miyim? 

REİS — Hayır, kabul edilmiştir. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Fıkraların 

ayrı ayrı reye konması için karar lâzımdır. 
REİS — Bunun bir zühul neticesi olduğunu 

biliyorsunuz. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Ben A ve 

B fıkraları hakkında söz söyleyecektim. Ne onun 
hakkında, ne de son fıkra hakkında söz söyle
meyeceğim. 

REİS — Vaz mı geçtiniz? Teşekkür ederim. 
(Gülüşmeler). 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — A : Ana dili türkçe 
olmayanlardan toplu olmak üzere yeniden köy 
ve mahalle, işçi ve sanatçı kümesi kurulması ve
ya bu gibi kimselerin bir köyü, bir mahalleyi, 
bir işi veya bir sanati kendi soydaşlarına inhisar 
ettirmeleri yasaktır. 

B : Türk kültürüne bağlı olmayanlar veya 
Türk kültürüne bağlı olup ta türkçeden başka 
dil konuşanlar hakkında harsî, askerî, siyasî, iç
timaî ve inzibatî sebeplerle İcra Vekilleri Heyeti 
kararile, Dahiliye vekili lüzumlu görülen ted
birleri almağa mecburdur. Toptan olmamak 
şartile başka yerlere nakil ve vatandaşlıktan ıs
kat etmek te bu tedbirler içindedir. 

C : Kasabalarda ve şehirlerde yerleşen ecne
bilerin tu tan belediye sınırı içindeki bütün nü
fus tutarının yüzde onunu geçemez ve ayrı ma
halle kuramazlar. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : III 
İskân 

ON İKİNCİ MADDE — 1 numaralı mmta
kalara : 

A : Yeniden hiç bir aşiretin veya göçebenin 
sokulmasına, Türk kültürüne bağlı olmayan hiç 

bir ferdin yeniden yerleşmesine ve bu mmtaka-
larm eski yerlilerinden olsa bile Türk kültürü
ne bağlı olmayan hiç bir kimsenin avdet etme
sine izin verilemez. 

B : Bu mıntakalarda soyca Türk olup dilini 
unutmuş veya ihmal etmiş bulunan köyler ve 
aşiretler efradı, ahalisi Türk kültürüne bağlı 
köyler ile nahiye, kaza ve vilâyet merkezleri ci
varına yerleştirilirler. 

C : Bu mıntakalarda, 1914 ten önce, yerle
şip ana dili türkçe olan ve umumî veya millî 
savaşta mmtaka dışarısındaki vilâyetlere gelmiş 
ve bu kanunun meriyetine kadar hiç bir iskân 
yardımı görmemiş bulunanların eski yurtlarına 
gelmeleri ve yerleşmeleri temin olunur. 

Ç : Dışarıdan gelecek Türk kültürlü muha
cirler, iklim ve yaşayış şartlarına uygunluğu 
göz önünde tutularak, bu mmtakalara alınıp yer
leştirilirler. 

D : 3 numaralı mıntakalar halkından veya 
1 numaralı mıntakalar dışında yerleşmiş olanlar
dan Türk kültürlü vatandaşlar, ailelerile birlik
te iklim ve yaşayış şartlarına uygun olmak üze 
re. 1 numaralı mmtakalara alınıp iskân edilir
ler. 

E : 1 numaralı mıntakalar haricindeki vilâ
yetler ahalisinden bu mmtakalara, ailelerile bir
likte, gelip yerleşmek isteyen Türk soylu ve kül
türlü asker ve mülkiye mütekaitleri, vine bu vi
lâyetler halkından ve Türk soyundan oldu«u 
halde bu mıntakalarda askerlik etmiş olup ter
hislerinde ailelerini getirerek ve bekâr olanlar 
da evlenerek, yerleşmek isteyenler 17 inci mad
deye göre, iskân edilirler. 

HASAN REŞİT B. (Muş) — Muhterem Be
yefendiler, bu çok mükemmel kanunda « soy » 
kelimesi birkaç defa tekerrür etti. Bendenizin 
anladığıma göre soy kelimesile « ırk » demek 
isteniyor. Eğer böyle ise bu kelimenin burada 
kullanılmamasını rica ederim. Çünkü « ırk » 
denilen şey, 5 ve nihayet 6 ya kadar çıkmıştır. 
İlim bunu tahdit etmiştir. 

Türkiye hududu haricinden Türkiyeye gelen 
ve Türk harsına tâbi olmavan insanlar, ırkan 
Türk demektirler. Fakat Türk kültürüne tâbi 
olmadıkları için tükrçe konuşmuyorlar. Esasen 
bunlar bizim öz vatandaşlanmız.olduffu için yi
ne bizim öz kardeşimiz demektir. Rica ediyo
rum, sov kelimesi yerine türk dili ve türk kül
türü kelimesi konulsun. 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim, biz bu 
kelime hakkında encümende uzun boylu müza
kere ettik. Hasan Reşit Beyefendinin teklifleri, 
hakikaten iyidir. Ancak Meclise gelip Dahili
ye encümeninden çıkmış olan hususî bir kanun 
vardır. Biz bu kelimeyi oradan aldık. Encü
menimiz bu kelimenin kâfi olduğuna kanaat et
ti ve kovduk. Hasan Reşit Beyefendinin izah 
ettiği cümle daha şümullüdür. Meclisi Âliniz 
kabul ederse encümence bir mahzuru yoktur, 
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RASIH B. (Antalya) — Bıı kelime niçin kon

muştur, anlamadık. 
MEME T B. — Soy kanunu vardır efendim. 
RASIH B. (Antalya) — Soy, insanın kendi 

ailesine münhasır olur. Eğer burada da soy ke
limesi ona delâlet ediyorsa burada yerinde kul
lanılmamıştır. 

DAHİLÎYE VEKİLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, Hükümetten de soruyor
lar. Burada soydan maksat, ırktır. Binaenaleyh 
soy tabiri yerine türk ırkı olarak kullanmak fa-
ideli olacaktır. Soy aile manasına da kullanı
lıyor. 

HASAN REŞİT B. (Muş) — Efendim, türk 
dili ve kültürü tabirinin burada soy kelimesi 
yerine kullanılması daha doğrudur. 

REÎS — Efendim, elimde müsbet bir teklif 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arzedeceğim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, ırk deyelim; sonra iltibas 
olur. 

REİS — Dahiliye vekili Beyefendi buradaki 
soy kelimesi yerine ırk kelimesinin konulması
nı teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu suretle reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 2 numaralı mmta-
kada: 

1 - Aşağıda yazılanlar Dahiliye vekilliğinin 
münasip göreceği yerlerde iskân edilirler: 

A : Dışarıdan gelen muhacirler ve mülteci
ler; 

B : Bu mıntakadaki aşiretler; 
C : 1 ve 3 numaralı mmtakalardan naklolu-

nanlar; 
Ç : 1 ve 3 numaralı mıntakalar halkından 

olup bu mıntakalarda askerliğini bitirmiş olan
lardan evlenerek kalmak isteyenler; 

D : 1 numaralı mıntakalarda Türk ırkından 
olmayanlardan bu mıntakaya gelip yerleşmek 
isteyenler. 

2 - Aşağıda yazılanlar, İcra Vekilleri Heyeti 
kararile, nakil ve iskân edilebilirler: 

A : Topraksız veya az topraklı çiftçiler; 
B : Heyelan ve seylâp gibi âfete uğrayan 

kimseler; 
0 : Verimsiz veya azmaklık ve bataklık ve

ya tehlikeli veya askerlikçe yasak topraklardaki 
insanlar; 

Ç : Harsî, siyasî, idarî, içtimaî, askerî, iktisa
dî sebeplerle nakline lüzum görülenler. 

3 - Türk ırkından olmayanların serpiştirme 
suretile köylere ve ayrı mahalle veya küme teş
kil edemeyecek şekilde kasaba ve şehirlere is
kânları mecburidir. 

MEMET B. (Kütahya) — (D) fıkrasındaki 
soy kelimesi de ırk olarak tashih edilecek. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
( Muğla ) — Reis Beyefendi; bundan evvelki 
maddelerde de soy kelimesi varsa ırka tebdil 
edilecektir. 

REİS — Evet, o suretle tashih edilecek. Bun
dan sonra gelecek soy kelimelerini de ırk olarak 
okuyacağız. 

Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ON DRÖDÜNCÜ MADDE — Yer, sıhhat, 
iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve inzibat sebep-
lerile Hükümetçe iskân ve ikamet yasak edilip 
boşaltılması istenilen üç numaralı mıntakalar 
halkı, iklime, yaşayış şartlarına ve bu kanunda 
yazılı kayitlere göre 1 veya 2 numaralı mmtaka-
lara nakil ve iskân edilirler. 

3 numaralı mıntakalara, İcra Vekilleri He
yeti kararı olmadıkça, hiç kimsenin yeniden is
kân ve ikametine izin verilemez. 

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

ON BEŞİNCİ MADDE — 1 - Devlet kara ve 
deniz nakil vasıtaları muhacirleri, mültecileri, 
gümrükten muaf bütün eşyalarını ve hayvan
larını, Hükümetçe naklolunanlan ve eşya ve 
hayvanlarını yerleşecekleri yere, yerleşecekleri 
yer yolları üzerinde değilse en yakın istasyon 
veya limana kadar parasız naklederler. 

İmtiyazlı nakliye ve tahmil ve tahliye şirket
leri bu kimseler ve eşyaları ve hayvanları hak
kında asgarî tarifelerini tatbika mecburdurlar. 

2 - 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerde 
yazılı dahilde bir yerden diğer yere naklolunan-
lardan ve dışarıdan kendi kendine gelen muha
cir ve mültecilerden ihtiyaçlı olanlar: 

A : İskâna tâbi tutulurlar, 
B : Kendilerinin, zat, ev, sanat ve ticaret eş

yalarının, alât ve edevatının, yiyeceklerinin, to
humluklarının, koşum ve damızlık hayvanlarının 
ve gümrükten muaf bütün eşyalarının kalktık
ları yerden veya sınırdan yerleşecekleri yere 
kadar nakliye masrafları Hükümetçe verilir. 

C : Bunların kaldırıldıkları veya sınırları
mızdan içeriye girdikleri günden iskân edildik
leri güne kadar geçen zaman zarfında ve iskân
larından itibaren bir yıl içinde yatacakları, yi
yecekleri, yakacakları ve tedavileri Hükümetçe 
meccanen temin olunur. • 

Ç : Bunlardan çok fakir olanlarına, bir defa
lık, giyecek te Hükümetçe verilebilir. 

3 - Hükümetçe naklolunanlardan ve kendi 
kendine gelen muhacir ve mültecilerden ihtiyaç-
sız olanlara ve serbest iskân isteyen bütün mu
hacir ve mültecilere Hükümetçe masraf yapıla
maz. Ancak imkân olan yerlerde bunlara top
rak, ev yeri, bağ ve meyvelik yeri verilir. 

Masrafları kendi taraflarından ödenmek şar-
tile, nakil vasıtaları, yatacak yer, yiyecek, içe-
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cek ve yakacak Hükümetçe temin ve tanzim 
olunabilir. 

4 - Hükümet kararile getirilen muhacirler
den ihtiyaçlı ihtiyaçsız aranmayarak hepsi için 
bu maddenin ikinci bendi tamamen tatbik olu
nur ve kalktıkları yerden sınırlarımıza kadar 
ikinci bendin (B) fıkrasındaki bütün nakliye, 
yatacakyer, yiyecek, yakacak ve tedavi masraf
ları Hükümet tarafından verilir. 

5 - İskân yerlerini bırakarak serbest iskân 
isteyenlere, verilmiş olan yapılar ve topraklar 
ve yapılan masraflar peşin olarak geri alınmak 
şartile, Dahiliye vekilliğince serbest iskâna izin 
verilebilir. 

6 - thtiyaçlılan ve ihtiyaçsızîan ayırmağa 
yarayan bir « ihtiyaç derece cetveli » Dahiliye 
vekilliğince yapılır. 

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

ON ALTINCI MADDE — A: Karı ve koca 
bir aile olarak iskân edilir 

B : Evlenmemiş çocuklar, çocuksuz erkek ve 
kadın dullar, ana ve baba ile veya bunlardan 
sağ olanı ile birlikte iskân görürler; 

C : Anasız ve babasız torunlar dede ve bü
yük analarile veya bunlardan sağ olanile bir
likte iskân edilirler. Ancak torunların hissele
ri tapuda kendi atlarına yazılır; 

Ç : Anasız ve babasız çocuklar birlikte bu
lunduğu ve yaşadığı kan, civar ve sihri hısım-
larile birlikte yerleştirilirler. Bunların da his 
seleri tapuda kendi atlarına yazılır; 

D : Anasız ve babasız çocuklar, kan ve ci
var veya sihri hısımlarından biri, yoksa kendi 
başlarına iskân görürler. Bunların küçükleri
ne ayrıca vasi tayin ettirilir; 

E : Evli çocuklar ve evli torunlar, başlı ba
şına bir aile olarak iskân görürler; 

F : (C) fıkrasındaki torunların, (Ç) ve (D) 
fıkralarındaki çocukların, üvey çocukların ve 
evlâtlıkların hisseleri evleninceye kadar hiç bir 
suretle satılamaz, bağışlanamaz ve haczoluna-
maz; 

G- : Türk muhacir ve mülteciler hısım ve 
akrabalarının bulundukları yerde iskân olu
nurlar. 

RAİF B. (Trabzon) — Efendim, Hükümet
ten soruyorum: Evli çocuklar, evli torunlar ne 
demektir? 

REİS — Hem evli, hem çocuk olmaz mı de
mek istiyorsunuz? 

RAİF B. (Trabzon) — A fıkrasında k a n ve 
koca bir aile olarak iskân olunur dendikten son
ra, evli çocuk, evli torun demeğe lüzum yok
tur. Çünkü 18 yaşından aşağı evlenmek olmaz. 

MEMET B. (Kütahya) — A fıkrasında ai
leyi zikrettik. Bunlarla beraber gelmiş olan ço
cukları vardır. Onlara da ayrıca iskân hakkı 
verdiğimizi anlatmaktan ibarettir. 

Onun için çocukları dedik. Bu tabir caiz 
değilse başka bir tabir teklif buyurun, konsun. 
Maksadımız, onları ayrıca iskân etmektir. İster
seniz « oğulları » deyelim (Doğrudur sesleri, 
gürültüler). 

REİS — Ailenin evli çocukları ayrı iskân 
edilirler, demek istiyorlar. Fıkranın mânası bu
dur. 

RAİF B. (Trabzon) — Kan ve koca bir aile 
olarak iskân edilir. Eğer bunların çocukları 
evli iseler zaten bir aile sayılır, bunların ayrı is
kân edilmesi lâzımdır. Evli çocuk tabirinden 
maksat; dışardan evlenerek gelen bir çocuk, bi
zim kanunlarımıza tâbi olacak ve reşit sayılacak
tır. Binaenaleyh evli çocuk tabiri sakattır. Bu 
itibarla (B) fıkrası kalkarsa encümenin de mak
sadı hâsıl olur. 

RİFAT B. (Zonguldak) — Efendim, tabiî 
dışardan gelecek böyle bir ailenin evli çocuk
ları için ayrı bir ev verilecektir. Kanunun mak
sadı da, bunların bir evde yerleşmemeleri, ay
rı ayrı iskân edilmeleridir. Yoksa bunlara ayni 
ailenin efradı olduğunuz için bir evde oturunuz 
deyemeyiz. 

REİS — Efendim, bir takrir olmadığına göre 
maddeyi reye koyacağım. Maddeyi kabul eden
l e r . , . Etmeyenler .. . Madde kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — İskân bir aileye, 
nüfus ve ihtiyacına göre oturacak ev veya ev 
yeri, sanatkârlara ve tüccarlara ayrıca geçim 
getirecek dükkân veya mağaza yahut bu gibi ya
pı veya yeri ve mütedavil sermaye; çiftçilere 
de ayrıca kâfi toprakla çift hayvanı, alât ve 
edevatı, tohumluk, ahır ve samanlık veya yeri 
vermekle yapılır. 

Köylerde, kasabalarda sanatkârlara dük
kândan ayrı yarım istihkak miktarı toprak ta ve
rilir. 

İskân derecesini gösteren (toprak tevzi cet
veli) ilişiktir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . , . Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — İskânda Hükü
metçe verilen talimata göre yapı yapılması için 
malzeme veya para verilebilir. Yapı yapmakta 
kendileri de çalıştırılabilir. 

İskân için Devlet ormanlarından parasız ke
reste vermek ve bu yapıları yapmada asker, Dev
let memur ve müstahdemlerini ve vasıtalarını 
kullanmak caizdir. 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — Yeniden ku
rulan veya canlandırılan köylere orta malı ola
rak mevcut nüfusun ortak ihtiyacına yetişen 
mektep, cami, köy odası, karakol, pazar, harman 
ve mezarlık yerleri, otlak, sulak, orman kanu
nu hükümleri içinde baltalık ve başka ortak ih-
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tiyaçlara lâzım yerler parasız bırakılır. 

Mektep odası, çeşme ,su yolları, kuyu, sarnıç 
ve sulama tertibatı da Hükümetçe yapılabilir 
veya tamir edilebilir. Bu işlerde buraya yerleş
tirilenleri işletmeğe Hükümet salahiyetlidir. 

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

YİRMİNCİ MADDE — 1 numaralı mmtaka-
lara iskân edilenlere, değeri peşin verilmek üzere 
iskân derecesinin iki katı, 1914 veya daha önce
ki yılların tapu ve yoksa vergi kıymetleri üze
rinden, toprak verilir. 

Vergi veya tapu kıymeti olmayanları, emsa
line bakılarak, o yerin idare heyetinin takdir 
edeceği kıymet üzerinden vermek caizdir. 

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

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — İskân edilen 
muhacir, mülteci, göçebe ve naklolunan çiftçile
re ve sanatkârlara aşağıda yazılı topraklardan 
dağıtılır: 

A : Menşei ve nevi ne olursa olsun bütün 
millî topraklardan, 

B : Şehirlerin, kasabaların, köylerin sınırlan 
içinde bulunan mera, baltalık ve fundalık gibi 
orta malı olup Hükümetçe ihtiyaçtan fazla gö
rülen topraklardan, 

C : Şehirlerin, kasabaların, köylerin sınırları 
dışında kalan ve orman olmayan boş yerlerden, 

Ç : Devletçe görülecek lüzum ve zaruret üze
rine bazı ormanlarda, İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile, muvafık görülen yerlerden, 

D : Hükümetçe satın alınacak veya istimlâk 
olunacak çiftlikler ve topraklardan, 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Arazinin menşei 
ne olursa olsun deniyor, bu ne demektir? 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim, emlâki 
milliye emrinde bulunan arazinin bazısı, emlâki 
müdevveredendir. Yani memleket haricine çık
mış insanların, emlâki, bazısı da doğrudan doğ
ruya Devlet emlâkinden, bazısı da emlâki met-
rûkeden, bazısı da Evkafın sahipsiz kalmış, 
Devlete intikal etmiş mallandır. Menşei ne olur
sa olsun demekteki maksat budur. 

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

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Muhacirlerin, 
mültecilerin, göçebelerin ve naklolunanların yer
leştirilmelerine ayrılan veya bunlara verilen ya
pılar ve topraklar kimin işgali altında olursa 
olsun vali veya kaymakamın yazılı emrile zabı
taca boşaltılır ve kendilerine teslim olunur. 
Bunlara vukubulacak tecavüzlerde de vali ve kay
makamlar zabıta marifetile tahliyeye salahiyet
lidirler. 

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

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hü
kümlerine göre muhacirlere, mültecilere, göçe
belere, naklolunanlara ve yerlilere dağıtılan ya
pı ve toprakların temlikine vali ve kaymakam
lar salahiyetlidirler. Dağıtış defter veya kararla
rının altı vali veya kaymakamlarca tasdik edil
mesi, temliktir. Tasdikli defterlerdeki veya 
kararlardaki miktarlar muteberdir. 

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

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhacir
leri ve mültecileri ve naklolunanları kendilerine 
ev yapıncaya veya Hükümetçe yaptınlıncaya 
kadar yerleşecekleri yerde veya civarda mevcut 
Hükümete veya halka ait münasip binalarda 
banndırmak ve bu binaları vali veya kayma
kamın yazılı emrile zabıtaca hemen boşaltmak 
caizdir. Ancak bu boşaltmanın ev ve bina sa
hiplerinin yaşamalarını ve bannmalarını imkân
sız kılacak yolda olmaması ve bir yıldan fazla 
sürmemesi şarttır. 

Bu yolda binası boşaltılanlara Hükümetçe 
münasip kira verilir. Muhacirlerin, mültecilerin 
ve naklolunanların geçtikleri yerlerde muvakkat 
konaklamak üzere bir haftadan fazla bir müd
det için bina boşaltılmasına izin verilemez. Bu 
maddenin hükümlerini tatbik için Dahiliye ve
killiğince talimat yapılır. 

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

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Muhacirlerin, 
mültecilerin, naklolunanların ve göçebelerin 
yurtlandırıldıklarından başlayarak iki yıl içinde, 
görülecek hakikî lüzum üzerine, ayni mıntaka-
larda iskân yerlerini değiştirmeğe ve düzeltmeğe 
Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

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

Fasıl: IV 
Mecburiyetler, tasfiye ve istihkak mazbataları 

YİRMİ ALTINCI MADDE — 3 numaralı 
mıntakalardan mecburî nakledilenler, menkul 
mallarını birlikte götürebilirler. Bunların bırak
tıkları gayrimenkullerin mülkiyeti tam olarak 
Devlete geçer. Tasarruf vesikasına bağlı olan-
lannın sahiplerine 1914 veya daha önceki yıllar 
vergi, yoksa tapu değerlerinin dört katı üzerin
den, tapu ve vergi değerleri olmayanların emsa
linin vergi veya tapu değerlerine bakarak o 
yerin idare heyetince takdir edileceke değer 
üzerinden birer «istihkak mazbatası» verilir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Bu maddelerde 
1 numaralı, 2 nlumbaralı, 3 numaralı mıntaka 
deniyor. Buraların nereleri oluduğuna dair sara
hat yoktur. Bunları gösterir ayrıca bir cetvel 
var mıdır? 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Bu husus hakkında ikinci maddede sarahat var-
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dır. 

REİS — Reşit Bey, ikinci madde bunun için
dir, onu okusanız. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Okudum. O mad
dede bu mıntakalann neresi olduğu gösterilmi
yor. 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim; bunlar 
üç mıntakaya ayrılıyor: Birisi memnu olan as
kerî mıntaka, birisi de şarktan gayri yerlerdir. 
Bunların hudutlarını da Hükümet yapacağı bir 
harita ile tayin edecektir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Bu kanun hü
kümlerine göre Hükümetçe naklettirilenler ve
ya isteklerile göç edenler bir yıl içinde eski yer
lerindeki menkul ve gayrimenkul mallarını tas
fiye etmeğe mecburdurlar. Bu müddet içinde 
tasfiye etmeyenlerin menkul ve gayrimenkul 
mallan Devletçe tasfiye olunur. Bunlardan is
teyenler 26 ncı maddeye göre gayrimenkulleri-
ne karşılık Hükümetten istihkak mazbatası ala
bilirler. Bu takdirde bu gayrimenkullerin mül
kiyeti tam olarak Devlete geçer. 

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

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İstihkak 
mazbataları önce sahiplerine gittikleri yerde is
kân için verilen menkul ve gayrimenkul malla
ra mahsup edilir. Bakiyeleri yerleştikleri vilâ
yet içinde Hazinenin mülk ve toprak arttırmala
rında nakit olarak kabul olunur. Şu kadar var 
ki bir aileye istihkak mazbatası karşılığı olarak 
iskân haddirıin iki katından fazla toprak verile
mez. 

İstihkak mazbataları, sahiplerinin atlarına 
yazılı olup ancak noterlikler vasıtasile başkala
rına ciro edilebilir. 

Bunların mirasçılarına intikali umumî hü
kümlere bağlıdır. 

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

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — A : Hü
kümetçe iskân edilen muhacirler, mülteciler, gö
çebeler ve 1 numaralı mıntakada Hükümetçe 
yerleştirilen kimseler yerleştirildikleri yerde en 
az on yıl oturmağa mecburdurlar. Bunlar Da
hiliye vekilliğinin izni olmadıkça başka yerlerde 
yurt tutamazlar. Başka yerlere izinsiz gidip 
yurt tutanlar ve tutmak isteyenler yerleştiril
dikleri yere döndürülürler. 

B : 1 ve 3 numaralı mıntakalardan 2 numa
ralı mıntakaya naklolunan ve 2 numaralı mınta
kada 9, 10 ve 11 inci maddelere göre bir yerden 
başka yere nakledilenler on yıl sonra dahi, İcra 
Vekilleri Heyeti kararı olmadıkça, başka yerlere 
gidip yurt tutamazlar. 

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

OTUZUNCU MADDE — 1 ve 2 numaralı 
mıntakalara yerleşenlere borçlu ve borçsuz iskân 
yolile verilen gayrimenkuller on yıl müddetle 
hiç bir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin 
edilemez, haczolunamaz. Tapulanna o yolda ka-
yit düşürülür. 

Hükümetin iznile Ziraat bankasına terhin ca
izdir. 

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

Fasıl: V 
Muafiyetler 

1 - Gümrük muafiyeti 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun hü

kümlerine göre alınan muhacirlerle dışarıdan 
gelen mülteci ve aşiret fertlerinin birlikte getir
dikleri aşağıda gösterilen kendi eşyaları, malları 
ve hayvanları gümrük resmile, bir defaya mah
sus olmak üzere sair bütün teklif ve resimlerden 
muaftır. 

1 - Bir aile için: 
A : Zat ve ev eşyası kamilen. 
B : Meslek ve meşgale eşyası aşağıdaki ka-

yitlerle; 
Çiftçi ise: Çift hayvanları, arabaları, araba 

ve koşum takımları, çiftçiliğe mahsus her tür
lü alât ve edevat ve makinaları, damızlık hay
vanları, tohumluk ve yiyecek zahireleri ve aşlık
ları kamilen ve ötedenberi besledikleri büyük ve 
küçük hayvanlarla ziraî mahsullerinden değeri 
altı bin liraya kadar olan miktarı. 

Sanatkâr ise: Her türlü sanat alât ve edeva
tı ve makinaları, söküp getirecekleri fabrikaları, 
alât ve edevatı kamilen ve fabrikalar masnua-
tından ve iptidaî maddelerinden değeri altı bin 
liraya kadar olan miktarları (Trikotaj fabrika
sı makinaları ve kauçuk sanatları mamulâtm-
dan olan ayakkabıları hariçtir. Ancak zate mah
sus ve kullanılmış küçük trikotaj makinaları 
muafiyetten istifade eder). 

Tüccardan ise: Ötedenberi satagelmekte ol
dukları ticaret mallarından değeri (12 000) lira
ya kadar olan miktarı (Şeker, benzin, petrol, ko
za, ipek ve ipekliler ve inhisara tâbi maddelerle 
trikotaj makinaları ve kauçuk sanayii masnua-
tından olan ayakkabıları hariçtir). 

2 - Bir cemaat için (Bir köy ve mahalle veya 
cemaate ait kullanılmış eşya): 

A : Bütün mektep eşyası; 
B : Bütün cami eşyası; 
C : Vakıflara ait eşya ve mahsuller; 
Ç : Köy ve mahalle odası eşyası, hâtıralar ve 

cemaate yadigâr eşya; 
D : Köyün ve mahallenin orta malı olan bo

ğalar, aygırlar, tekeler, koçlar ve damızlık bü
tün hayvanlar; 
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E : Köy veya mahallenin harman, orak ma-

kinası ve traktör gibi ortak ziraî makina ve alet
leri, köy değirmeni ve un fabrikası gibi müşte
rek sanat fabrika ve makinalan. 

SADRÎ MAKSUDÎ B. (Şebin Karahisar) — 
Trikotaj kelimesinin manasını anlamak isteyo-
rum efendim. 

MEMET B. (Kütahya) — Kadın ve erkekler 
için yelek, ceket gibi şeyler ören örgü makinele
ri vardır. 

SADRI MAKSUDÎ B. (Şebin Karahisar) — 
0 halde niçin örgü makineleri demiyorsunuz? 
MEMET B. (Kütahya) — Efendim, evvelki ka

nunlarda hep, trikotaj diye geçmiştir. Böyle ol
makla beraber bu makine Avrupada yapıldığı 
için onlar trikotaj demişler. Bizde de ne zaman 
yapılırsa o zaman örgü makinesi diyelim ( Gü
lüşmeler ). 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ tKİNCÎ MADDE — Muhacirler ve 
mülteciler 31 inci madde haricinde menkul ve 
gayrimenkul mallarının bedeli veya ellerinde bu
lunan nakitleri karşılığı Türkiyede yapacakları 
sanat veya ticaret veya ziraat eşyası getirebilir
ler. Bu yolda getirilecek eşya gümrük ve sair 
resimlere tâbidir. Ancak bu eşyanm şeker, ben
zin, petrol, koza ipek ve ipeklilerden ve Türkiye
de inhisara bağlı maddelerle trikotaj makinalan 
ve kauçuk sanayii mahsullerinden olan ayakka
bılardan olmaması şarttır. 

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

OTUZ ÜÇÜNCÜ MDADE — Hükümetçe 
memleket iktisadiyatım korumak üzere alman 
ve alınacak olan tedbirler 31 inci ve 32 inci mad
delere sröre hariçten getirilebilecel: eşya hakkın
da tatbik edilmez. 

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

ye göre affedilmiş olan teklif ve resimler tam 
olarak tahsil olunur. 32 nci maddeye göre ge
çirilmiş eşya için bu teklif ve resimler iki kat 
alınır. 

Muhacirlere ve mültecilere ait olmadığı hal
de bu kanunun hükümlerinden istifade edilerek 
geçirilecek gerek eşya ve hayvanlar ve gerek 
sahipleri 1918 numaralı kaçakçılık kanunu hü
kümlerine tâbi tutulur. 

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

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Muhacirlerin ve 
mültecilerin gümrüksüz olarak sokacakları mal
ların değeri gümrükten geçtiği yerin piyasasın
daki toptan fiate göre tayin olunur, 

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

2 - Vergi ve resim muafiyeti 
OTUZ ALTINCI MADDE — A : Hahiçten ge

lecek muhacirlerle mültecilere pasaport vize ve 
eşya vesikası pulsuz, parasız verilir. 

B : Muhacirlerin , mültecilerin verecekleri 
veya kendilerine verilecek beyanname, vesika 
ve sair evrak her türlü damga ve pul resmin
den muaftır. 

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

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Muhacirler, 
mülteciler, 12 nci maddeye göre 1 numaralı mm-
takada iskân edilenler, bir yerde yurtlandırı
lan göçebeler ve bir mıntakadan öteki mmtak-c^ 
ya Hükümetçe naklolunup iskân edilenler aşağı
daki muafiyetlerden istifade ederler: 

1 - Vergi muafiyeti: 
A : (1) numaralı mmtakaya iskân edilenler 

yerleştirildikleri yıl sonundan başlayarak, beş 
yıl ve 2 numaralı mıntakada yerleştirilenler, 
yurtlandırildıklan yıldan başlayarak üç yıl top
rak, yapı, kazanç, muamele ve yol vergilerin
den muaf tutulurlar. Yeni yapılar bina ver
gisi kanunu muafiyetlerine tâbidir. 

B : Bu kanun hükümlerine göre Hükümetçe 
temlik edilen toprak ve yapılardan bu temlik 
dolayısile veraset ve intikal vergisi ve ferağ har
cı ve resmi almmaz. 

C : Noterlerce yapılacak borçlanma senetle
ri pula ve harç ve ücrete tâbi değildir. 

2 - Tapu muafiyeti: 
Bu kanuna göre gerek parasız ve gerek borç

lu ve gerek peşin paralı olarak verilen bütün 
yapı ve topraklar harçsız, pulsuz tapuya bağ
lanarak senedi verilir. Temlik ve teffiz, kıymet 
takdiri, borçlanma ve ipotek konup kaldırma 
muameleleri hiç bir harca, masrafa ve pula tâbi 
tutulamaz. 

KEMAL TURAN B. (İsparta) — Efendim, 
burada bir muamele vergisi tabiri vardır. Bu-

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 31 ve 32 nci 
maddelerdeki muafiyetleri kazanabilmek, Türk 
vatandaşlığına girmek için beyanname verip 
karşılığında bir kâğıt almağa ve getirilen mal-
lann, muhacirlerin ve mültecilerin kendi malla
rı omasma vabestedir. 

Sınırlarda belli kapılardan başka yollardan 
girmeğe mecbur kalmış olan muhacirler ve mül- j 
teciler getirecekleri mallar için bir beyanname i 
verirler; aksi sabit oluncaya kadar bu beyan- j 
nameler muafiyet için muteber olur. Kapılar- 1 
dan gelecek muhacirlerin ve mültecilerin nizam- | 
namesinde şekil ve mahiyetleri gösterilecek bir , 
vesika göstermeleri yahut yalnız veya toplu bir 
beyanname vermeleri kâfidir. 

Türk vatandaşlığına girmekten vaz geçen ve- ı 
ya giremeyen veya getirdikleri mallann kendi 
mallan olmadığı anlaşılanlardan 31 inci madde- ' 
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nun bir zühul olacağını tahmin ediyorum. 
Muamele vergisi, ya gümrüklerden girerken, 

yahut fabrikalarda iş yapıldıkça yapılan işe gö
re muayyen nisbette tahakkuk ettirilir, alınır. 
Bunun aslı şifr dafer vergisidir, iş vergisidir. İş
leyenin vergisi değildir, eşya üzerinden alınacak 
bir vergidir. Şimdi bir muhacir gelip kurduğu 
bir fabrikayı işlettiği zaman muamele vergihi 
vermemek lâzımdır. Çünkü onları, gümrükten 
getirdikleri eşya için, 31 inci maddede vergiden 
istisna ettik. Hatta gümrük vergisile beraber 
muamele vergisi de alınmayacaktır. Burada 
muhacirlerin şahsına taallûk eden her şey, ka
zanç, bina ve sair vergiler istisna edilmiştir. 

Her hangi bir sui istimale ve muvazaaya ta
hammülü vardır. 

Memleket iktisadiyatı itibarile de bir şey de
ğildir. Muhacirler için faydalı görmüyorum. 
Onun için bir zühul ise çıkarılmasını rica ede
ceğim. 

İSKÂN MUVAKKAT E. R. Dr. HAKKI Sİ
NASİ Pş. (Erzurum) — Encümen de muvafakat 
ediyor. 

REİS — Bir de takrir var. Encümen de mu
vafakat ediyor. Binaenaleyh maddeyi «Mua
mele» kelimesinin tayyile kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

yetişecek derecede oluta, geldikleri tarihte, 22 
yaşını bitirmiş olanlarla memleketlerinde asker
lik yapmış ve fakat 22 yaşını bitirmemiş bu
lunanlardan ihtiyat zabiti olmak isteyenler ve 
geldikleri tarihte, 22 yaşını bitirmemiş ve mem
leketlerinde askerlik etmemiş olanlar iki yıl ge
ciktirme hizmetinden sonra 1076 numaralı ka
nun hükümlerine tâbi tutulurlar. 

Ç: Muhacirler arasında önce tâbi oldukları 
Hükümet ordusunda ihtiyat veya muvazzaf za
bit olanlardan lâzım olan evsafı taşıyanlar, staja 
tâbi tutularak, ihtiyat zabitliğine geçirilirler. 

D: Umumî seferberlikte muafiyet yoktur. 
Ancak nüfus kütüğüne kaydolunduklan tarih
ten başlayarak üç ay geçmemiş olanların silâh 
altına alınmaları, üç ayın sonuna bırakılır. 

E : Bir yıl içinde nüfus kütüğüne kayitlerini 
yaptırmayanlar, yukarıdaki muafiyetten istifade 
edemezler. 

F : Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini 
veya bunun yerine bedel verdiklerini tevsik 
edenler, tekrar muvazzaf hizmete tâbi tutulma-
yıp yaşıtları yerli efrat ile ihtiyata geçirilirler. 

G: Türkive içinde bir iskân mıntakasından 
diğer bir iskân mıntakasına Hükümetçe naklo
lunarak yerleştirilen vatandaşlardan muvazzaf 
hizmete tâbi olupta bunu henüz yapmamış olan
ların bu hizmetleri, yerleşecekleri yere vardık
ları tarihten başlayarak, iki yıl geciktirilir ve 
en yakın piyade kıtalarında yaptırılmak üzere 
altı aya indirilir. 

H: Kanunen muhacir tanınmayan mülteciler 
ve ecnebilerden Türk vatandaşlığına girenler, 
vatandaşlığa alındıkları tarihte hangi vasta ise
ler o yaştaki yerli efrat gibi askerliklerini ya
parlar. 

KÂZIM Ps. (Diyarbekir) — Efendim, 16 - 22 
yaş nedir. Esnan 18 dir. 

MEMET B. (Kütahya) — Erkânı harbiyei 
umumiyeden gelen memuru mahsusun getirdiği 
formüldür. 

REİS — Efendim, Erkânı harbiyei umumi
yeden gelen formülmüş. Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Fasıl: VI 
Malî hükümler 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — I: 1 ve 2 
numaralı mıntakalarda 12 ve 13 üncü madde
lere mutabık olarak Hükümetçe iskân edilmiş 
veya edilecek muhacirlere, mültecilere, göçebe
lere ve nalılolunanlara 885 numaralı kanun hü
kümlerine göre verilmiş veya bu kanun hüküm
lerine göre verilecek olan iskân haddi dahilin
deki mütedavil sermaye, sanat ve ziraat alât 
ve edevatı, hayvanlar, koşum ve araba takım
ları, tohumluklar ve 1 numaralı mıntakalarda-
kilere iskân haddi içinde verilmiş veya verile
cek toprak ve yapılar parasızdır. Bunlardan 
önce borçlanmış olanlardan tahsil edilmeyen tak-

3 - Askerlik muafiyeti 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — A: Muha

cirlerin askerlik çağlarının başlangıcı, geldikleri 
yılda nüfus kütüklerine geçen yaşlarına ve bu | 
esasa göre hesap olunur. Nüfus doğum kâğıtla- j 
rında doğumlarının ay ve günü yazılı olmayan- | 
ların doğum günleri yılın temmuzunun birinci ı 
günü sayılır. 

B: Geldikleri yıl ikinci kânunun birinde 22 
yaşını bitirmiş olanlar, muvazzaf hizmete tâbi 
tutulmayıp yaşıtları efrat arasına ihtiyata geçi
rilirler. Bu gibilerin, her ne sebeple olursa olsun, 
nüfus kütüğüne yazılmalarının gecikmiş olması, 
geldikleri zaman ve yaşlarına göre başlayacak j 
olan askerlik çağlarını geciktirmez. Bunlar, nü
fus kütüğüne yazıldıkları tarihten başlayarak 
iki yıl geçmedikçe talim, manevra ve başka iş ı 
için silâh altına çağrılmazlar. 

Geldikleri yıl, ikinci kânunun birinde 22 ya
şını bitirmemiş olanlar, muvazzaf hizmetini yap-
mağa mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan gel
dikleri tarihte (16 : 22 dahil) yaşında olup ta 
Hükümetçe iskân edilenlerin ve Hükümetin gös- I 
terdiği yerde yurt tutanların muvazzaflık hiz- ! 
metleri, nüfus kütüğüne kaydolunduklan tarih- ! 
ten başlayarak, iki yıl geciktirilirler. Bu hiz- ' 
metleri en yakın piyade kıtalarında yaptırıl
mak üzere altı ay indirilir. Hükümetçe iskân 
edilmeyenler veya Hükümetin gösterdiği yerde 
yurt tutmak istemeyenler, yalnız iki yıllık ge
ciktirme hakkından istifade ederler. j 

C: Memleketlerindeki tahsilleri ihtiyat zabiti 
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sitler tahsil olunmaz ve tahsil edilenler de geri 
verilmez. 

Tevzi cetvelinin üçüncü bendine göre verilen 
topraklar da parasızdır. 

II: 2 numaral ımıntakada 885 numaralı ka
nun hükümlerine göre iskân edilmiş veya bu 
kanun hükümlerine göre iskân edilecek muha
cirlere, mültecilere, göçebelere ve naklolunan-
lara verilmiş veya verilecek yapılar ve toprak
lar borçlanmağa tâbidir. 

Borçlanma muameleleri Dahiliye, tahsilat, 
tahsili emval kanununa göre, Maliye vekâletince 
yaptırılır. 

III: Borçlanma: iskânın sekizinci yılının ey
lülünde başlamak ve yirmi yılda ve kırk müsavi 
taksitte ödenmek üzere yapılır. Borç yirmi se
kizinci yıl sonunda tamamen tahsil edilmiş olur. 

Peşin verenlerin borçlarının yarısı affolunur. 
Bu kanundan önce iskân edilmiş olan muha

cirlere, mültecilere, nakledilenlere ve göçebelere 
borçla iskân haddi içinde verilmiş olan toprak
lar ve yapıların bedeli iskân edildikleri tarih
ten sonra sekizinci yılın eylülünden başlamak 
üzere yirmi yılda, kırk müsavi taksitte tahsil 
olunur. 

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

KIRKINCI MADDE — İskân ameliyat ve 
inşaatı için, her yılın tahakkuk edecek miktarı 
o yıl bütçesinden verilmek üzere, gelecek yıl
lara sari taahhütler yapmağa Hükümet salahi
yetlidir. 

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

KIRK BÎRÎNCt MADDE — Her yıl, Dahi
liye vekâleti bütçesine ayn bir fasıl halinde, 
bu kanunda yazılan işleri görmeğe kâfi miktar
da tahsisat konulur. 

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

Fasıl : VII 
tskân teşkilâtı 

KIRK İKİNCİ MADDE — İskân teşkilâtı 
Dahiliye vekâleti nüfus umum müdürlüğüne bağ
lıdır. Merkez ve vilâyetler teşkilâtı aşağıda 
gösterilmiştir: 

A : Merkezde iskân teşkilâtı iki şubeden 
mürekkep olup kadrosu 1 numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

Birinci şube: Bu kanun hükümlerine göre 
muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve nak
ledilenlerin getirilmesi, yollanması, yerleştiril
mesi, müstahsil hale konması, mmtakalann ve 
yerlerinin ayrılması, topraksız veya az toprak
lı yerli çiftçilere toprakdağıtılması, eski iskân 
işlerinin tasfiye edilip bitirilmesi işleri ve bun
ların muhabere ve muamelelerile uğraşır; üç 

büro ve iki ayn memurdan teşekkül eder. 
ikinci şube: Memleket içinde vatandaşların 

kültür cephesinden her türlü vaziyetlerini araş
tırmak, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre lüzum
lu görülen tedbirleri arayıp bulmak, bu tedbir
lerin tatbikini da devamlı yürütmek ve yokla
mak, hariçteki Türk kan veya kültürüne bağlı 
olanlardan geleceklerin vaziyetlerini tetkik et
mek, yurdun iskâna elverişli ve verimli top
raklarını araştırıp bulmak ve tesbit etmek işle-
rile uğraşır, dört bürodan teşkil olunmuştur. 

Tabiiyet işlerile uğraşan Nüfus umum mü
dürlüğü ikinci şubesinin adı, dördüncü şube ol
muştur. 

Merkez iskân teşkilâtının tayin, terfi, istih
dam, tecziye, nakil ve tahvilleri ve dereceleri 
10 - VI - İ930 tarih ve 1700 numaralı Dahiliye 
memurları kanununa bağlıdır. 

B - Vilâyetlerde daimî bir seyyar iskân teş
kilâtı bulunur. Kadrosu 2 numaralı cetvelde 
yazılmıştır. Bu kadrodaki memurlar hiç bir kay-
de bağlı olmayarak yeniden muhacir iskânı iş
lerinde mütehassıs olan veya mütehassıs yetişe
bilecek kimselerden teşkil olunurlar. 

Bu memurlar Dahiliye vekâletinin münasip 
gördüğü yerlerde iskân işlerile meşgul olurlar. 
Vazifeleri Dahiliye vekâletinin talimatnameleri-
le tayin olunur. 

Umumî müfettişlik müşavir ve muavinleri 
umum müfettişlerin inhası ve nüfus umum mü
dürlüğünün ve Dahiliye vekilliğinin tasvibi 
üzerine, iskân müdürleri Nfus umum mü
dürlüğünün intihabı ve Dahiliye vekilinin tas
vibi üzerine müşterek kararname ve Reisicum
hurun tasdikile; iskân memur ve kâtipleri umum 
müdürlüğün intihabı ve vekilin tasdikile tayin 
olunurlar. 

Umumî müfettişlik müşavirleri, Dahiliye ve
kâleti vilâyetler memurları üçüncü iskân mü
dürleri ve müşavirlik muavinleri dördüncü, is
kân memurları, beşinci, iskân kâtipleri, altıncı 
ve muvakkat maaşlı memurlar yedinci sınıf me
murlardan sayılırlar. 

İcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunacak 
bir kadro içinde iskân tahsisatlarından lüzumu 
kadar ücretli veya muvakkat maaşlı memur is
tihdamına DaMliye vekâleti salahiyetlidir. Üc
retli veya muvakkat maaşlı memurlar iskân mü
dür veya memurlarmm ve olmayan yerde kay
makamların intihap ve inhasile ve doğruca vilâ-
yetlerce tayin olunurlar. 

Vilâyetler iskân kadrolanndaki memurların 
istihdamları, terfileri veya tecziyeleri 
10 - VI - 1930 tarih ve 1 700 numaralı Dahiliye 
memurları kanunu hükümlerine tâbidir. 

Vilyetler iskân teşkilâtı bulundukları yerin 
vali veya kaymakamlarının ve müşavir ve mua
vinleri umumî müfettişlerin emir ve nezareti al
tında açlışırlar. 
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BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 

(İsparta) — Efendim bu madde teşkilâta taal
lûk ettiği için bu lâyihadan kaldırılsın, ayrıca 
bir lâyiha halinde gelsin. 

İSKÂN En. NAMINA MEMET B. ( Kütah
ya ) — Efendim, bu maddeyi kanundan çıkarır
sak iskân işleri yüz üstü kalır. Bu kanuna göre 
teşkilât yapılacaktır. Bilhassa müfettişi umumi
liklerin müşavirliklerinde bulunacak zevat, ihti
sas sahibi insanlardır. Teşkilât ona göre olacak
tır. 

REİS — Anladığıma göre encümen, madde
nin kalması taraftandır. Bütçe encümeni de tay-
yını isteyor. Halbuki bu kanunun bir an evvel 
çıkması lâzımdır. Teşkilât lâyihası hazırlamak 
üzere bu maddeyi Bütçe encümenine versek, ka
nun ona muallâk kalır. 

MEMET B. (Kütahya) — Teşkilât, bu kanun 
icabatıdır. 

ÖMER KÂMİL B. (Kars) — Efendim, teşki
lâtın burada olması zaruridir. Çünkü iskân mua
melâtı gayet müstaceldir. Teşkilât kanunu yap
mağa kalkarsak; encümenlere gidecek ve uzun 
zaman geçecektir. Halbuki bir çok muhacirler il
tica etmiştir. Bunların iskân muamelâtı için 
teşkilât gayet nakıstır. Bu mülâhaza ile buraya 
konmuştur. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
( İsparta ) — Biz de arzediyoruz ki bu madde, 
lâyihadan tefrik edilsin ve Bütçe encümenine 
verilsin. Biz avnca bir lâyiha olarak Meclisi 
Âliye takdim ederiz; maahaza takdir. Heyeti Ce-
lilenindir. 

MALİYE V. FUAT *. ( Elâziz ) — İlâveten 
arzedeyim ki bundan hiç malûmatın yoktur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Be
yefendi, tefrikan Bütçe encümenine verilsin. 
Tevhit ve teadül kanununa zeylolarak yapar ve 
getirir. 

REİS — O halde kanunun muallâkta kalma
ması için maddenin tefriki lâzımdır. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Tabiî, bu sene yetiştirecektir. 

REİS — Efendim, maddenin teşkilâta taal
lûku itibarile lâyihadan tefrikini Bütçe encüme
ni talep ediyor. Bu teklifi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Bu madde tefrik edilmiş ve Bütçe encümenine 
verilmiştir. Bundan sonraki maddelerin numara
sı değişecektir. 

Fasıl: VII 
İskân teşkilâtı 

KIRK İKİNCİ MADDE — Dahiliye vekilli
ğinde vekilin veya tevkil edeceği zatin reisliği 
altında Dahiliye, Millî Müdafaa, Hariciye, Ma
liye, Maarif, İktisat, Ziraat, Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilliklerince ve Ziraat bankasınca 
seçilecek zatlerden ve vukuf ve ihtisaslarından 
istifade edilmek üzere Dahiliye vekâletince ha

riçten alınacak en çok üç zatten müteşekkil mer
kezî iskân komisyonu bulunur. 

Merkezî iskân komisyonu başlıca Türkiyeye 
gelecek muhacirlerin veya Türkiyede nakloluna
cak vatandaşların iktisadî, içtimaî, sıhhî vasıfla
ra ve şartlara göre mürettep yerlerini tetkik et
mek, 1 ve 2 numaralı iskân mıntakalan ve prog
ramlan hakkında tetkiklerde bulunmak, iskâna 
yarayacak toprak ve yapıları araştırıp bulmak, 
muhacirlerin sevk şartlarını mütalea eylemek, 
iskân tahsisatının sarf yerleri hakkında mütale-
ada bulunmak, hariçten ve dahilden yeni yurt
larına yerleşecek olanların şevkleri ve müstah
sil hale girinceye kadar bakımlarile alâkadar 
olan Devlet daireleri şubelerinin muzaheretleri
ni ve çalışma birliğini yapmağa yarayan tedbir
leri düşünmek gibi vazifelerle mükelleftir. Ka
rarları istişarî mahiyeti haizdir. 

Merkez iskân komisyonunun çalışma tarzı 
Dahiliye vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından tasdik edilecek bir talimatna
me ile tesbit olunur. 

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

Fasıl: VIII 
İcraî hükümler 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Muhacirlere, 
mültecilere, göçebelere ve naklolunanlara, yerle
şecekleri kazaya eriştikleri günden başlayarak 
en çok üç ay içinde istihkakları olan eldeki ya-
pılann veya yerlerin ve toprakların tam olarak 
dağıtılıp teslim ve tevzi defterlerinin tapuya 
tevdi edilmiş ve tapuca da tescilleri yapılarak 
tapuları kendilerine verilmiş olması mecburidir. 
Çok miktarda birden toplu muhacir gelen kaza
larda Dahiliye vekili bu müddeti altı ay daha 
uzatabilir. 

Tahsisat verilen yerlerde istihsal vasıtaları
nın veya bedellerinin tam olarak veya tahsisat 
miktarına göre kısmen üç ay içinde verilmiş bu
lunması mecburidir. 

Muhacirlere ve naklolunanlara yapılacak ya
pıların veya yapı yardımlarının yurt yerine vâ
sıl olduklarından itibaren bir yıl ve göçebelere 
üç yıl içinde yapılması mecburidir. 

Zarurî hallerde idarei hususiyelerden, bele
diyelerden, köy sandıklarından ve imeci sureti-
le halktan yardımlar temin olunabilir. 

Bütün Hükümet memurları her şeyden önce 
bu madde hükümlerini yapmağa mecburdurlar. 

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

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhacirle
rin, mültecilerin, göçebelerin ve naklohınanların 
iskan edilmesinden, istihkaklarının eksiksiz ola
rak vaktinde dağıtılıp teslim olunmasından ve 
müstahsil hale getirilmesinden vali ve kayma
kamlar mesuldürler. 
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Vilâyet ve kazada iskân teşkilâtı varsa, bun

lar vali ve kaymakamın emrinde bu işleri görür
ler. îskân teşkilâtı olmayan veya olup ta yet
meyen yerlerde vali ve kaymakamlar kendi vi
lâyet ve kazaları Devlet, idarei hususiye ve be
lediye memurlarından münasip gördüklerini mu
hacirleri, mültecileri, göçebeleri ve naklolunan-
lan yerleştirmek, bunlara verilecek yerleri ölç
mek ve dağıtmak ve inşaata bakmak gibi muha
cir ve iskân ve nakil işlerine memur etmeğe sa
lahiyetlidirler. Bu memurlar her şeyden önce bu 
işleri yapmağa mecburdurlar. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Valiler, kayma
kamlar bu kanun hükümlerini, İcra Vekilleri 
Heyetince veya Dahiliye vekilliğince verilecek 
talimat ve emirleri dikkat ve ehemmiyetle tat
bik ve takip etmeğe, nahiye müdürleri, emniyet 
memurları ve jandarma bu emir ve talimatlara 
istinaden vali ve kaymakamlardan verilecek 
emirleri dikkat ve ehemmiyetle ve azamî süratle 
yapmağa mecburdurlar. 

Yapmayan veya yapamayan veya yaptırama
yan veya bunda dikkatsizlik ve gevşeklik gös
terenler vazifeden çıkarılırlar. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

KIRK ALTINCI MADDE — 43, 44, 45 inci 
maddelerdeki mecburiyetleri yapmayan, bu mad
delere muhalif hareket eden ve iskân işlerinde 
gevşeklik gösteren memurlar hakkında kayma
kamlar on beş günlüğe ve valiler bir aylığa ka
dar para cezası kesme*e salahiyetlidirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmcjcu-
ler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Umumî müfet
tişlik teşkilâtı olan mıntakalarda umumî mü
fettişler muhacirlerin, mültecilerin, naklolunan-
lann ve göçebelerin muayyen müddetlerde iskân 
ettirilip müstahsil hale gelmelerinden birinci 
derecede mesuldürler. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : IX 
Müteferrik hükümler 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Muhacirlere, 
mültecilere, göçebelere, naklolunanlara verilecek 
olan topraklar ve yapılar dağıtılmazdan altı ay 
önce ilân olunur. Bu müddet içinde mülkiyet 
veya herhangi bir vaziyet dolayısile istihkak 
iddia edenler, o yerin Hükümetine ve ihtilâf hâ
sıl olursa mahkemeye müracaatla haklarını is
pat ettikleri takdirde mallarına aynen tesahup 

| ederler. Bu müddeti geçirdikten sonra bedelen 
başka hic bir iddia dinlenemez. 

ADLİYE ENCÜMENİ N. RAİF B. (Trab
zon) — Efendim, bu fasılda, müteferrik hüküm-

' lerde mevcut olan, eski 49, 50 ve 51, yeni nu-
maralarile; 48, 49 ve 50 nci maddeler, esaslı hü
kümleri ihtiva etmektedirler. Bu maddelerin 
ihtiva eylediği hükümler, tesiri, inikasları, çok 
şiddetli olacak mahiyettedir. Bunların mahiyeti 
şudur: 

Hükümetçe iskân edilecek olanlara verile
cek olan topraklar evvel emirde ilân edilecek. 
İlân tarihinden itibaren altı ay içinde alâka
dar olanlar yani, o topraklar benimdir, deyen
ler itiraz edecekler. İtiraz etmedikleri takdir
de artık hakkı itirazları kalmayacak. Yalnız 
hakkı itiraz bedele inkılâp edecek ve bu bedel 
iddiası da doğrudan doğruya Hükümete, Hazi
neye tevcih edilecek ve Hazineden istenilecek. 
Bedel iddiası için, diğer bir maddede de bir 
senelik bir had verilmektedir. Hali topraklar 

i için, ancak bedele maksur ve bir seneye mun-
ı hasır olmak üzere Devlet aleyhine dava edile-
, bilecek. Hükümet esas teklif lâyihasında bu 
t maddeleri koymamıştır. Yalnız Muhtelit en-
I cümende Edirne mebusu Faik Bey, Trakyanın 
i hususî vaziyetini derpiş ederek, bu şekilde üç 

madde halinde, bu teklifi yapmış. Muhtelit 
encümen de, bu teklifin umumî hükümlerle, 
ana kanunlarla irtibat derecesini düşünerek, bir 
defa da Adliye encümenince görüşülmek üzere, 
encümenimize sevketmiştir. Adliye encümeni, 
Adliye vekili Beyin huzuru re ve iskân ve nü-

i fus müdürü umumisi Bey ve bu teklif sahizi Faik 
i Bey de hazır olduğu halde uzun uzadıya mü

nakaşa yaptı. Neticede; ahkâmı umumiye bu
nu temin etmektedir, istisnaî bir vaziyet ya
ratmağa lüzum yoktur, bu maddeleri kabul 
etmeyelim, yoksa memleket içinde böyle muha
cir getirip te iskân edelim derken, esasen yerleş
miş olan halkı, muhacir yapmak tehlikesi var
dır. dedik ve bu şekilde mütaleamızı bildirdik. 
Görüyorum ki bu mütalea mazbatada yoktur. 

Bize sorulan mütaleaya nazaran, kanunda 
; bulundurulmasını muvafık gördüğümüz madde-
| de, umumî hükümler vardır. Bu madde, umumî 
! ve makabline teşmil eden hükmü ihtiva etmek-
j tedir. Biz yalnız Trakyanın hususî vaziyetini 
! nazarı itibare alarak ve Lozan ahitnamesinin tes-

bit eylediği tarihi nazarı itibare alarak « 18 teş
rinievvel 1912 tarihinden bu kanunun neşri ta
rihine kadar, Trakyada iskân edilip tapusu ve
rilmiş olan gayrimenkul sahiplerinden boş kal
mış yerlere yeniden Hükümetçe iskân edilmiş 
olanlar namına tapu senedi verilir ve bunların 
eski kayitleri terkin olunur. Bu gayrimenkul-
leıiü sahipleri zuhur eder ve başka bir yere is
kân edilmediği de anlaşılırsa kendilerine yeni 
muhacir gibi toprak ve yapı verilir. » demek 
suretile, yalnız Trakyaya hasretmek istedik, 
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Bizim teklif ettiğimiz madde Muhtelit encümen
ce kabul edilmemiştir ve diğer iki madde de 
tayyedilmemiştir. Adliye encümeni bu nokta
dan, Heyeti Celileniz arzu buyurursa, bu üç 
maddeyi niçin kabul etmediğini izah edecektir. 
Bu iki maddenin tayyini ve 51 inci madde ye
rine de, Adliye encümenince tesbit edilmiş bu
lunan Trakya mıntakasına hasredilen maddenin 
konulmasını Adliye encümeni namma teklif 
ederim. 

MUHTELİT E. M. M. MEMET B. (Kütah
ya) — Efendim, encümen bu meseleyi uzun boy
lu müzakere etmiştir. Hakikaten bidayette Ad
liye encümenine de berayi mütalea göndermiş
tik. Fakat bilâhare Muhtelit encümende, Adli
ye encümeninden arkadaşlar da bulunduğu için, 
bir çok celseleri işgal eden bu maddeler üze
rinde müzakere cereyan etti. Gerek iskân iş
lerine bakan zat ve gerek orada bulunan arka
daşlar, muhacir işlerinde, bu meselenin çok 
teahhurata sebep olduğunu bildikleri için, bu 
maddeler üzerinde uzun uzun görüştüler. Bu ka
nunla istihdaf ettiğimiz şey, işlenmemiş yer
leri muhacirlere tahsis etmektir. Şöyle bir mi
sal söyleyeyim; muhacirlere bir yer tahsis edi
yoruz. Hükümet bir de ev yaptırıyor. Beş altı se
ne sonra birisi çıkıyor, benim tapumun hududu 
dahiline girmişiniz diyor, mahkemeye gidiyor: 
Uzun boylu işler oluyor. Onun için biz düşün
dük, iskân mmtakalarmdaki mülkiye memur
ları, vali, kaymakam, nahiye müdürleri, bu ne
vi yerleri tesbit edecekler ve bir cetvelle ca
mi kapısına veya umumî bir yere talik suretile 
ilân edecekler. Eğer bu cetvelde gösterilen 
yerlerden, diğerinin hukukuna taallûk eden bir 
mesele varsa, o adam derhal mahallî mülkiye 
memuruna müracaat edecek ve o yer cetvelden 
çıkarılacaktır. Şikâyet müddeti altı aydır. Son
ra mahkemeye gitmek için de bir sene mühlet 
vermişizdir. Raif Beyefendi biraderimiz de 
çok iyi bilirler ki, memlekette bu hudut mese
lesi hiç bir vakit iyi bir şekilde halledilememek-
tedir. 

Trakyada öyle yerler vardır ki, muhacirlere 
verildikten üç sene sonra, mahkemeden karar ala
rak, teffiz edilen araziye batapu sahip çıkılmış
tır. Bunun üzerinde münakaşa ettik ve bu ne
ticeye vardık ki, muhacirlerin iskânını temin ve 
mal sahiplerinin menfaatini zâmindir. Bu hü
kümler, memleketin bütün mıntakalarma aittir. 
Trakya için ayrı hüküm koymağı muvafık bul
madık. Halkın arazisinin hudutlanmasma yar
dım eden bir madde diye koyduk. Binaenaleyh 
muhacirlerin iskânının teshili namına bu madde
lerin kabulünü rica ederim. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, zaten 1771 
numaralı iskân kanununun bir hükmünde, mu
hacire verilen mal geri alınmaz diye, kati sa
rahat vardır. Bu mal kime ait olursa olsun. 

Mademki verilmiştir. Geri alınmaz, manasında-
drr (Gürültüler). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Devletin 
ise almmaz, Efradın ise, cayır cayır alınır. 

RÜŞTÜ B. (Devamla) — Adliye encümeni 
bunu muhik buluyor. Kimin malı olursa olsun. 
Ben Ziya Gevher Beyin malını alsın da muha
cire versin demedim. Bu günkü kanuna göre ve 
tatbikata göre, muhacirlere yerin tevziinden ev
vel ilân ederler, her kimin burada tapulu malı 
varsa gelsin bildirsin derler, herkes tapusunu 
ibraz eder. bazısı da ibraz etmez, çünkü onun 
yeri hamdır, oraya sahip çıkmaz. Bu mülkü 
muhacire verirler, muhacir ağaç diğer, tarlayı 
ihzar eder, senelerden sonra bir adam çıkar, 
efendim, bu arazi benimdir, tapu vardır diye
rek hak iddia eder. Eğer encümen haklı bir iş 
görmek istiyorsa, bu müddetin gayri kâfi oldu
ğunu tasrih etsin. Fakat Trakyada kabili tat
biktir. Anadoluda böyle vaziyetler yoktur de
mesin. Arkadaşım Abidin Beyefendi dün Bur-
sadan geldi. Muhacirlerin köylerde ne kadar 
acıklı vaziyette bulunduklarını bilir. Bir mülk 
verdiler, 11 sene sonra dediler ki bu mülk se
nin değildir, sahibine iade edeceğiz. Bu gün 
müdevven olan kanuna göre, muhacire verilen 
mal geri alınamaz. Eğer Beyefendinin buyur
duğu gibi, bu vaziyet Trakyada vardır, Anado
luda yoktur, derlerse, bunu kabul etmem. 

Anadoluda da bu vaziyetler vardır. Onların da 
ayni hükümlerden istifade etmeleri esbabının 
Heyeti Umumiyece kabulünü rica ediyorum. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Arkadaşlar, 
kanunu medenimiz, bir gayrimenkulun mülki
yeti ne suretle kazanılır, ne suretle kaybedilir., 
bunu tasrih etmiştir. Muhacir iskânı vesilesile, 
cami, mektep kapılarına yapıştırılacak bir ilân
la Türk vatandaşlarını dava hakkından mahrum 
etmek, hakkı mülkiyeti tayin eden kanunu me
deni ve teşkilâtı esasiye kanunu hükümlerine 
muhalif olur. Buna, doğru bir esastır, diyemeyiz. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Trakyada nasıl ol
muştur? 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — O, başka bir 
şeydir. Onu da söyleyeceğim. 

Sonra bir Türk vatandaşı asker olur, cep
heye, hudut boyuna, vatanî hizmetini görmek 
için gider. Bu sırada falan cami kapısına ya
pıştırılacak bir kâğıdı tabiî göremeyeceği için, bu 
benim malım diyemeyecektir ve o zaman hakkı 
mülkiyetinden mahrum edilmiş olacaktır. Bitta
bi bu, kabul edilemez. Bu hususta fazla tevakkuf 
ve ısrar etmeyelim. 

Trakya hakkında hususî bir madde kabul 
edişimizin sebebi şudur: Meşrutiyetin ilânından 
sonra Trakya mmtakası bir kaç defa muhace
ret noktasından bir meddü cezir mmtakası ol-

| muştur. Öyle olmuştur ki, Trakyalı arkadaşlar 
j söylerler, Türkler ekti, Bulgarlar biçti. Bulgar

lar ekti, Yunanlar biçti. Yunanlar ekti, tekrar 
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Türkler biçti. Buraya bir takım muhacirler ge
tirilmiş, iskân edilmiş. Bir istilâ olmuş, bunlar 
kaçmışlar, yerine başkaları iskân olunmuş, evel- | 
kişi namına tapu verilmiş, ikincisi namına tapu 
verilemiyor. Filî bir vaziyet vardır. Anadolu- | 
nun, memleketimizin diğer yerlerinin böyle bir 
vaziyeti yoktur. Trakyanın hususiyetleri vardır. 
Onu ifade için tarihlerle, mebde ve münteha 
koymak suretile, oradaki hususî hükümleri bir 
madde halinde tedvin ettik. 

Bununla hem muhacirlerin, hem de yerli va
tandaşlarımızın hukukunu temin etmek istedik. 
Mevzuatımızın esaslarına da dokunmadık. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Sait Azmi Bey kanunu medeniyi gösterdiler ve 
dediler ki, onun ahkâmile bu muameleler görü
lebilir. Bunun kanunu medeni ile, hakiki mül
kiyet ile hiç bir alâkası yoktur. Bu başlı başına 
ayrıca bir davadır, bir esastır. Devlet araziyi, 
metruk arazi diye muhacire veriyor, onlar da 
imar ediyorlar, sonra her hangi bir sahibi çıkı
yor ve diyor ki, bu benim mülkümdür. Tapu
sunu gösteriyor ve muhaciri sokağa atıyor. 
Biz diyoruz ki, eğer böyle bir hak sabit olmuşsa 
arazi köylünün elinden almasın, Hükmet be
delini versin. Misalmi söyleyeyim. Raif Beyin 
memleketi olan Trabzonda arazi çok dardır. On 
dönüm, 20 dönüme malik olan kimse büyük 
arazi sahibi ve zengin sayılır. Birisi çıktı, 200 
bin dönüme sahip olduğuna dair ilâm gösterdi. 
ve köylüleri oradan çıkardı. Vakıa senin ilâmın 
vacibülinfazdır. Fakat bunları çıkaracağına Hü
kümet işte sana bedelini veriyor denseydi el
bette razi olacaktı. Bu hakkı tasarrufa tecavüz 
değildir. Meclisi Âliden istediğimiz salâhiyet 
budur. t 

Hat boyundan geçerken, Sazılar köyü var
dır. Burası muhacirlerindi. Gidin bakın tapuda 
kimin namına mukayyettir. Emin Beye sorarım. 
kimin namına mukayyettir ve ne zaman ona 
geçmiştir? Böyle kaç tane arazinin sahibi çık
mıştır. Halbuki bu sefer istediğimiz şey ilâm 
alan adamın araziyi değil, parasını Hükümetten 
almasıdır, istediğimiz bundan ibarettir. Ne ka
dar metruk arazi imar edilmişse bilâhare hep
sinin sahibi çıkmıştır. Kanunu medeni ve mede
niyet kanunu emreder ki, yerleşenler, imar eden
ler, yurtlarından atılmasınlar, hakkı tasarrufu 
isbat edenler paralarını alsınlar. Müddet mese
lesinde eğer müddet azsa uzatılabilir. Fakat on 
sene sonra bir adamı tarlasından, evinden çı
kartmak haksızlık olur. 

Gök Abat körfezinde yerli halk bataklığı 
kuruttu. Burada sıtma vardı. Bunlar her türlü 
tehlikeyi göze alarak bataklığı kuruttular ve yer
leştiler. Ektiler, biçtiler, çalıştılar, kanallar aç
tılar. Bir zat geldi, bu toprakların kendine ait 
olduğunu söyleyerek bunları oradan çıkarttı. 
Halk yine topraksız kaldı, dağlara sığındı. Çalı, 

çırpı toplayarak geçinmeğe başladılar. Bu doğru 
mudur? 

Biz kimseyi hakkından mahrum etmek iste
miyoruz. Malının haiz olduğ ukıymeti vererek 
almak ve işleyenlere bırakmak istiyoruz. Zaten 
muhacir, köylünün topraklarına değil, boş yer
lere oturdulur. 

Edirnede olan bu zaruret başka yerlerde de 
vardır. Yani bu kanunda ne teşkilâtı esasiyeye 
uymayan ve ne de kanunu medeniyi ihlâl eden 
ve bilhassa vatandaşın hakkını ihlâl edecek bir 
şey yoktur. Eğer altı ay müddet az geliyorsa, 
bu müddet bir sene veya üç seneye çıkardsın 
amma, 10 sene orada hayat geçiren ve yerleşen 
bir muhaciri 10 sene sonra bütün emeğinden 
mahrum ederek, göçebe haline koymayalım. Ar-
zetmek istediğim cihet budur. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
bu noktayı Dahiliye vekili bey gayet sarih söy
lediler. Memlekette öyle insanlar vardır ki, ara
zisinin hududu filân dağdan filân dağa kadar
dır. İcap ederse bunu tapularla da isbat ederler. 
Kanunu medeni şöyle der: Hakla tasarruf di
ye her hangi bir fatihi doyuracak kadar elle
rinde arazi bulunan adamlara bunu da bıraka
mayız. 

Sonra, vergi ihbarı meselesinde de iptidaî 
usullerden artık içtinap etmek lâzımgeliyor. Çün
kü tarh edilen vargiyi bir söğüt ağacına asar
lar, oradan siz geçersiniz. Fakat isminizin orada 
asılı olduğunu bilmezsiniz. Vakit geçer, bir de 
bakarsınız ihbar gelir. Şu kadar borçlusunuz. 
Böyle iptidaî vesaitle biz şunun bunun hakkı 
mülkiyetini tehir veyahut talik edemeyiz. Artık 
bu iptidailikten vaz geçelim. Efendim Ziya Gev
her Beyin bilmem nesi vardır. Hemen ceza ke
ser. Efendiler, insanlar bu halden çıkmıştır. 
Okur yazarlar. Memur beyler biraz harekete ge
lirler. Bana nasıl ceza yazarken adresimi biliyor
larsa tapumu da o adrese bildirirler. 

İSKÂN En. M. M. MEMET B. (Kütahya) — 
Tapu meselesi mevzubahs değildir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim 
camiye asar buyurdunuz. 

İSKÂN En. M. M. MEMET B. (Kütahya) — 
Gazeteler her yerde yoktur. 

ZİYA GEVHER B. ( Devamla ) — Camiye 
asar buyurdunuz. Cami vardır, söğüt vardır, ka
vak vardır, her şey vardır. Memet Beye iyi bir 
misal söyleyeyim. Devlet merkezi olan Ankara-
da belediye hududu dahilinde oturan benim is
mim Kavaklı derede bir armut ağacmda asılı
dır (Gülmeler). Böyle manasız şey olur mu? 
Camiye, duvara, ağaca asmaktan vaç geçilmeli
dir. Zaten kanun da gazetelerle ilânı emretmiş
tir. Mahkemeler de gazetelerle ilân ederler. İşte 
bu noktanın tashihi lâzımdır. 

RAİF B. (Trabzon) — Arkadaşlar, bazı ar
kadaşlarımız maddelerin tayyını teklif ettiğimiz 
zaman, bunun esbabı mucibesini çok kuvvetli 
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bulmadılar. Öyle anladım. Fakat bu memlekette 
her şeyden evvel anlaşılması lazımgelen bir şey 
varsa o da, tasarruf emniyetidir. Bu emniyet 
tesis edilmediği gün, hiç kimse malına böyle 
kuvvetle sanlamaz. Ondan lazımgelen faydala
rı temin etmek ve onu işletmek için, tasarruf 
emniyeti lâzımdır, ileri gitmiş memleketlerden 
aldığımız kanunu medenî, bunu düşünerek, her
kesi toprağa bağlamak istemiş ve tasarruf emni
yetini, lâzım olan maddelerde temin etmiştir. 
Bu maddeler kaldırılırsa ne olur? 

Bu maddeler kaldırıldığı takdirde zannolun-
masm ki, Devletçe muhacirlere verilmiş olan mal 
geri alınır, geri alınmaz arkadaşlar. Eğer Dev
let verdiği malı, iyi tetkik eder, iyi tahkik eder 
de ve o yerlerle kimsenin alâkası olmadığını 
anlayarak, tapusunu kendi namına raptederek 
verirse, bunun geri verilmesine kanunu medenî 
bile müsaade etmez. Kanunu medeninin 931 in
ci maddesi der ki : 

« Tapu sicillindeki kayde hüsnü niyetle isti
nat ederek mülkiyet ve diğer bir ayni hakkı ik
tisap eden kimsenin, bu iktisabı muteber olur. » 

Bu madde varken ve durup dururken biz bu
rada verilen mal geri alınmaz diye hüküm koyu
yoruz. Rüştü Bey arkadaşımıza şunu söylemek 
isterim ki, muhacirlere verilen mal geri alınmaz, 
dediler, kanunlarımızda böyle bir hüküm yok
tur. 

Arkadaşlar: Memleketimizde nüfusun dörtte 
üçü çiftçidir. Çiftçilerin mamelek namına 
ortada beş, on dönüm toprağı vardır. Bu topra
ğa çiftçi o kadar merbuttur ki hayatından, ca
nından daha çok sever ve vatan müdafaasına 
da, her şeyden evvel, biraz da onun hatırı için 
koşar. Tapu senetlerini, bir altınmış gibi, yas
tığının altında saklar. Bu kadar toprağa merbut 
olan bir halkı, yeniden memlekette iskân yapa
cağım diye, harekete getirmeğe ve umumî ka
nunlardaki haklarını sakatlamağa neden mec
bur oluyoruz? Bu maddeler kabul edilirse vazi
yet şöyle olacaktır: iskân edilecek bir kaç bin 
muhacirin tasarruf emniyetine mukabil, 14 mil
yon kütlenin, tasarruf emniyeti müemmen ol
mayacaktır. Deniyor ki şurada burada üç, dört 
misal vardır. Fakat nihayet üç, dört misaldir. 

On tane olsun, yirmi tane olsun, yirmi misal 
var diye, bütün ana kanunları değiştirelim mi? 
Bu şu demektir, bütün cihana karşı bizim ka
nunlarımız tasarruf emniyetini temin etmiyor, 
biz gelen muhacirlere hususî hak ve imtiyaz ve
receğiz demek olur. Buna cevaz verir misiniz? 

Sonra, oranın kaymakamı bu arsa halidir, 
Hükümetin malıdır, diye, bu mıntakaya, Hükü
met tarafından gönderilen şu kafileyi yerleşti
recek. Güya ilân edecek, fakat bu toprak ne
rededir, hudut nereden başlıyor, bu ihtilâflar 
zannolunuyor ki kaymakamlar tarafından der
hal tesbit edilecek, Hükümetin evvel emirde ya
pacağı iş, muhacirlere tahsis olunacak mmta-

kanın tesbit edilmesi ve Hükümet namına ta
pusu çıkarılması, ondan sonra da munacırlere 
tevzi edilmesidir. Böyle olursa ne kanunu me
deni ve ne de başka bir şey buna mani oımaz. 
Yoksa vazıyet boyıe iken, hususi mahiyette bunu 
yapmağa Kalkışırsak, istediğimiz şey teinin 
edilmez. 

ArKadaşlar, garip bir şeydir, ilân edeceğiz 
dediler, bunun çok misalini gördük. Bu ÇOK 
münim bir şeydir, bunu bilhassa nazarı ıttılaı
nıza arzederım. fc>ız mebussunuz, buraya gemi
niz, araziniz Hükümetin arazisine yakm oıuugu 
için muhacire teffız olunmuştur, ilândan na-
berdar olmadığınız için malınızı artiK aiamıya-
caKsınız. Biz gayrimenkul senetlerini bu kauar 
zait bir şey zannetmiyorduk. Beş altı sene top
rağınızdan ayrıimışsanız, o toprağın bu gun si
ze ait olduğundan emm değilsiniz. Aıtı ay için
de ilân yapılacaKnuş, bunu nerede ııan edecek, 
sizin nereden haberiniz olacak? 

Bedele inkııâp eder diyorsunuz Bu biraz na
zarıdır. f i lan yerde maıım vardı, .tıukumet 
bunu muhacire vermiş, bmaenaieyn bedelim ±ıu-
kumet bana odesm. ürkadaşıar, oıiıısmız, şim
diye kadar Hükümet aieynme ıstıüsaı ediıınış 
oıan namların, ne Kadar uzun merasimle bedel
leri ödenir. Bütçelere ner sene bunıar için konan 
tansısatın miKtarı ÇOK olmadığı ıçm ne Kadar 
muşkuiat çeKiiuıgı malûmdur, ümaenaleyü bu 
iKi noKta dam nususı kanunlara lüzum bıraKma-
maKtadir. Maddeyi tertip eden encümen arka-
daşiarıma söyleyeyim ki, endişeye rnahal yoK-
tur. istisnai Kayıtlar koyarak memleketin işini 
ait üst etmemelidir. ÇünKu bunda memlekete şa
mil, tasarruf ve emniyet meselesi vardır. Bina
enaleyh, iimcümen namına bu iKi maddenin tay-
yını teKlıf ediyorum. Jbuna lüzum yoktur, ol 
inci madde yerine encümenimizin hazırladığı 
maddeyi koyalım. Bu maruzatımla encümeni
mizin DU bapta düşündüklerini arzetmiş oluyo
rum. Binaenaleyh Vekil Bey ve dıger arkadaş
larım, itiraz buyurmazlar ve çok iyi olduğunu 
zannettiğimiz sekli kabul ederler. 

DAHıLIYiİ V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Efendim, madde dikkatle okunacak olursa bizi 
böyle ileri geri mütaleaya sevkedecek hiç bir 
sebebin mevcut olmadığı anlaşılır. Maddeyi bir 
defa daha okuyalım: 

« Muhacirlere, mültecilere, göçebelere ve 
naklolunanlara ve Hükümetçe iskan suretile ve
rilmiş veya verilecek olan yapı ve topraklar hiç 
bir suretle geri alınamaz; haklarında istirdat, 
mülkiyet ve refiyet davası dinlenemez. 

Bu yapı ve toprakların mülkiyetine veya tev
ziinden evvelki her hangi bir hukukî vaziyetine 
karşı çıkan davalarda husumet, yalnız Hazi
neye tevcih olunabilir. Bu talep ve davalar be
dele ve zarara taallûk eyler; basit muhakeme 
usulüne bağlı tutulur. 

Sahipsiz görülerek Hükümetçe dağıtılmış bu-
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lunan ham topraklardan bu kanunun neşri ta
rihinden ve bu kanunun hükümlerine p*öre da
ğıtılacak olanlardan tevzi tarihinden başlaya
rak bir yıl içinde istihkak iddiasında bulunul
mamış olanlar için bir dava dinlenemez.» 

Binaenaleyh arazii emiriye, araziii millive, 
arazii metruke gibi bir takım yerler vardır ve bir 
kısım mera olarak kullanılan yerler bulunur. 
Bunların tanuda mera olarak kavdi va,r mıdır, 
ypk mudur, mahallî idareler elbette bakar. Me
selâ bir arazi her hanei bir suretle bir çiftlinin 
merasıdır. Tesahup edilmiş, alınmış ve nihayet 
bir adamın eline geçmiş. Kanun sunu nazarı 
dikkate alıvor. diyor ki ; altı av zarfında ilân 
edilir, bu müddet zarfmda tesahup edilirse ve 
bu ispat olunursa o adama verilir, al güle güle 
ku l^n denilir. Birinci fıkra budur. 

îkinci fıkra: Bu müddet geçtikten sonra ba
delinden başka hic bir iddia dinlenemez. Bu da 
hakkr tasarrufa, taallûk ediyor 

Ekilen, dikilen bir tarif, bir muhacire, bir 
mülteciye veva her hansri bir vatandaşa verilir 
mi? Verilecek ver, senelerdenberi metruk görü
len yerlerdir. Kim ol male sahip çıkarsa, bu alın
mış, verilmiş olan malın parasını vine alabile
cektir. Biz doğrudan do^ruva battal olarak bı
rakılmış bir tarlayı, sahibinin kim olduğu belli 
olmayan bir veri veriyoruz. Güzel, sahibi geldi, 
orasının kendi mülkü olduğunu isnat etti; al de
riz, iade ederiz. Ben bunda hukuku tasarruf iye 
noktai nazarından bir mahzur ^örmüyorum. 

Sonra diğer madde, bu maddeye iştirak eden 
bir madded^. Eğer daha, fazla ısrpr ederseniz, 
bu mahzuru kaldırmak için buna bir kavit ilâve 
ederiz, o zaman mahzur tamamen zail olur. Müd
detin ehemmiyeti yoktur, deriz k i : alınacak ara
zi, kimsenin namma tapuda kayitli. olmayan bir 
arazidir. 

RAÎF B. ( Trabzon ) — Bu daha fenadır. 
Memlekette tapulu olmayan ara.d tapulu olan
lardan çoktur. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Siz bu memleketin tapusuna itiraz 
ediyorsunuz; tapuda mukayyet olmayan arazi 
dersek daha fena olur, diyorsunuz, elimizdeki 
tapuları altın gibi yastığımızın altına yatırırız 
dediniz, kabul ettim. Şimdi de daha fena diyor
sunuz. Niçin daha fena olsun? Trakya ile Ana
dolu arasında ne fark vardır? Tapuda bu kay di 
olmayan arazi diyelim, artık hiç bir mahzur kal
maz (Güzel sesleri). 

Arkadaşlar; maksat vatandaşın malını hariç
ten getirilecek muhacirlere yağma ettirmek de
ğildir. Memleketin toprağını, memleketin çocu
ğuna verip işlettirmektir. Mal sahibine haiz ol
duğu tasarrufun kıymeti de verilecektir. Arada 
muhacir, yerli farkı diye bir şey yoktur. Verile
cek tarlanın içerisinde yabancı adamların da 
mevcuttur. İngilizinki de vardır, Yunanınki de 
vardır. Yerleştirilecek yalnız Türklerdir. Tapu 

kayitlerini muhterem tutalım ve bunun için bir 
fıkra kovalım (Doğru, doğru sesleri). 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — « Tanu-
da mukayyet arazi ve yapılar hariçtir » dedik
ten sonra mesele kalmaz. 

REİS — Vekil B. onu kabul ediyor. Buyurun 
Raif B. 

İSKÂN En. M. M. MEMET B. (Kütahya*) — 
Bendeniz mazbata muharriri sıfatile söz istedim. 
Raif Beve cevap vereceğim. 

REİS — Sövlesin. ondan sonra. 
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Raif Bey 

söz sövlerken biz de söz istedik. 
RAİF B. (Trabzon) — Bir n oktavı bendeniz 

arzetmek istivorum. Tapuda mukavvet olmavan 
denilirse mahzur biraz azalır, fakat fena olur, 
bakın niçin? Memleketimizde her yerin tapusu 
yapılmamıştır (Gürültüler). Müsaade buyurun 
arzedevim. 

REİS — Rica ederim, sükûneti muhafaza 
edelim Söz istevenler sıra üe sövlerler. 

RAİF B. (Devamla) — Arkadaşlar, tanusu 
verilmişse, alınmamışsa burada, mal sahibinin 
nek o kadar kaba/hati vokt"1*. R4fat Bevefendi! 
Türk kövlüsü ve çiftçisi vağmakâr delildir 

RİFAT B. (Zonguldak) — Yağmakâr demi
yoruz. 

RAİF B, (Devamla^ — Omm bir kîsıtunm 
ta.nu almak için parası bile yoktur. (Alkışlar"). 
Muayyen bir mmtaka vardır. O rmntaka süze
rinde bunlar yerleşmişti"1" Ver.orj.de kaviti eri 
vardır. Tapuda yoktur. Def* eri er van™ ıstır. 
Kavitleri voktur. Bunda Türk köylüsünün, 
zavallı halkın ne sucu vardır. Memleketin 
bir cok yerleri istilâ görmüştür. Devlet tahriri
ne ffirmemiştir. Bunda halkın ne pum. vardır? 
Yalnız kuvvetli adamları, tanu senedini almaca 
muktedir olanları istisna edelim Ekleri halk 
tanu masrafını deruhde edipte mülkünü senede 
raptedemiyor. Onun için bu kanunu kabul ede
lim ve zavallı kövlünüu mallarını kavitsizdrr 
dive ellerinden alalım böyle mi arkadaşlar? CGü
rültüler). 

REİS — Münakaşa yok efendim. 
RAİF B. (Devamla) — Arkadaşlar, kadastro 

olsaydı, bütün memleketin p-ayri menkulleri ta
puya raptedilseydi gayet doğrudur. Fakat vok
tur, zaten o olmadığı içindir ki. bövle hususî hü
kümler teklif ediliyor. Onun için bu kabul edi
lirse, zaten bozuk olan. vaziyet bir kat daha ka
rışacaktır. İşte benim dairei intihabivemde on 
bin nüfusun arazisi tapusuzdur. Yalnız vergisi
ni veriyorlar. Vergide kavdi var, tapuda yok
tur. Bu arazi kimindir? Hukukan denecektir ki, 
Devletin malıdır, kanunlar yapılırken, memle
ketin hususî vaziveti nazarı itibare alrnır. Yok
sa nazariyelerle hareket edilirse conra bu 10 bin 
nüfusu nereye gönderirsiniz? Hâsıl olacak 
vaziyetleri düşünüyorum, yoksa bövle nazarî *e 
kilde, tapusuz yerler Devletindir, diye hüküm 
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koyarsak sonra feryatları dinlemeden baş ala
mayız, bunların önüne gıeçemeyiz. 

Niçin ısrar buyuruyorlar anlamayorum. Ka
nunlarımız bunu temin etmiyor mu? Mademki 
temin etmektedir, hususî hükümler koymaca 
ne zaruret vardır? Eğer davaların azalmasını is
tiyorsanız memleketin tahririni biran evvel, ka
dastrosunu biran evvel yapın. Ondan sonra da
valar hiç olmayacaktır. Memleket böyle bozuk 
düzen dururken arkadaşlar, hususî hükümlerle 
bu iş düzelmez. Benim vazifem düşündüğümü 
arzetmektir (Alkışlar). 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Derhal şurasının bilinmesi lâzımdır ki, bu kanun 
köylüyü izrar eden bir kanun değildir. Maksa
dımız işlenmeyen büyük araziyi alıp köylüyü 
oralara yerleştirmek ve onu mal sahibi yapmak
tır. 

Türkiye kanunları her şeyi temin etmekte
dir. Bu kanundan maksat ta münazaayı ve tez-
viratı kaldırmaktır. Yoksa her hangi bir dar mın-
takada, köylünün işlemekte olduğu topraklan 
elinden almak değil, hiç bir kimsenin yan gözle 
dahi bu yerlere bakmasını menedecek kanunlar 
getireceğiz. Sonra köylünün tarlasına haciz koy
durarak sattırmayacağız, köylünün oturduğu 
araziyi çiftlik yaptırmayacağız. Bunların hep
sini cami kanun getireceğiz. Bu kanunlar pek 
yakında bu Meclisten geçecektir. Tekrar ediyo
rum arkadaşlar. Muhacir kanununun yerlilere 
de ait olduğunun sarahaten anlaşılması lâzım
dır. Binaenaleyh hiç bir köylümüzün, hiç bir 
küçük çiftçimizin bunda katiyen endişe etme
sine mahal yoktur. (Alkışlar). Biz büyük çiftçi 
taraftarıyız da. Çiftlikleri işletenler sonuna ka
dar işletsinler ve müsterih olsunlar. Biz onların 
en büyük yardımcısı olacağız. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Maksadımız işlemeyen toprakları, işleyen kol
lara vermek ve bu suretle işlemeyen topraklan 
mamur bir hale koymaktır. Köylüyü ve çiftçiyi 
ne kadar korumağa çalıştığımıza şahit, bundan 
önce geçen kanunların müzakereleridir. Bina
enaleyh Raif Beyefendinin endişelerine katiyen 
mahal yoktur. 

İSKÂN E. M. M. MEMET B. (Kütahya) — 
Kemali hürmetle bir daha arzedeyim ki, bu ka
nunda katiyen tapulu emval istihdaf edilmemiş
tir. Muhterem arkadaşımızın dediği gibi on dö
nüm tarlası olan bir adamın hakkına tecavüz 
etmek hic kimsenin aklından geçmez. Tapusu 
olmasa bile vergisini veriyor. Elindeki vergi ko
çanı da kâfidir. Asıl gaye işlenmemiş arazidir. 
Kendileri pek âlâ bilirler ki, gerek vekil Beye
fendi ve gerek diğer arkadaşlar, sarahaten ar-
zettiler. Bir takım yerlerde muhacir köyleri ya
pılmıştır. Bu köylerin ihtiva ettiği arazi, bazı 
açık gözler tarafından hudut noktai nazann-
dan ilâma raptedilmiş ve bu gün, bunları esaret 
altına almışlardır. 
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Ziya Gevher Beyefendiye arzederim ki, ar

mut ağacına ilân asalım demedim. Nahiyelerde, 
kazalarda, vilâyetlerde Hükmet reisleri bunu dü
şünürler. ilân asarlar, tellâl bağırtırlar. Tabii 
her yerde gazete çıkmaz. Armut ağacına ilân as
mak ne demektir? Rica ederim, böyle şeyleri dü
şünmesinler. 

Raif Beyefendi dediler ki, memleketin dört
te üçü çiftçidir. Evet, güzel. Zaten bu kanunla 
istihdaf edilen gaye ,çiftçilerin yerlerini tesbit 
etmektir. Böyle tapusu alınmamış arazi üzerine 
şüpheli tasarruf varsa, bunları da kısmen bu ka
nunla tapuya raptedeceğiz. Yoksa köylünün ara
zisinin muhacirlere verilmesi mevzubahs değil
dir. Bu ancak hudut münazaalarile, şunun, bu
nun mallarını ellerine geçirmiş olan merdut 
adamlar için konulmuştur. 

Raif Beyefendiye kemali hürmetle arzede
yim ki biz bu gün medenî kanunu aldık. Fakat 
bunun lâzımı gayrimüfariki olan kadastro he
yetlerini yapamadık. Bunu Hükümet yapmakta
dır. Kadastro bitince bu gibi münazaalar kalma
yacaktır. Kadastro çıkınca kimse kimsenin ara
zisine yan bile bakamayacaktır. Fakat maalesef 
kadastro yapılıncaya kadar, kanunu medenî 
ile kadastronun ikmali arasındaki müddet zar
fında, bu gibi kanunlarla, muhacir iskân etmeğe 
ve halkın hukukunu muhafazaya mecburuz. 
Biz birisini himaye etmeyi, diğerini himaye et
memeyi hatırımızdan geçirmedik. Heyeti Celile-
niz de buna ihtimal vermez zannediyorum. 

Heyeti Celilenizden rica ederim, isterseniz 
muhacir işleri yürüsün, engel olunmasın, ilân 
suretile veyahut Hükümet reislerinin tebliği su-
retile yapılsın. Bu suretle hem iskân muamelesi 
yapılmış olur, hem de muhacirlerin yaptıkları 
evlere, üç beş sene sonra, benimdir diye kimse 
talip olmamış olur. 

REtS — Efendim; daha dört zat söz almış
tır. Ayni zamanda bir de kifayeti müzakere tak
riri vardır. Evvelâ bunu rayinize arzedeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetini ve Adliye encümeni-

ninin teklifinin reye konulmasını teklif ederim. 
Konya 
Ş. Sırrı 

RElS — Müzakereyi kâfi görenler . . . Gör
meyenler . . . Müzakere kâfi görülmüştür. Yalnız 
bir kişiye aleyhte söz verebilirim. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Efendim, gerçi mü
zakere kâfidir. Müzakerenin kifayeti aleyhinde 
söylüyorum (Karar verildi sesleri). Reis Bey söz 
verdi. Efendim, burada bazı teklifler olmuştur. 
Şunu yapalım, bunu yapalım, tapu kaydini ko
yalım, vergi kaydini koyalım dendi, fakat hulâ
sası söylenmedi. Ben esas olan bir iki noktayı te
barüz ettireceğim. Ben bunu basit görmedim. 
Şimdi Devlete ait olan, halka ait olan, ferde ait 
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olan arazi taayyün etmediği için karışıklık hâ
sıl olacaktır. 

Oturtulacak yerin sahibi askere gitmiş, şehit 
olmuş bir adamın filân yerdeki çayırlığı, ara
zisi kalmıştır. Bu beş senede, oraya oturan mu
hacir arazinin hududu yok, başı boş diye sür
müştür. Beş sene sonra o şehidin oğlu büyümüş 
veya babası şehit olmamış ta her hangi bir yer
den gelmiş olabilir. Orası beş yüz senelik abau 
ecdadından kalmış arazidir. Binaenaleyh bu şe
kildeki hareketle bir taraftan yeni yuva kuralım 
derken diğer taraftan yerliyi muhacir yapıyoruz 
demek olur. Muhacirin gelmesi lüzumunu biliyo
ruz. Fakat bilmediğimiz zamanlarda dahi muha
cire hürmet edilirdi. Muhacir diyince herkes sü
kût ederdi. Bu nevi hallerle, bu hürmet suiisti
mal edilmiş olur. Dahiliye vekili Beyefendinin, 
hakkı tasarrufa riayette hassas olduğuna kaniim. 
Fakat bu hüküm, hakkı tasarrufu ihlâl eder. 
Beş sene belki ben kaybolabilirim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Müzakere
nin kâfi olmadığı hakkında söyleyecektiniz. 

EMİN B. (Devamla) — Kanaatimi arzetme-
liyim ki müzakerenin kâfi olmadığı anlaşılsın. 
Kanunun bütün derecatmdan geçerek tahakkuk 
eden bir hak sahibine verilmezse bu, gerek teş
kilâtı esasiyemize, gerek her türlü mevzuatımıza 
muhaliftir. Her ne suretle olursa olsun, bu vazi
yet hakkı tasarrufu ihlâl edecektir. 

öyle bir his veriyoruz ki, nihayet toprak sa
hibi olmak bu memlekette ayıpmış gibi bir man
zara hâsıl oluyor. Yavaş yavaş büyük emval sa
hibi, olmak, çok para sahibi olmak fena telâkki 
edilmeğe başlanırsa bunun sonu neye varır? 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — O kadar 
korkma, hiç bir şey olmaz. 

EMİN B. (Devamla) — Lazımsa bu Devlet 
bütün icabatı yine görebilir. Şu kadar toprağı 
bir adam idare edecektir, diyerek tayin ettik
ten sonra, o adam muhite uyarak, işini yoluna 
kor gider. Dünyanın karıştığı bir zamanda, şu 
buhranlı devrede yeni yeni tedbirlerle, âlemi ra
hatsız etmemek lâzımdır. Vekil Beyden rica ede
rim bu maddeyi tayyetsinler. 

REİS — Efendim, müzakere bitmiştir. Bir 
takrir vardır, okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Tapuda veya vergide mukayyet arazi ve ya

pılar hakkında 48, 49, 50 inci maddeler hükümle
ri tatbik olunmaz. 

Burdur 
Mustafa Şeref 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Bunun 
müstakil bir madde, 51 inci madde olmasını rica 
ediyorum. 

RElS — Başka bir teklif daha vardır, Ad
liye encümeni namına verilmiştir, bunu da oku
tacağım. Bilâhare sırasile reye arzedeceğim. 

Adliye encümeninin tadili 

MADDE 48 —18 teşrinievvel 1912 tarihinden 
bu kanunun neşri tarihine kadar Trakyada iskân 
edilip tapusu verilmiş olan gayrimenkul sahiple
rinden boş kalmış yerlere yeniden Hükümetçe is
kân edilmiş olanlar namına tapu senedi verilir ve 
bunların eski kayitleri terkin olunur. Bu gayri 
menkullerin sahipleri zuhur eder ve başka bir 
yere iskân edilmediği de anlaşılırsa kendilerine 
yeni muhacir gibi toprak ve yapı verilir. 

REÎS — Bu müstakil bir maddedir. 
RAİF B. (Trabzon) — 49, 50, 51 inci madde

lerin encümen namına tayyini ve bu maddenin 
bir madde olarak konulmasını teklif ediyorum. 

REİS — Encümenin teklifi ikidir. Evvelâ 
bu üç maddenin tayyini teklif ediyorlar, ondan 
sonra yerine konacak madde geliyor. En fazla 
tadil teklifi tay teklifidir. 

ÎSMET B. (Çorlum) — Efendim, Mustafa 
Şeref Beyin takririndeki (ve) cem mânasına mı
dır, yoksa (veya) mânasına mı? 

(Veya sesleri). 
REİS — Evvelâ tayyı kabul edenler ... Etme

yenler ... 
Kâtipler arasında ihtilâf vardır. Tayyi ka

bul edenler ... Lütfen ayağa kalksınlar ... Etme
yenler ... Fark açıktır, tay kabul edilmiştir. 

Şimdi Adliye encümeni bu üç madde yerine 
bir madde teklif ediyor. Onu okutuyorum. 

( Adliye encümeninin 48 inci maddesi tek
rar okundu ). 

REÎS — Bu üç madde yerine bu hükmün bir 
madde olarak kabulünü reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Bu kanu
nun icra sureti nizamname ve talimatlarla tayin 
olunur. Muhacirlerin, mültecilerin ve bu kanun 
hükümlerine göre 1 veya 2 numaralı mıntaka-
lardan naklolunup yerleştirilenlerin bu kanun
daki muafiyetlerden istifade etmek üzere ne 
yolda hareket edecekleri bu nizamnamelerde 
gösterilir. 

İSKÂN E. M. M. MEMET B. (Kütahya) — 
Reis bey, 3 madde okunmadan tayyedildi. 

REÎS — 3 maddenin birden tayyı teklif edil
miş ve kabul edilmiştir. Beyefendi rica ederim, 
bu okunan 49 uncu madde, eski 52 nci madde
dir. Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme-
lenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİNCİ MADDE — 31 mayıs 1926 tarih ve 
885 numaralı, 3 - IV -1933 tarih ve 2263 numa
ralı, iskânlarını bilâ mezuniyet tebdil eden mu
hacir ve mültecilerle asair hakkında 28 ikinci 
teşrin 1341 tarih ve 675 numaralı kanunlar, 
22 - I I I -1934 tarih ve 2396 numaralı muhacir 
ve mültecilerin gümrük muafiyeti hakkındaki 
kanunun muvakkat maddesinden maadaki mad-



İ : 0 8 14-6 i-1934 C : 1 
deleri, 2 haziran 1929 tarih ve 1507 numaralı as
kerlik mükellefiyeti kanununun muaddel ikinci 
maddesinin bu kanunun 38 inci maddesine muga
yir hükümleri ve bu kanuna muvafık olmayan 
bütün hükümler kaldırılmıştır. 

19 mayıs 1930 tarih ve 1624 numaralı (Da
hiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kında kanun) un 8 inci maddesinde (A) cet
velinde Nüfus umum müdürlüğü merkez teşki
lâtı birinci şube kısmı yerine, bu kanuna merbut 
1 numaralı (îskân merkez teşkilâtı kadrosu) cet
veli ve 15 inci maddesine merbut (B) işaretli 
cetvel yerine de bu kanuna bağlı 2 numaralı vi
lâyetler iskân teşkilâtı cetveli konmuştur. 

REİS — Bu maddenin ikinci fıkrası, demin 
tefrik edilip te encümene gönderilen madde ile 
alâkadardır. Binaenaleyh 50 nci madde birinci 
fıkradan ibaret kalıyor. Şu halde birinci fıkrayı 
reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ BÎRÎNCt MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

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

ELLİ İKİNCİ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi yazılı reye arze-
dilecektir. 

Ruznameye geçiyoruz. 
Efendim, ruznamenin dokuzuncu yani son 

maddesinde Çubuk barajı inşaatının ikmal ve 
Ankara şehri suyunun bu barajdan temini hak
kındaki lâyihanın müstacelen ve tercihan müza
keresi teklif edilmektedir. Bu maddenin müsta
celen ve tercihan müzakeresi kabul olunmuştu. 
Şimdi onu müzakere edeceğiz. 

4 — Çubuk "barajı inşaatının ikmali ve Ankara 
şehri suyunun hu barajdan temini hakkında 1/944 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, ve Bütçe en
cümenleri mazbataları f i] . 

REİS — Efendim; lâyihanın heyeti umumi
yesi hakkında söz açıktır. Heyeti umumiyesi 
hakkmda söz isteyen var mı? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara şehri 
suyunun bu barajdan temini hakkında kanun 

MADDE 1 — Ankara şehri suyunun Çubuk 
barajından temini ve Bent deresindeki bendin 
ıslahı için mevcut taahhüt mezuniyetine ilâve
ten 863 000 ve Çubuk barajı yapısının bitirilmesi 

[1] 224 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

— ı 

için de 1 500 000 liraya kadar taahhüt icrasına 
ve bu miktar dahilinde olmak üzere gelecek se
nelere sari mukavele aktine Nafıa vekili mezun
dur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ya
pılacak taahhüdatm icrası için her sene tedi
ye edilecek miktarı o sene bütçesine konulmak 
üzere 2 363 000 liraya kadar bono ihracma 
veya 1779 numaralı kanunun birinci maddesi
ne tevfikan Hazinede mevcut hisse senetl erile 
tahvillerin satış bedellerinin veya bunların mu
kabilinde aktolunacak istikraz hasılrnm karşılık 
ittihazına ve bu suretle temin olunacak 
mebalio-in bir taraftan varidat bütçesine irat 
kaydedilerek bundan 1 500 000 lirası Çubuk ba
rajı yapısının bitirilmesine sarf olunmak üzere 
Nafıa vekâleti bütçesinde açılacak hususî bir 
fasla ve 863 000 lirası da Ankara şehri suvunun 
Çubuk barajından temini için mezkûr 1779 nu
maralı kanunun 2 inci maddesi mucibince Ma
liye bütçesinde açılacak fasla tahsisat olarak 
ilâve ve sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Bu kanun lâyihasını da yazılı reye arzediyo
rum. 

İki takrir var. Onlarda ruznameve dahil 
beşinci ve altıncı maddelerin müstacelen müza
keresi teklif edilmektedir. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 5 inci maddesinin tercihan ve 

müstacelen müzakeresini teklif ederim. 
Yozsrat 
S. Sırn 

REİS — Bu teklifi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin altıncı maddesindeki Devlet me

murları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkında
ki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Büyük Mil
let Meclisi kısmında değişiklik yapılmasına dair 
olan kanun teklifinin müstacelen müzakeresini 
teklif ederim. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit 
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REİS — Bu teklifi de reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
5 — Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti 

idaresi hakkındaki kanuna müzeyyel i/939 nu
maralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encü
menleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun 
MADDE 1 — Çukurova, Çifteler ve Konya 

haralarının idare sureti, 29 mayıs 1926 tarih ve 
867 numaralı kanun hükümlerine tâbidir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenle? ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

6 — İdare heyetinin, Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılmasına dair 2/107, 112 
numaralı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni 
mazbatası [2] 

REİS — Müstaceliyet kararı verdiğiniz ikin
ci kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilât ve 
vazifeleri hakkında kanun 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi memur
larının teşkilâtı şudur: 

A - Umumî kâtiplik ve buna bağlı Kanunlar 
kalemi, Zabıt kalemi, Evrak kalemi ve Matbaa 
müdürlükleri; 

B - İdare âmirlerine bağlı Muhasebe, Daire, 
Posta ve telgraf ve Millî saraylar müdürlükleri; 

C- Bütçe encümenine bağlı Bütçe encümeni 

[1] 218 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 225 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

başkâtipliği ve Kütüphane encümenine bağlı 
Kütüphane müdürlüğü. 

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

MADDE 2 — Umumî kâtiplik doğrudan doğ
ruya Meclis Reisliğine bağlıdır. 

Vazifesi; Meclisin yapacağı kanunlara ve 
Umumî Heyette okunacak evraka ait bütün mu
amelâtı ve Reisliğin muhaberelerini, Reislik 
makamının vereceği direktifler dairesinde yap
maktır. Kendisine bağlı müdürlükleri idare 
eder. Reislik Divanında, hazır bulunarak üze
rinde konuşulacak evrakı Reisliğin emrinde bu
lundurur. Her yıl bir (kavanin mecmuası) ve 
bir de (yıllık) neşreder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Madde kabul olundu. 

MADDE 3 — Kanunlar kalemi; verilecek la* 
yiha, teklif, tezkere ve takrirler ile sair evraka 
bakmak bu kalemin başlıca vazifesidir. 

Reislik Divanma, istiklâl madalyalarına, 
takdirnamelere ve azayi kiram muamelâtına 
müteallik işleri de bu kalem görür. 

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

MADDE 4 — Zabıt kalemi; Büyük Millet 
Meclisinin müzakere zabıtlarile Reislikçe lüzum 
görülecek encümen ve komisyonların zabıtla
rını tutar. 

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

MADDE 5 — Evrak kalemi; Büyük Millet 
Meclisine gelen ve Büyük Millet Meclisinden 
giden bütün evrak kayitlerini tutar ve sair ve
rilecek vazifeleri yapar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Madde kabul olundu. 

MADDE 6 — Matbaa müdürlüğü, Büyük 
Millet Meclisinin bütün tabı işlerini yapar. Ay
niyat muhasipleri hakkındaki hükümlere göre 
matbaanın demirbaş eşya, evrak ve malzemesini 
muhafaza eder ve hesabını tutar. 

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

MADDE 7 — Muhasebe müdürlüğü; âmiri 
ita olan İdare âmirlerinden birinin tahrirî emir 
ve mezuniyeti üzerine Büyük Millet Meclisi, Ri
yaseti Cumhur ve Divanı muhasebata mahsus 
bütçeler mucibince umumî hükümler dairesinde 
tediyat yapar. Bu işlere müteallik muhaberat 
ve muamelâtı ifa ve tediyatı vakıanın netayici 
ile bütçe hesaplarına mahsus kayitleri tanzim 
ve temin eder. Bu muameleler ile hesapların 
müstenit olduğu masraf evrakı müsbitesini Tet
kiki hesap encümeninin tetkikma arzeder. Sene 
nihayetinde bu üç daire bütçelerine ait katî 
hesaplan da tanzim ve Tetkiki hesap encü-

- 1 6 1 -
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menine tasdik ettirdikten sonra bir nüshasını 
İare âmirleri vasıtasile ve Devletin umumî he
sabı katisine ilâve olunmak üzere Maliye vekâ
letine gönderir. 

Muhasebenin vezne muamelâtı bankalar vası
tasile yapılır. 

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

MADDE 8 — Daire müdürlüğü; Büyük Mil
let Meclisinin idarî ve inzibata hizmetlerini, teş
rifata müteallik işlerini, levazım muamelâtını 
İdare âmirleri kararlarına ve Meclisin teamül-
lerile Dahilî nizamname ve kanunu mahsusu hü
kümlerine tevfikan görür. 

Ayniyat muhasipliği hakkındaki hükümlere 
göre Büyük Millet Meclisi binasile Riyaset ko
nağına ait demirbaş eşyanın ve mefruşatın ka-
yitlerini tutup her sene Meclis hesaplarının tet
kiki encümenine tasdik ettirir. İdare âmirleri
nin kararlarını kayit, tebliğ ve muhaberatını ya
par. Elektrik, telefon, kalorifer ve diğer işler 
memur ve müstahdemlerile hademeler, bahçıvan
lar bu müdürlüğe merbut olduğu gibi Büyük 
Millet Meclisi polis memurlarının da merciidir. 

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

MADDE 9 — Posta ve telgraf müdürlüğü; 
posta, telgraf ve telefon kanun, nizam ve tali
matnameleri dairesinde verilecek olan mektup 
ve telgraflarla diğer evrak ve parayı ve eşyayı 
gidecekleri yerlere sevk ve gelen evrak, para ve 
saireyi de sahiplerine verir. Bunların kaydini 
ve hesaplarını tutar ve neticelerini usulü daire
sinde Posta başmüdürlüğüne bildirir. 

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

Reylerini vermeyen varsa lütfen versinler. 

MADDE 10 — Biri sivil ve diğeri resmî olan 
polis komiserlikleri; kanun ve nizamnamelerine 
göre zabıta ve dahilî hizmetlere ait vazifelerini 
yaparlar, 

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

MADDE 11 — Bütçe encümeni başkâtipliği; 
Bütçe encümenine havale ve teslim olunan ev
rak ve mesaile ait işler ile encümenin kayit, mu
habere ve sair vazifelerini encümen reisinin di
rektifleri dairesinde yapar. 

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

MADDE 12 — Meclis kütüphanesi müdür
lüğü; kütüphanede mevcut kitap, risale ve sair 
eserleri tasnif ederek fihristlerini yapar, lâzım 
olan eserleri encümen müsaadesile ve usulü veç-
çile ısmarlar. Ayniyat muhasibi mesullüğü 
hakkındaki hükümler dairesinde mevcudun kay

dini yapar ve Tetkiki hesap encümeninin tasdikı-
na arzeder. 

Kütüphanenin muhafaza ve idaresi kütüpha
ne talimatnamesine göre yapılır. 

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

MADDE 13 — Bu kanunun maddelerinde 
sayılan vazifelerin tafsilâtı yapılacak bir tali
matname ile tesbit olunur. 

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

MADDE 14 — Birinci maddede yazılı teş
kilâta dahil bütün memurların derece, nevi ve 
adedi bu kanuna bağlı (C) cetvelinde gösteril
miş olup bu cetvel Devlet memurları maaşlarımn 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı 
kanuna bağlı (2 ) numaralı cetvelin Büyük Mil
let Meclisi memurlarına ait olan kısmının yerine 
geçmiştir. Bu kadroda yazılı memuriyetlerden 
her hangi birisine daha aşağı dereceden maaşla 
memur tayin ve istihdam olunabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Memurların tayin, terfi ve tahvillerile sicilleri 
ve mahrem dosyaları 

MADDE 15 — Büyük Millet Meclisinin bü
tün memurları, bu kanuna ve Meclisin dahilî 
nizamnamesi hükümlerine göre bağlı oldukları 
İdare âmirlerinin veya Umumî kâtibin inhası ve 
Makamı Riyasetin tasvibi üzerine tayin olunur
lar. 

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

MADDE 16 — Büyük Millet Meclisinde bir 
memuriyete tayin olunmak için memurin kanu
nu mucibnce memuriyete girmeğe mahsus şart
ları haiz olduktan başka aşağıda yazılı evsafa da 
sahip olmak lâzımdır: 

A - Umumî kâtipliğe, yüksek mektep mezunu 
olmak ve en az on beş sene Devlet işlerinde ça
lışmış bulunmak; 

B - Kanunlar, Zabıt, Evrak kalemleri müdür 
ve müdür muavinliklerine, Daire müdürlüğüne, 
Bütçe encümeni başkâtip ve muavinliklerine ve 
alelûmum kanunlar kalemi memurluklarına yük
sek mektep mezunu olmak; 

C - Muhasebe müdür ve müdür muavinliğine 
yüksek mektepten ve Matbaa müdürlüğüne hiç 
olmazsa liseden mezun olmak ve kendi meslek
leri içinden yetişmiş bulunmak; 

D - Yukarıki fıkralarda yazılı memuriyet
ler haricinde kalan Büyük Millet Meclisi me
muriyetlerine, derecelerine göre lise veya orta 
mektep tahsilini görmüş bulunanlar da tayin 
edilebilir. Bu memuriyetlere de yüksek mektep 
mezunu talip olursa tercih olunur; 

C - Her hangi bir memuriyete ayni evsafta 
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bulunan bir kaç kişi talip olursa aralarında tah
rirî müsabaka imtihanı yapılır. Müteaddit ta
lipler arasında, yüksek mektep mezunları, lise 
mezunlarına, lise mezunları orta mektep mezun
larına tercin olunur. Müsavi şeraiti haiz olan
lar arasında bir veya daha ziyade ecnebi lisanı 
bilenler tercih edilir. 

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

MADDE 17 — Büyük Millet Meclisi memur
ları Devletin diğer hizmet ve memuriyetlerine 
derecelerde veya terfian nakil ve tayin oluna
bilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Halen istihdam 
edilmekte bulunan Büyük Millet Meclisi memur
larının bu kanuna bağlı (O) cetvelindeki dere
celere çıkabilmeleri 1452 numaralı tevhit ve te
adül kanunundaki hükümlere göre olur. 

REİS — Muvakkat birinci maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Halen çalış
makta bulunan stenografların maaşlarına her 
dört senede bir aldıkları maaşm yüzde on beşini 
aşmamak üzere zam yapılır. Bu suretle alacak
ları maaşın yekûnu hiç bir zaman beremin seki
zinci derecesine muadil olan maaşı geçemez. 

İşbu kayit yüksek mektep mezunu olan ste
nografların yüksek derecelere terfilerine mâni 
değildir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 19 — Bu kanun hükümleri Büyük 
Millet Meclisi Reisi tarafından icra olunur. 

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

Bu teşkilât kanununu açık reye arzediyirum. 
İHSAN Pş. (Giresun) — Ruznamenin 3 üncü 

maddesindeki lâyihanın müstacelen müzakeresi
ni, Millî Müdafaa encümeni namına, rica ediyo
rum. 

REİS — Bir takrir veriniz reye koyalım. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamedeki (sıra numarada 214) kanun lâ

yihasının müstacelen müzakeresini rica ederim. 
Millî Müdafaa En. Reisi 

Giresun 
İhsan 

7 — Asken ve mülkî tekaüt kanununun 21 in
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/1017 
numaralı kanun lâyihası ve Milli Müdafaa encü
meni mazbatası [1] 

REİS — Bu kanunun müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Müstaceliyet teklifini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında müzakere aç
tım. Söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

1683 numaralı kanunun 21 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1683 numaralı kanunun 21 inci 
maddesine bir fıkra ilâve edilerek aşağıda gös
terildiği veçhile tadil edilmiştir: 

« Askerî mektepler talebesinden istifa etmek 
isteyenlerin, Devletçe yapdan bilcümle mektep 
masraflarını ödemek şartile istifaları kabul olu
nur. Ancak bu talebenin tekaüt hakları başla
dıktan sonra mektep masraflarını vererek istifa
ları kabul edilmez ». 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmının icrası
na Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyoıum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Rey vermeyen arkadaşlar lütfen reylerini 
versinler. Âra toplaması hitam bulmuştur. 

Yazılı reye arzedilen 3 lâyihanm reylerinin 
neticesini arzediyorum. 

İskân kanununa (177) zat rey vermiştir. Ka
nun (177) reyle kabul edilmiştir. 

Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara 
şehri ' suyunun bu barajdan temini hakkındaki 
kanuna (177) zat rey vermiştir. Kanun (177) 
reyle kabul edilmiştir. 

İdare Heyetinin, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
2 numaralı cetvelin Büyük Millet Meclisi kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun (168) 
zat rey vermiştir. Kanun (168) reyle kabul edil
miştir. 

Cumartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celse tatil edilmiştir. 

Kapanma saati: 17,40 

• fi] 214 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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İskân kanunna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
A l i B . 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B, 

Ankara 
Ejref B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Kasılı B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

317 
177 
177 

0 
0 

140 
0 

/ Kabul edenler J 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanktrı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Zeki Mesut B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Fazri Ahmet B. 
Hasarı Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Ilışan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Basan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Refik B. 
Tahsm B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B5 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

B. 
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Kütahya 

Hakkı B. 
îbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdüimuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AİİB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
RasimB. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
T 

Ziyaettin B. 
Şebin Karahisar 

ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil Bs 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakır B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Memet Cavit B. 
Bayattt 

Übeydullah B. 
Bilecik 

ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Bakteriyolok Refik Bt 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fuat B. (V.) 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Kmin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Şahin B. 
Giresun 

Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
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Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Tars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Memet Nazif B. 
Muhittir. Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Halil B. 
Mu lı t ar B. 

Kayseri 
Ahmnt Hilmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtf i .Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
SırrıB. 

Koni/a 
Ahmet Hanıdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. ' 

Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

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

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îr fan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karalıisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Van 
Hakiki B. 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahır B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

Ç u b u k baraj ı i n şaa t ın ın ikmal i ve A n k a r a şehri suyııınıı ı hn b a r a j d a n t e in in i 
h a k k ı n d a k i k a m ı n a ve r i l en r e y l e r i n net ices i 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon liarahisar 
Akosmanza de izzet B. 
Ali B. 
Haydar B. 
tzzet Ulvi B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 177 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 140 
Mûnhaller : 0 

/ Kabul edenler J 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Besim Al alay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim • Serattaroğlu B. 

Rifat B. 
Antalya 

I)r. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 
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Artvin 
Menıet Ali B 

Aydın 
Abidin B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok RefiK B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Neeip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzrm Pş. 

Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Al iB . 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırr ıB. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Süleyman Fikri B. 
Muğla 

Nuri B. 
Şükrü Kaya B 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Danış B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
Memet Emin B 
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Refet B. 
Van 

Hakkı B, 

I : 0 8 

Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 

1 4 0 19Î54 C : 1 

Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
J)r. Nazif i Şerif B. 

Artvin 
Ksım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B, 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Ab bas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Beki i- Kararoemet B. 
tsmail Kemal B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fuat B. (V.) 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Enıin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Ahdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Al iRanaB. (V.) 

Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Muhtar B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lııtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 
(Mezun) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Kmin B. (Mezun) 
Etem B. 
Memet Hacıyunu? B 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 
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Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Faik 15. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Yahya Kemal B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

İdare Heyetinin Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna ha(jlı 2 numaralı cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında derişiklik 

yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Rasıim Serataıroğlu B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Aza adecji 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
168 
168 

0 
0 

149 
0 

/ Kabul edenler J 

Numan B. 
Artvin 

Memet Ali B. 
Aydtn 

Fuat Şahin B. 
Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
îbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
tsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

- İt 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

> 9 -

Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
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'Giresun 

ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Menıet Sadettin B. 

İsparta 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 

Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AHB. 
Kûmalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 

Vasıf B. 
Manisa 

Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AHB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâeıttin B. 

Stvai 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfı B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B-
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Yahya Galip B. 
Antalya 

Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Ccvat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
tsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
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Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
I i asan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fuat B. (V.) 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç AK B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B, 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 

İ :I68 
İzmir 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Muhittin Pş 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezuu) 
Muhtar B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Kırklareli 
Dr Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hilmi B. 
Kâzım B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 

1 4 - C İ - 1 9 3 4 C : i 

Naşit Hakkr B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. 

Ordu 
Anmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Etem B. 
Memet Hacıyıuras B. 

Siirt 
Halil HulH B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadrı Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Van 
Hakla B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman S i m B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
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Sıra No 221 
Şark mıntakaları dahilinde muhtaç zürraa tevzi edilecek 
araziye dair olan kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri hak
kında 3/390 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve 

Maliye encümenleri mazbataları 

T. C 
Başvekâlet 5-X/11933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/ 3492 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1505 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri Dahiliye vekilliğinden yazılan 2-XII-933 
tarih ve 11994/6038 sayılı tezkerede istenilmiştir. 

Bu husustaki esbabı mucibe sureti yüksek huzurlarına sunulmuş olduğundan işin tefsir yolile 
tayinine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
1505 numaralı İstimlâk kanununun 4 üncü maddesi bu kanunun nerelerde tatbik edileceğini 

göstermiştir. Bu maddeye göre bu kanun alelıtlak Birinci Umumî Müfettişlik mıntakasında ve 
birde lüzumu İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilen diğer yerlerde tatbik edilmek lâzımğelir. 
Kanun neşri tarihinden beri bu yolda tatbik edilmiş ve İcra Vekilleri Heyeti kararile Muğla, 
Konya vilâyetlerinde bazı geniş çiftlikler istimlâk edilerek zürraa dağıtılmıştır. 

Şarkta geniş çiftlikler ve bu çiftliklerde serf gibi yaşayan topraksız ve fakat toprağa bağlı 
bir çok insanlar vardır. Ancak ayni vaziyette çiftliklere ve insanlara Anadolunun diğer bir 
çok yerlerinde de tesadüf olunmaktadır. Şarkta bu topraksız ve fakat toprağa bağlı insanları 
bu bağdan kurtarıp toprağa sahip kılmak ne kadar lazımsa garpta da ayni vasıftaki bu insan
ları ayni surette kurtarmak ayni derecede ve belki daha şiddetle lâzım ve zaruridir. 

Yine Şarkta da Garpta da bir çok geniş arazi boş durmakta iken bunların yanı başında yüz 
binlerce halk topraksız bulunmaktadır. İşte bir taraftan bu topraksız ve toprağa bağlı insanları 
topraklandırmak ve diğer taraftan boş durmakta bulunan geniş araziyi topraksız çiftçilere ve 
muhacirlere dağıtmak gayesini temin etmek üzere işbu kanun çıkarılmıştır. 

Ancak Devlet şûrasınca bu kanunun serlavhasına bakılarak bundan istidlal suretile kanunun 
tatbik yeri Birinci Umumî Müfettişlik mıntakası gösterilmiş ve dördüncü maddesinin ikinci 
« ve lüzumu İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilen yerlerde » fıkrasının « Birinci Umumî Müfet
tişlikte İcra Vekilleri Heyetince lüzumu tasdik edilecek yerlere bu kanun hükümlerini tatbik 
etmek » maksadına müstenit bulunduğu fikri tahassül eylemiş bulunduğundan bu kanunun 
Birinci Umumî Müfettişlik mıntakası haricindeki tatbikatı bu müessesye aksettikçe bozulmaktadır. 

Devlet Şûrasının bu içtihadı bu kanunun tatbik sahasında aslî maksadından uzaklaştırmağa 
başlamış ve bu ihtiyacı yeniden belirtmiş olduğundan halli için ijin Yüksek Meclise arzı rica 
olunur efendim. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. Af. 
Dahiliye encümeni 21-IV-1934 

K. K° 42 
Esas „¥ 3/390 

Yükaek Reisliğe 

Dahiliye vekâletinin müracaatine atfen 
1505 sayılı kanunun dördüncü maddesinin tef
siri talebine dair Başvekâletin 5 birinci kânun 
1933 tarih 6^3492 sayılı tezkeresi encümeni
mize havale buyurulmüş olmakla bağlantısı 
olan Dahiliye vekâletinin esbabı mucibe tezke-
resile birlikte Nüfus umum müdürü Oalip 
Beyin de hazır bulunduğu toplantımızda okun
du ve mesele müzakere olundu: 

Dahiliye vekâletinin esbabı mucibe tezke
resinde: Memleketin gerek şark ve gerek garp 
kısımlarında işlenmeksizin duran bir çok çift
likler varken bunların yanında topraksız ve 
toprağa bağlı binlerce vatandaş bulunduğu 
cihetle bu vatandaşları toprağa sahip kılmak 
için 1505 sayılı kanunun çıkarılmış olduğu ve 
işbu kanun hükümlerinin birinci müfettişlik 
mıntakasında alelıtlak ve memleketin diğer 
yerlerinde lüzumu İcra Vekilleri Heyetince tas
dik olunduğu takdirde tatbik olunması maksa-
dile dördüncü madde vücude getirilmiş bulun
duğu halde Şûrayi devletin kanunun unvanına 
nazaran yalnız birinci müfettişlik mıntakasına 
münhasır olduğu yolunda içtihatta bulundu
ğundan bahsedilmekte ve meselenin tefsir yolile 
halli istenmektedir. Encümene davet olunan 

1505 sayılı kanunun dördüncü madde
sindeki cc ve lüzumu İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak yerlerde » fıkrası lüzumu İcra 

Dahiliye vekili Beyefendi mezkûr kanunun 
bu maksatla sevkolunduğunu beyan ettiği gibi 
vaktile kanunun encümende müzakeresine işti
rak etmiş bulunan bir kısım aza da ayni fikrin 
encümence dahi terviç edilmiş olduğunu tasdik 
eylemelerine binaen maksadı kanunun, arzolu-
nan 1505 sayılı kanunun alelıtlak lüzumu 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak yer
lerde tatbik edilmesi yolunda bulunduğu 
kanaati hâsıl olmuş ve bu bapta yazılan tefsir 
fıkrasının Ulu Heyetin iyi görüşüne arzına karar 
verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Dahiliye En. Rs. Rs. V. M. M. Kâ. 

Tekirdağ Çanakkale 
Cemil Şükrü 
Aza Aza Aza 

Adana Kütahya Çorum 
Ali Miinif Memet /. Kemal 

Aza Aza Aza Aza 
Giresun Ordu Afyonkarahisar Trabzon 

A. Münir A. İhsan İzzet Ulvi Fatin 
Aza Aza Aza 

Malatya Ordu Zonguldak 
Vasıf İsmail Rifat 

Vekilleri heyetince tasdik edilecek her yerde 
maksadını istihdaf eylemektedir. 

Tefsir fıkrası 
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Maliye encümeni masbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

K. No. 43 
Esas No, 3/390 

7 - Vl-1934 

Yüksek Reisliğe 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa 
tevzi edilecek araziye dair 1505 sayılı kanunun 
4 üncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâle
tten Yüksek Reisliğe takdim kılınan 5-XlI-1933 
tarih 6/3492 sayılı tezkere ile Dahiliye vekâ
letinin esbabı mucibesi ve Dahiliye encüme
ninin bu husustaki mazbatası encümenimize 
havale Duyurulmakla Nüfus umum müdürü 
Oalip Bey huzurile müzakere ve tetkik olundu. 

Dahiliye vekâletinin esbabı mucibesinde : 
Memleketin gerek şark ve gerek garp kısımla
rında işlenmeksizin duran bir çok çiftlikler 
varken bunların yanında topraksız ve top
rağa bağlı binlerce vatandaş bulunduğu cihetle 
bu vatandaşları toprağa sahip kılmak için 
1505 sayılı kanun çıkarılmış olduğu ve işbu 
kanun hükümlerinin Birinci müfettişlik mmta-
kasında alelıtlak ve memleketin diğer yerle
rinde lüzumu îcra Veklleri Heyetince tasdik 
olunduğu takdirde tatbik olunması maksadile 
4 üncü madde vücude getirilmiş bulunduğu 
halde Şûrayı devletin kanunun unvanına naza
ran yalnız Birinci müfettişlik mıntakasına 
münhasır olduğu yolunda içtihatta bulundu
ğundan bahsetmekte ve meselenin tefsir yol ile 

halli istenmektedir. 
1505 sayılı kanunun esas maksadı birinci 

maddesinde gösterildiği veçhile Birinci Umumî 
Müfettişlik mıntakası dahilinde mülkiyeti şahsa 
ait bulunan köy ve çiftliklerin mutlak surette 
ve 4 üncü maddesinde ise lüzumu İcra Vekil
leri Heyetince tasdik edilen diğer vilâyetler-
deki çiftliklerin yanında topraksız ve toprağa 
bağlı vatandaşların toprağa sahip edil
melerinden ibaret olmasına göre mezkûr 
4 ücü maddenin, birinci maddenin takyidi 
maksadile vazolunmayıp ayrı bir hükmün 
ifadesinden ibaret olduğu kanaatine varılmış 
ve bu suretle Dahiliye encümeninin tefsir 
fıkrası da muvafık görülerek Yüksek Heyetin 
tasvibine arzına karar verilmiştir. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Gümüşane İsparta Aydın 
Hasan Fehmi Kemal Turan Adnan 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Kastamonu İstanbul 
Pertev Refik fiamdi M. 

Aza Aza 
Urfa Diyarbekir 

Behçet Zâlfü 





Sıra NQ 2 2 0 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 ve 68 inci maddelerile 
memurin kanununun 73 ve 85 inci maddelerinin tefsiri hak
kında 3/154 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

ve Maliye, Bütçe ve Divanı muhasebat encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Divanı muhasebat 21 j III / 1932 

U. 18928 
H, 18 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Memurin kanununun 73 ve 85 inci maddelerile 1683 numaralı tekaüt kanununun 66 ve68 
inci maddeleri ahkâmının aşağıda izah olunan sebeblerden dolayı mebuslukları tecdit edilmeyen 
zevat hakkında tatbikında tereddüt edilmktedir. Şöyleki: 

1 — Memurin kanununun 85 inci maddesinde (memuriyetinin ilgası dolayısile açıkta kalan 
memurların ilganın vuku bulduğu ay ile onu müteakip olan ay zarfında maaş ve tahsisatı fev
kalâdesi tam olarak ve bu müddetin hitamında tekrar hizmete tayin kılınmamış ise yeni memu
riyete tayinine kadar en son almış olduğu maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin nısfı ita ve son 
memuriyetine muadil olmak şartile teklif olunan memuriyeti kabulden istinkâf ettiği takdirde 
işbu açık maaşı katolunur. ) denildikten sonra fıkrai ahiresinde de ( mesleki memuriyet olan 
mebuslar müddetleri bittikten sonra tekrar intihap edilmezlerse mebusluktan evvelki memuri
yetlerine nazaran haklarında bu madde tatbik olunur ) denilmektedir. Mebusluğa intihabına 
kadar memuriyetten başka bir mesleke sülük etmemiş olanlar için bu fıkranın tatbiki sehil isede 
hayatı memuriyetle diğer meslekler arasında geçmiş olanlar için hangi meslekin esas meslek 
addedilecğine dair elde bir miyır bulunmamaktadır ve bunun için bilfarz yirmi yaşından 
itibaren on beş sene bilfiil hizmetle memurluğu meslek edindikten sonra birriza o mesleki terke-
derek ticaret hayatına atılmş ve artık bunu kendisine daimî meslek ittihaz etmiş olanların 
bir iki sene ticaretle iştigalden sonra mebusluğa intihap edilip bilahere açıkta kalmaları halinde 
mebusluktan evvelki meşgalenin ticaret olmasına göre vaziyeti bu merkezde olan bir zatı 
ticaret erbabından tanımak mümkün olduğu gibi o zati, hayatının kısmı azamı memuriyette 
geçmiş olduğu nazarı itibare alınınca mesleki memuriyet olanlar idadında görmek imkânıda 
hâsıl olacağından ve aksi halde de yani (20) yaşından itibaren i § sene ticaretle iştigal ettikten 
sonra memuriyete intisap etmiş ve bir iki sene memuriyette bulunduktan sonra mebus intihap 
edilmiş ve bilahere intihapları tecdit edilmeyerek açıkta kalmış olanlar içinde bu tereddüt 
varit olduğundan bahsolunan fıkrai kanuniyenin takdire girilmeden hadiselere tatbiki müşkül 
görülmektedir. 

2 — Kezalik yeni tekaüt kanununun meriyetinden evvel tekaüt aidatı itası suretile geçip 
tekaüt için meşrut olan kanunî müddetin hesabında sayılacağı 1683 numaralı tekaüt kanununun 
66 ncı maddesi cümlei ahkâmından bulunan ve fakat Meclisi Âlinin 24- 12- 1929 tarih ve 
468 numaralı kararile memuriyet addedilmeyen şehremaneti ve emsali vazaifte bulundukları 
sırada mebus intihap edilip tekrar intihap edilmemeleri dolayısile haklarında memurin kanununun 
salifülârz 85 inci maddesinin fıkrai ahiresinin tatbiki lâzım gelen zevatın mebusluğa takaddüm 
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eden son memuriyetleri, Meclisi Âlice memuriyet addedilmemiş olan son vazifeleri mı, yoksa 
ona da takaddüm eden ve mevzuatı kanuniyenin memuriyet olarak tanıdığı hizmetleri mi 
olması lâzımgeleceğini tayinde de tereddüt edilmektedir. 

3 — Yine memurin kanununun 73 üncü maddesinde (Mebuslukta geçen müddet tekaüde 
mahsup edilir ve mebusluk tahsisatının aslı olan on bin kuruş tekaüde esas tutulur. « Bu mik
tar muahharen 1Q-V-Q30 tarih ve 1610 numaralı kanunla 125 lira olarak kabul Duyurulmuştur» 
İşbu madde hükmü birinci ve ikinci Millet Meclisi azalarına da şamildir) denildikten sonra 
( Mebus olmazdan evvel bulundukları memuriyetler dolayısile kesbi istihkak ettikleri tekaüt maaşı 
miktarı bu haddi mütecaviz olanlara memuriyet maaşı üzerinden tahsis olunur) denilmekte ol
masına ve 1683 numaralı tekaüt kanununun 66 inci maddesinde de (Evkaf, Ziraat bankası ve 
Şehremaneti memurlarının i haziran 928 tarihinden ve hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan 
memurların bu kanunun meriyetinden evvel tekaüt aidatı itası suretile geçen hizmet müddetleri 
tekaüt için meşrut olan kanunî müddetin hesabında sayılır) denilmiş olduğundan bu idarelerde 
bulunup ta oralardan aldıkları maaşlara göre mebusluk tahsisatına nazaran isabet edecek miktardan 
fazla tekaüt maaşını müstahak olacakları tahsisi maaşta fazla maaş bağlanmasını icap ettiren 
memuriyet maaşının esas ittihazı lâzımgelmekte ve şehremaneti ve emsali vazaifte müstahdem 
iken mebus intihap edilip bilâhare intihapları tecdit olunmamasından dolayı açıkta kalmış ve 
kendilerine açık maaşı da tahsis edilmemiş bulunanlara bu suretle maaş tahsisi mümkün bu
lunmakta ise de bu kabil zevattan mebusluktan ayrıldıktan sonra açık maaşı talebinde bulunan 
ve şehremaneti memurluğunun memuriyet addedilmemesi mülâbesesile ve fakat 85 inci madde
nin açık maaşı hakkındaki fıkrasını imal zarureti kendilerine şehremaneti ve emsali vazaife 
takaddüm eden memuriyetleri üzerinden açık maaşı tahsis edilmiş bulunanlar hakkında tekaüt 
maaşının da açık maaşını veren daireden tahsisi lüzumuna binaen bu maddenin tatbik ve imali 
muhtacı teemmül bulunmaktadır. 

Bundan başka şehreminliği ve emsali vazife, muhassas maaşatın tekaüt maaşına esas 
ittihaz edileceği farzedildiği takdirde de tekaüt kanununun ( hususî ve mülhak bütçeleden 
maaş alan memurlar için ayrıca bir tekaüt kanunu yapılıncaya kadar haklarında eski 
hükümler tatbik olunur. Ancak bu kanunun meriyete girdiği tarihten sonra bu idare 
memurlarına yeniden tahsis olunacak tekaüt ve yetim maaşları kendi bütçelerinden 
verilir. ) diye muharrer bulunan 68 inci maddesi hükmüne tevfikan kendilerine eski 
hükümlere göre mi maaş bağlanacağı ve bağlanacak maaşın hususî ve mülhak bütçelerden 
mi verileceği yoksa mebusluğun da tekaüt müdddetine mahsup edileceğine nazaran son 
memuriyetleri demek olan mebusluğun muvazenei umumiyeye dahil bir memuriyet 
telâkkisile bağlanacak tekaüt maaşında tekaüt kanununun muvazenei umumiyeye dahil memurin 
hakkındaki hükümlerine mi tevfiki muamele edileceği ve maaşın muvazenei umumiyeden mi 
verileceği hususatı da muhtacı izah bulunmaktadır, 

4 — Birde salifülarz 68 inci madde 1683 numaralı kanunun meriyeti esnasında hususî ve 
mülhak bütçelerden maaş alan memurların tekaütlüğü hakkında bir hüküm vaz etmekle beraber 
yirmi beş sene muvazenei umumiye dahilindeki dairelerden birinde ifayı hizmet ederek yeni 
kanunun neşrinden evvel buradan ayrılıp mülhak veya hususî bütçe ile idare olunan bir dairede 
vazife kabul etmiş ve oradan da yine yeni kanunun neşrinden evvel ayrılarak başkaca bir hiz
met deruhte etmemiş olanlar hakkında sakit bulunmaktadır. Bu gibilere 1683 numaralı tekaüt 
kanununun zamanı meriyetinde yapılacak tekaüt muameleleninin muvazenei umumiye dahi
lindeki yirmi beş senelik hizmetlerine göre yeni hükümlere tevfikan mı, yoksa son memuriyetleri 
olan hususî veya mülhak bütçe ile idare olunan dairedeki hizmetlerine nazaran 68 inci madde 
hükmüne tevfikan mı, yapılması lâzımgeleceği muhtacı tavzih görülmektedir. 

Hususatı maruzanın Meclisi Âlice tefsiren bir karara raptına müsaade buyurulmasını arz ve 
istirham eylerim efendim. 

Di. M. Reisi 
Fuat 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 20 - IV -1933 

Karar No. 28 * 
Esas No. 3/154 

Yüksek Reisliğe 

Memurin kanununun 73 ve 85 inci madde-
lerile 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nununun 66 ve 68 inci maddeleri ahkâmının 
aşağıda izah olunan sebeplerden dolayı me
buslukları tecdit edilmeyen zevat hakkında 
tatbikinde tereddüt edilmekte olduğundan me-
vaddı mezkûrenin tef siren halline dair Diva
nı muhasebat riyasetinin 21 - III -1933 tarih ve 
18928/18 numaralı tezkeresi encümenimize ha
vale buyurulmakla Divan reisi Fuat Bey ve 
Umum muhasebe müdürü Faik Beyler hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr tezkerede bahsedilen dört meseleden: 
Birincisi: 788 numaralı memurin kanunu

nun 85 inci maddesinin son fıkrasında ( Mes
leki memuriyet olan mebuslar müddetleri bit
tikten sonra tekrar intihap edilmezlerse me
busluktan evvelki memuriyetlerine nazaran hak
larında bu madde tatbik olunur), denilmekte 
ise de hayatı, memuriyetlerle diğer meslekler 
arasmda geçmiş olanlar için hangisinin esas 
meslek addedileceğine dair elde bir miyar bu
lunmadığından ve mesela yirmi yaşmdan iti
baren on beş sene bilfiil hizmet ederek me-
merluğu meslek edindikten sonra birriza mes
leki terkederek ticaret hayatına atılmış ve 
artık onu kendisine daimî meslek ittihaz et
miş olanların bir iki sene ticaretle iştigalden 
sonra mebusluğa intihap edilip bilâhare inti
hap edilmemelerinden ötürü açıkta kalmaları 
halinde mebusluktan evvelki meşgalenin tica
ret ohnasma göre vaziyeti bu merkezde olan bir 
zatin mesleki memuriyet midir, yoksa ticaret 
midir ve aksi halde yirmi yaşmdan itibaren 
on beş sene ticaretle iştigalden sonra memuri
yete intisap etmiş ve bir iki sene memuriyet
te bulunarak badehu mebus intihap edilmiş ve 
tekrar intihap olunmamış olanlar için de bu 
tereddüt varit olduğundan mezkûr kanun fık
rasının takdire gidilmeden halli müşkül görül
düğünden bahisle Meclisçe tefsirine lüzum gös
terilmektedir. 

Mezkûr maddenin son fkrasmdalri ( Mesle
ki memuriyet) tabirinin tefsiren halline imkân 
görülememiştir. Çünkü memuriyeti kendisine 
meslek edinmiş diyebilmek için ne kadar müd
det memuriyette bulunması iktiza ettiğine ve 
terketmesi ne gibi şerait ve zamana mütevak
kıf bulunduğuna dair ne bir kanun ne de te
amül mevcut olmadıktan başka memuriyet mes
lekinden ayrılan bir kimsenin muvakkaten mi 
yoksa yine avdet etmek niyetile mi meslek
ten ayrıldığının tayin ve takdiri ahvali şahsi-
yenin tetkikile mümkün olacağına ve bu mi-
sillû ahvali şahsiyenin tetkiki ve neticeye göre 
bir karar itası mahkemelere verilmiş vezaiften 
bulunduğuna binaen kendisi hakkında Hüküme
tin ittihaz ettiği karara razi olmayan tarafm 
vazifedar mahkemeye müracaatle oradan bir 
hüküm istihsal etmesi lâzımgelir. 

İkincisi: Evvelce bir müddet Devlet memu
riyetinde bulunduktan sonra bilâhare şehre
maneti ve emsali misillû Devlet memuriyetin 
den addedilmeyen vezaifte bulundukları sıra
da mebusluğa intihap edilen ve bilâhare tekrar 
mebus intihap edilmemeleri dolayısile açıkta 
kalan kimselerin memurin kanununun 85 inci 
maddesi mucibince tahsis olunacak açık maaşı
nın mebusluktan evvel şehremanetinden aldığı 
memuriyet maaşı üzerinden mi, yoksa ona tekad-
düm eden Devlet memuriyetindeki son maaşın
dan mı tahsis olunacağında tereddüt edildiğin
den bahsedilmektedir. 

Memurin kanununun salifülârz 85 inci mad
desi, memuriyetinin ilgası dolayısile açıkta ka
lan memurlara ne suretle maaş verileceğini ve 
mesleki memuriyet olan mebuslar müddeti bit
tikten sonra tekrar intihap edilmezlerse mebus
luktan evvelki memuriyetlerine nazaran hakla
rında bu maddenin tatbik olunacağını saraha
ten göstermiş bulunmasına ve Meclisi Âlice mu
kaddema ittihaz olunan 24 -XII-1929 tarih 
ve 468 numaralı kararla şehremaneti memurla
rı memurin kanununun mevzuu dahiline giren 
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Devlet memurlarından addedilmemiş olmasına 
binaen mezkûr 85 inci maddenin son fıkrasında
ki mebusluktan evvelki memuriyetten maksat 
Devlet memuriyeti olduğu vazihan anlaşılmak
ta olduğundan tefsire lüzum görülmemiştir. 

Üçüncüsü; 1683 numaralı tekaüt kanununun 
66 mcı maddesi Evkaf, Şehremaneti, Ziraat 
bankası memurlarının 1 haziran 1928 tarihinden 
ve diğer mülhak ve hususî bütçeli daireler me
murlarının tekaüt kanununun neşrinden evvel 
tekaüt aidatı vererek geçen müddetlerini tekaüt 
için meşrut olan kanunî müddetten addetmek 
te ve memurin kanununun 73 üncü maddesi de 
mebusluktan evvelki memuriyetleri maaşı me
busluk tahsisatından fazla olan zevata bu fazla 
maaş üzerinden tekaüt maaşı tahsisini âmir bu
lunmakta olmasına nazaran salifülarz 66 inci 
maddede zikrolunan devair ve müessesatta me
busluk tahsisatından fazla maaşlı bir vazifede 
iken mebus olup bilâhare tekaütlüklerini talep 
eden zevata bu fazla maaş üzerinden mi, yoksa 
bu vazifenin şehreminliği ve emsali gibi Devlet 
memuriyeti addedilmeyen hidemattan olma
sı halinde o maaştan daha noksan olan mebus
luk tahsisatı üzerinden mi, tekaüt maaşı tahsis 
ve hesap edilmesi lâzımgeleceği ve kezalik birin
ci şıkka göre yani mebusluğa tekaddüm eden ve 
maaşı ..mebusluk tahsisatından fazla olan vazi
feden tekaütlüklerinin icrası takdirinde tekaüt 
maaşlarının tekaüt kanununun 68 inci maddesi 
mucibince eski hükümlere göre hesap edilip 
kendi bütçelerinden mi, yoksa mebusluk müd
deti tekaütlük hesabında nazan itibare alın
ması ve tahsisatı 4a muvazenei umumiyeden 
verilmesi itibarile yeni hükümlere tevfikan he
sap edilip umumî bütçeden mi, tesviyesi lâzım
geleceği hususlarında tereddüt edilmekte oldu
ğundan ibarettir. 

Memurin kanununun 73 üncü maddesinde 
« mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsup edi
lir ve mebusluk tahsisatı aslı olan on bin ku
ruş (sonra yüz yirmi beş liraya çıkarılmıştır) te
kaüde esas tutulur. İşbu madde hükmü birinci 
ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına da şa
mildir. Mebus olmazdan evvel bulundukları me
muriyetler dolayısile kesbi istihkak ettikleri te
kaüt maaşı bu haddi mütecaviz olanlara memu
riyet maaşı üzerinden tahsis olunur » diye sa
rahate nmezkûr olmasına ve 73 üncü mad

dedeki memuriyet tabirinden muvazenei umumi
yeden maaş alan Devlet memurlan kastedilmiş 
olmasma mebni yeni hükümlere tevfikan muva
zenei umumiyeden tekaüt edilmeleri ruhu kanu
na muvafıktır. 

Dördüncüsü -1638 numaralı kanunun 68 inci 
maddesi hususî ve mülhak bütçelerden maaş a-
lanlarm tekaütlükleri hakkında bir hüküm va
zetmekle beraber yirmi beş sene muvazenei umu
miye dahilindeki dairelerden birinde ifayı hiz
met ederek yeni kanunun neşrinden evvel bu
radan ayrılıp mülhak veya hususî bütçe ile ida
re olunan bir dairede vazife kabul etmiş ve 
oradan da yine yeni kanunun neşrinden evvel 
başkaca bir hizmet deruhde eylemiş olanlar hak
kında sakit bulunmaktadır. Bu gibilere 1683 
numaralı tekaüt kanununun zamanı meriyetinde 
yapılacak tekaüt muamelelerinin muvazenei umu
miye dahilindeki yirmi beş senelik hizmetlerine 
göre yeni hükümlere tevfikan mı, yoksa son me
muriyetleri olan hususî veya mülhak bütçe ile 
idare olunan dairedeki hizmetlerine nazaran 68 
inci madde hükmüne tevfikan mı muamele yapıl
ması lâzımgeleceği muhtacı tavzih görüldüğün
den bu noktanın dahi tefsiren halli talep edil
mektedir. 

Mezkûr tekaüt kanununun 68 inci maddesin
de « Hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan 
memurlar için ayrıca bir tekaüt kanunu yapılın
caya kadar, haklarında eski hükümler tatbik 
olunur. Ancak bu kanun meriyete girdiği tarih
ten sonra bu idare memurlarına yeniden tahsis 
olunacak tekaüt ve yetim maaşları kendi büt
çelerinden verilir» denilmektedir. 

Hususî ve mülhak bütçelerden maaş alanla
rın yeni bir tekaüt kanunu yapılıncaya kadar es
ki tekaüt kanunu mucibince tekaüt edilecekleri 
ve maaşlarının da kendi bütçelerinden verileceği 
madde metninde sarahaten ve mutlak surette 
zikrolunmasına mebni tefsire lüzum yoktur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Mal. E. Reisi Na. M. M. Kâ. 
Bayazrt Bayazrt İsparta 

İhsan îhsan Kemal Turan 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Mersin İzmir 

Pertev A. Hamdi Kâmil 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 58 
Esas No. 8/145 

28-IV - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 ve 68 
inci maddelerile memurin kanununun 73 ve 85 
inci maddelerinin tefsiri hakkındaki Divanı 
muhasebat reisliği tezkeresi Maliye encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize tevdi edil
mekle Maliye vekili Fuat ve Divanı muhasebat 
reisi Seyfi ve Muhasebat umum müdürü Memet 
Ali Beyler hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Tefsiri istenilen dört meseleden : 
Birincisi - Memurin kanununun 85 inci mad

desinin son fıkrasına aittir. Mezkûr maddenin 
ilk fıkrasında «Memuriyetinin ilgası dolayısile 
açıkta kalan memurların, ilganın vukubulduğu 
ay ile onu müteakip olan ay zarfında maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi tam olarak ve bu müddetin 
hitamında tekrar hizmete tayin kılınmamış ise 
yeni memuriyete tayinine kadar en son almış 
olduğu maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin nısfı 
ita ve son memuriyetine muadil olmak şartile 
teklif olunan yeni memuriyeti kabulden istin-
kâf eylediği takdirde işbu açık maaşı katolunur» 
ve son fıkrasında «Mesleki memuriyet olan me
buslar müddetleri bittikten sonra tekrar intihap 
edilmezlerse mebusluktan evvelki memuriyetle
rine nazaran haklarında bu madde tatbik olu
nur » denilmekte olup işbu fıkradaki « mesleki 
memuriyet » tabirinin takdire gidilmeden halli 
müşkül görüldüğünden Meclisçe tefsirine lüzum 
gösterilmektedir. 

Maliye encümenince her ne kadar memuri
yeti kendisine meslek edinip edinmemek keyfi
yeti ahvali şahsiyenin tetkiki ile mümkün olaca
ğına ve bunun tetkiki ve neticeye göre bir karar 
itası mahkemelere verilmiş vezaif ten bulunduğu
na binaen kendisi hakkında Hükümetin ittihaz 
ettiği karara razı olmayan tarafın vazifedar 
mahkemeye müracaatle oradan bir karar istih
sal etmesi lâzımgeleceğine karar verilmiş ise de 
elyevm hükmü cari olan 1932 malî senesi mu-
vazenei umumiye kanununun 20 nci maddesinde 
«açıkta kalan memurlardan filî hizmet müddeti 

yedi seneye kadar olanlara dörtte bir, on beş 
seneye kadar olanlara üçte bir, on beş seneden 
fazla olanlara yarım maaş nisbetinde açık ma
aşı verilir. Bunların 788 numaralı kanunun 85 
inci maddesi hükmüne tevfikan ilk iki aylık 
tam maaş almak hususundaki hakları mahfuz
dur» denilmekte olup mezkur 85 inci maddenin 
birinci fıkrası 1932 muvazenei umumiye kanu
nunun işbu maddesüe tadil edilmiş ve açıkta 
kalan memurlardan filî hizmeti yedi seneye ka
dar olanlara dörtte bir... denilerek açık maaşı 
verilebilmesi için memuriyet uhdesinde iken 
memuriyetinin lâğvolunması muktazi bulunmuş 
olmakla yukarıda yazılan maddelerin müedda-
srna göre bir memur velev ki bir sene memu
riyette bulunsun memur iken mebus intihap 
olunupta müddetin hitamında tekrar intihap 
olunmazsa memuriyetteki hizmetine göre ka
nunda tayin edilen nisbetler dairesinde kendi
sine açık maaşı verileceği ve hizmet müddeti 
her ne olursa olsun memuriyetten ayrıldıktan 
sonra mebus intihap olunanlara açık maaşı 
verilemeyeceği sarih olduğundan tefsire muhtaç 
değildir. 

İkincisi - Evvelce bir müddet Devlet memu
riyetinde bulunduktan sonra bilâhare şehrema
neti misilli Devlet memuriyetinden addedilme
yen vazifede bulundukları sırada mebus inti
hap edilen ve bilâhare intihap edilmemeleri do
layısile açıkta kalanlara memurin kanununun 
85 inci maddesi veçhile tahsis olunacak açık ma
aşının mebusluktan evvel şehremanetinden al
dığı memuriyet maaşı üzerinden mi, yoksa ona 
tekaddüm eden son maaştan mı tahsis olunaca
ğında tereddüt edilmektedir. 

Devlet memuriyetinde iken memuriyetinin 
ilgasından dolayı açıkta kalan memurlara açık 
maaşı verilmesi meşrut olup yoksa evvelce Dev
let memuru iken Devlet memuriyeti addedil 
meyen bir vazifeye giren memurlara açık 
maaşı verilmesi hükmü kanuna münafi oldu
ğu cihetle mebuslar hakkında dahi ayni veç-



hile muamele ifası lâzımgeleceği cihetle tefsire 
lüzum görülmemiştir* 

Üçüncüsü -1638 numaralı tekaüt kanununun 
66 inci maddesi Evkaf, Şehremaneti, Ziraat ban
kası memurlarının 1 hariran 1928 ttarihinden ve 
diğer mülhak ve hususî bütçeli daireler memur-
larrnrn tekaüt kanununun neşrinden evvel teka
üt aidatı vererek geçen müddetlerini tekaüt için 
meşrut olan kanunî müddetten addetmekte ve 
memurin kanununun 73 üncü maddesi de mebus
luktan evvelki memuriyetleri maaşı mebusluk 
tahsisatından fazla olan zevata bu fazla maaş 
üzerinden tekaüt maaşı tahsisini âmir bulun
makta olmasma nazaran salifülârz 66 ncı mad
dede zikrolunan devair ve müessesatta mebusluk 
tahsisatından fazla maaşlı bir vazifede iken me
bus olup bilâhare tekaütlüklerini talep eden bu 
zevata fazla maaş üzerinden mi; yoksa bu vazi
fenin şehreminliği ve emsali gibi Devlet memu
riyeti addedilmeyen hidemattan olması halinde 
o maaştan daha noksan olan mebusluk tahsisatı 
üzerinden mi; tekaüt maaşı tahsis ve hesap edil
mesi lâzımgeleceği ve kezalik birinci şıkka göre 
yani mebusluğa tekaddüm eden ve maaşı mebus
luk tahsisatından fazla olan vazifeden tekaüt
lüklerinin icrası takdirinde tekaüt maaşlarmm 
tekaüt kanununun 68 inci maddesi mucibince es
ki hükümlere göre hesap edilip kendi bütçele
rinden mi, yoksa mebusluk müddeti tekaüt hesa
bında nazarı itibara almması ve muhassasatı da 

muvazenei umumiyeden verilmesi itibarile yeni 
hükümlere tevfikan hesap edilip umumî bütçe
den mi tesviyesi lâzımgeleceği hususlarında te
reddüt edilmekte olduğundan ibarettir. 

1 - Memurin kanununun 73 üncü maddesin
de «Mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsup 
edilir ve mebusluk tahsisatının aslı olan on bin 
kuruş (yüz yirmi beş liraya çıkarılmıştır) teka
üde esas tutulur.» İşbu madde hükmü birinci ve 
ikinci Büyük Millet Meclisi azalarma da şamil
dir. Mebus olmazdan evvel bulundukları memu
riyet dolayısile kesbi istihkak ettikleri tekaüt 
maaşı bu haddi mütecaviz olanlara memuriyet 
maaşı üzerinden tahsis olunur » denilmesine 
ve buradaki memuriyetten maksat memurin ka
nununun kastettiği Devlet memurluğu olması-
nanazaran muvazenei umumiyeden maaş almak
ta iken mebus olup bilâhare tekaütlüklerini ta
lep eden zevata mebusluktan evvelki memuriyet
leri maaşı mebusluk tahsisatından fazla ise me-
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muriyet maaşı, değilse işbu maddede tayin edi
len miktar üzerinden ve muvazenei umumiyeden 
tekaüt maaşı tahsis edilmesi icap eder. 

2 - Meclisi Âlinin 468 numaralı karan muci
bince şehreminliği ve emsali gibi Devlet me
muriyeti addedilmeyen bir hizmette 1 haziran 
1928 tarihinden evvel bulunup bilâhare mebus 

olan ve tekaütlüğünü isteyen zevatm vaziyetine 
gelince; evvelce bulundukları hizmetlerdeki al
mış oldukları maaşlar mebusluk tahsisatından 
fazla olsa dahi 73 üncü maddenin sarahatine 
göre bu hak yalnız Devlet memurlarına veril
miş olup diğer devair ve müessesat memurları
nın bundan istifade etmelerine dair kanunda ne 
sarahaten ve ne de delâleten bir kayit mevcut 
olmadığından mebusluk tahsisatları üzerinden 
tekaütlüklerinin icrası lâzımgelir. 

3 - Yukarıda yazılı 66 inci maddede zikredi
len devairden Ziraat bankası; tekaüt aidatı ve
ren memurlarına tazminat vermek suretile işbu 
meseleyi tasfiye etmiş olduğundan bunlar hak
kında bu bapta bir mütalea serdine ve karar 
almmasma ihtiyaç kalmamıştır. 

Vilâyet hususî idarelerile istanbul ve Ankara 
belediyeleri hakkında aynca tekaüt kanunları 
yapılarak mevkii tatbika konulmuştur. İşbu ida
relerde evvelce tekaüt aidatı vermiş ve bilâhare 
mebus olup tekaütlük müddetini ikmal etmiş 
olanlara gelince; mebuslukta geçen müddetin te
kaüt hesabında sayılacağı ve fakat tekaüt maa
şının mensup olduğu daire bütçesinden verilme
si ahkâmı kanuniyemiz iktizasından bulunduğu 
cihetle o yolda muamele ifası lâzımgelir. 

Dördüncüsü - 1683 numaralı tekaüt kanu
nunun 68 inci maddesi hususî ve mülhak bütçe
lerden maaş alanların tekaütlükleri hakkında 
bir hüküm vazetmekle beraber yirmi beş sene 
muvazenei umumiye dahilindeki dairelerden bi
rinde ifayi hizmet ederek yeni kanunun neş
rinden evvel buradan ayrılıp mülhak veya 
hususî bütçe ile idare olunan bir daireden va
zife kabul etmiş ve oradan da yine yeni ka
nunun neşrinden evvel başka bir hizmet deruh-
de eylemiş olanlar hakkında sakit bulunmakta
dır. Bu gibilere 1683 numaralı tekaüt kanunu
nun zamanı meriyetinde yapılacak tekaüt mu
amelelerinin muvazenei umumiye dahilindeki 
yirmi beş senelik hizmetlerine göre yeni hü
kümlere tevfikan mı, yoksa son memuriyetleri 
olan hususî veya mülhak bütçe ile idare olu-
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nan dairedeki hizmetlerine nazaran 68 inci 
madde hükmüne tevfikan mı; muamele yapıl
ması lâzrmgeleceği muhtacı tavzih görüldüğün
den bu noktanm dahi tefsiren halli talep edil
mektedir. 

Bu tefsir talebi geldikten sonra mezkûr da
irelerin her biri için ayn ayrı tekaüt kanunu 
yaplmış ve ne suretle tekaüt edilecekleri kanun
larında tasrih kılmmış ve mesele halledilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Memurin kanununun 73 ve 85 inci maddele-
rile 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 66 ve 68 inci maddeleri hükümlerinin 
mebuslukları tecdit edilmeyen zevat hakkmda 
tatbikinde tereddüt edilmekte olduğundan mez
kûr maddelerin tefsiri Divanı muhasebat reis
liğinin 21 - III - 933 tarihli ve 18928/18 numaralı 
tezkeresile istenilmiş ve bu bapta Bütçe encüme

nince tanzim olunan 28 - IV - 934 tarihli mazbata 
Yüksek Meclisin 3 - V - 934 tarihli 46 ncı içtima
inin birinci celsesinde müzakere edilerek bu maz
batada zikrolunan meselelerden üçüncüsüne ait 
3 numaralı fıkra Çorum mebusu ismet Bey ta
rafından verilen takrir üzerine tetkik olunmak 
üzere encümenimize havale olunmuştu. 

Mezkûr fıkrada 1683 numaralı tekaüt kanu
nunun 66 ncı maddesinde zikrolunan vilâyet hu
susî idarelerile İstanbul ve Ankara belediyele
rinde hizmet ederek tekaüt aidatı vermiş ve 
bilâhare mebus olup tekaütlük müddetini ikmal 
etmiş olanlara mebuslukta geçen müddetin te
kaüt hesabında sayılacağı ve fakat tekaüt maa
şının mensup olduğu daire bütçesinden veril
mesi ahkamı kanuniye iktizasından bulunduğu 
cihetle o yolda muamele ifası lâzımgelir denil
mektedir. Filhakika memurin kanununun 73 ün
cü maddesinin ilk fıkrasında «Mebuslukta ge
çen müddet tekaüde mahsup edilir.» denilme
sine göre maddenin hükmü yalnız mebuslukta 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Bütçe E. Reisi Reis V. M. M. Kâ. 

Burdur İsparta Bayazıt Tokat 
M. Şeref Mükerrem İhsan 
Bursa Çorum Erzurum Erzurum 

Dr. Galip Mustafa Aziz Asım 
İstanbul İzmir Kayseri Kırklareli 
Sadettin Kâzım A. Hilmi Şevket 

Srvas Sivas Yozgat 
Rasim M. Remzi S. Sırrı 

geçen müddetin mebusluktan evvel geçirilen 
hizmet müddetine ilâveden ve bunu müteakip 
gelen ikinci fıkrada «Mebusluk tahsisatının aslı 
olan on bin kuruş, ki muahharan 125 lira ola
rak kabul olunmuştur. ) tekaüde esas tutulur.» 
cümlesile de tahsis olunacak maaşm ölçüsünü 
ifadeden ibaret olmasına ve yine memurin ka
nununun, memuriyetinin ilgası dolayısile açıkta 
kalan memurlara ne suretle açık maaşı verile
ceğini gösteren 85 inci maddesinin ikinci fıkra
sında « mesleki memuriyet olan mebuslar müd
detleri bittikten sonra tekrar intihap edilmez
lerse mebusluktan evvelki memuriyetlerine na
zaran haklarında bu madde tatbik olunur.» de
nilmesine göre de mesleki memuriyet olan me
busların evvelce mensup oldukları dairenin malı 
gibi telâkki edilmiş bulunmalarına ve bu kısım 
mebusların tekaütlüklerinde müddeti hizmet cet
vellerinin tanzim ve tekaüt maaşlarının tahsis 
muameleleri evvelce mensup oldukları daireler
den yapılmakta ve tekrar intihap edilmeyen me
buslara verilen açık maaşları mensup oldukları 
dairelerce tesviye kılınmakta bulunmasına göre 
Bütçe encümeninin mütaleası varit gibi görül
mekte isede; 

Mesleki memuriyet olan ve tekrar intihap 
edilmeyen mebuslara verilecek olan açık maaş
ları ile kanun, bu zevatı evvelce mensup olduk
ları daireye mal ve vaziyeti sabıkalarına irca 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
D. muhasebat encümeni 9-VI-1934 

Karar No. 10 
Esas No. 3/154 

Yüksek Reisliğe 



etmiş denilebilip mebusluktan tekaüt olanlara 
g-elince: 1683 numaralı tekaüt kanununun 23 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında «mesleki me
muriyet olup mebusluğa intihap edilenlerin me
busluk müddeti filî hizmet addolunur.» denil
mesine göre bu müddetin filî hizmet itibar edil
mesi ve tahsis olunacak tekaüt maaşına mebus
luk tahsisatının esas ittihaz olunacağının sali-
füzzikir memurin kanununun 73 üncü madde
sinde tasrih kılınması bunlarm tekaüt maaşla
rının umumî bütçeye mal etmiş olmasına delâ
let eder. 

Memurinden idarei hususiyelerde müstah
dem olanların tebdili memuriyetle muvazenei 
umumiye dahilinde bir memuriyete tayin olun
dukları ve buradan tekaüt edildikleri takdirde 
tekaüt maaşları muvazenei umumiyeden tahsis 
ve tesviye edilegelmekte bulunduğuna ve her ne 

kadar mebus bulunan zevat mebus bulunduklan 
müddetçe memur değiller ise de ifa eyledikleri 
hizmet mukabili aldıkları tahsisat muvazenei 
umumiyeden verildiğine göre işbu muvazenenin, 
masrafını deruhde ettiği hidemata kıyasen bu 
hizmetin müncer olacağı tekaüt vaziyetinde te
kaüt maaşmın da yine muvazenei umumiyece 
deruhde edilmesi encümenimizce muvafık görül
müştür. 

Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolun-
mak üzere işbu mazbata Yüksek Reisliğe takdim 
kılındı. 
Di. M. En. Reisi M. M. Kâ. Aza 

Niğde Kırşehir Yozgat Ankara 
Faik Sungur Hasan 

Aza Aza Aza Aza 
Çankırı Kayseri Kütahya Samsun 
Eifat Osman Ömer Buseni 



Sıra NQ 189 a ilâve 
1/335 numaralı iskân kanunu lâyihası ve İskân muvakkat 

encümeni mazbatası 

İskan muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İskân muvakkat En. 

Karar No. 7 
Esas No. 1J335 

ll-VI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Kanunun ibarelerinin düzeltilmesi hakkında Umumî heyetten encümenimize iade buyurulan 
1/335 numaralı iskân kanunu lâyihası tekrar tetkik ve maddelerde ibarece lâzımgelen tashih ve 
tadilât yapılarak ıslah edilmiş olmakla Umumî heyete arzolunrcnk üzere takdim kılındı. 
İskân K. L. muvakkat En. Rs 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi 

Aza 
Edirne 
Şeref 
Aza 

Balıkesir 
Vasıf 

Aza 
Zonguldak 

Rıfat 
Aza 

Maraş 
Nuri 

Aze 
Bursa 
Rüştü 

M. M. 
Kütahya 
Memet 

Aza 
Edirne 
Faik 

Kâ. 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Çorum 
Mustafa 

Aza Aza 
Denizli Kars 

i Dr. 

Aza 
Trabzon 

Fatin 
Aza 

Tokat 
Mustafa 

Aza 
Bolu 

Kâzım Ömer Kâmil /. hakkı 

Aza 
Urfa 

Behçet 
Aza 
Bursa 

M, D. Refik 
Aza 

Cebelibereket 
Naci 
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İSKÂN MUVAKKAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

îskân kanunu 

Mukaddeme 
İskân mıntakaları 

BİRİNCİ MADDE — Türkiyede Türk kültürüne bağlılık dolayısile nüfus otu
ruş ve yayılışının, bu kanuna uygun olarak, İcra Vekillerince yapılacak bir prog
rama göre, düzeltilmesi Dahiliye vekilliğine verilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Dahiliye vekilliğince yapılıp İcra Vekilleri Heyetince tas
dik olunacak haritaya göre Türkiye, iskân bakımından üç nevi mmtakalara ayrılır: 

1 numaralı mmtakalar: Türk kültürlü nüfusun tekasüfü istenilen yerlerdir. 
2 numaralı mmtakalar: Türk kültürüne temsili istenilen nüfusun nakil ve iskâ

nına ayrılan yerlerdir. 
3 numaralı mmtakalar: Yer, sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve inzibat 

sebeplerile boşaltılması istenilen ve iskân ve ikamet yasak edilen yerlerdir. 
Yukarıda yazılan iskân mmtakalarmm tasdikli haritasında, zamanla ortaya çı

kacak ihtiyaca göre değişiklikler yapılması Dahiliye vekilliğinin teklifi üzerine İc
ra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 

Fasıl: I 
Muhacirlerin ve mültecilerin kabulü 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiyede yerleşmek maksadile dışarıdan, münferiden 
veya müçtemian, gelmek isteyen Türk soyundan meskûn veya göçebe fertler ve 
aşiretler ve Türk kültürüne bağlı meskûn kimseler, işbu kanunun hükümlerine gö
re Dahiliye vekilliğinin emrile kabul olunurlar: Bunlara (muhacir) denir. Kimle
rin ve hangi memleketler halkının Türk kültürüne bağlı sayılacağı İcra Vekilleri 
Heyeti kararile tesbit olunur. 

Türkiyede yerleşmek maksadile olmayıp bir zaruret ilcasile muvakkat otur
mak üzere sığınanlara (mülteci) denir. 4 üncü maddede yazılı sebepler bulunma
yan mülteciler, Türkiyede yerleşmek isterler ve bunu yazı ile bulundukları yerin 
Hükümetine bildirirler ise muhacir muamelesi görürler, öbür mülteciler için vatan
daşlık kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Dahiliye vekilliği muhacirlerin ve mültecilerin alınma yollarını gösterir bir ta
limatname hazırlar. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — A : Türk kültürüne bağlı olmayanlar, 
B : Anarşistler, 
C : Casuslar, 
Ç : Gröçebe çingeneler, 
D : Memleket dışına çıkarılmış olanlar Türkiyeye muhacir olarak alınmazlar. 
Bulaşık hastalıklılar doğrudan doğruya Hükümet hastanelerine gönderilip ora

da parasız tedavi olunurlar. 
BEŞİNCİ MADDE — Hususî bir ahit dolayısile Türkiyeye mecburî olarak ge-
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İener yapılan muahede hükümlerine ve Hükümetçe verilen kararlara göre alî -
nırlar. 

ALTINCI MADDE — A : Muhacirler sınırlardan girdikleri veya nakil vası
talarından çıktıkları yerin en büyük mülkiye memuruna kendilerini ve ailesi fert
lerini yazdırıp bir « muhacir kâğıdı » almağa ve bir vatandaşlığa girme beyanna
mesi imzalamağa mecburdurlar. Muhacir kâğıdı muvakkat doğum kâğıdı yerine 
geçer ve bir yıl muteber tutulur. 

B : Muhacir olarak almanlar, icra Vekilleri Heyeti kararile, hemen vatandaşlı
ğa alınırlar. Küçükler baba ve analarına veya hısımlarına bağlı tutulurlar. Kimse
siz gelen küçükler, yaşma bakılmaksızın, vatandaşlığımıza geçirilirler. 

YEDİNCİ MADDE — A : Türk soyun dan olup Hükmetten iskân yardam iste
memeyi yazı ile bildiren muhacirler ve mülteciler Türkiye içinde istedikleri yer
de yerleşmeğe serbest bırakılırlar. 

Hükümetten yerleşme isteıyıenler Hükümetin göstereceği yerlere gitmeğe mec
burdurlar. 

B : Türk soyundan olmayanlar, Hükümetten yardım istemeseler bile. Hüküme
tin göstereceği yerde yurt tutmağa ve Hükümetin izni olmadıkça buralarda kalma
ğa mecburdurlar; izinsiz başka yere gidenleri ilk defasında yerlerine çevrilirler; te
kerrürü halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile, vatandaşlıktan düşürülürler, 

C : Türkiyeye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde iskân istemeyen muhacir 
ve mültecilere iskân yardımı yapılamaz. 

Fasıl: II 
îçerde nakiller, kültür ve idare tedbirleri 

SEKİZİNCİ MADDE — Türkiye içinde toprağı dar veya azmaklık, bataklık, 
ormanlık, dağlık ve taşlık olan yerlerde bulunan ve geçim vasıtasmdan mahrum 
olan köyleri, gerek meskûn gerek göçebe bulunsun üç numaralı mıntakalar halkım 
yaşayış ve sıhhat şartları elverişli olan yerlere nakletmeğe; evleri dağınık köyle
ri daha uygun merkezlerde toplamağa; huğları, obaları ve komları köyler içine kal
dırmağa ve yenilerinin yapılmasını yasak etmeğe Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

DOKUZUNCU MADDE — Türkiye tabiiyetinde bulunan gezginci çingeneleri 
ve Türk kültürüne bağlı olmayan göçebeleri, toplu olmamak üzere kasabalara ve 
serpiştirme suretile Türk kültürlü köylere dağıtıp yerleştirmeğe; casuslukları se-
zilenleri sınır boylarından uzaklaştırmağa ve ecnebi tebaası gezginci çingeneleri 
ve Türk kültürüne bağlı olmayan göçebeleri millî sınırlar dışına çıkarmağa Dahi
liye vekili salahiyetlidir. 

ONUNCU MADDE —- A : Kanun aşirete hükmî şahsiyet tanımaz. Bu hususta, 
her hangi bir hüküm, vesika ve ilâma müstenit te olsa tanınmış haklar kaldırıl
mıştır. 

Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı ve şeyhliği ve bunların her hangi bir vesikaya ve
ya görgü ve göreneğe müstenit her türlü teşkilât ve teazzuvları kaldırılmıştır. 

B : Bu kanunun neşrinden önce her hangi bir hüküm veya vesika ile veya örf ve 
âdetle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara izafetle reis, bey, ağa ve şeyhlerine ait 
olarak tanınmış, kayiili, kayitşiz, bütün gayrimenkuller Devlete geçer. Bu kanun 
hükümlerine ve Devletçe tutulan usullere göre bu gayrimenkuller muhacirlere, 
mültecilere, göçebelere, naklolunanlara, topraksız veya az topraklı yerli çiftçilere 
dağıtılıp tapuya bağlanır. 
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Bu gayrimenkullerin aidiyeti tapu sicillerindeki kayitlere göre tesbit olunur, 

Tapu sicillerinde aidiyete dair bir kayit yoksa veyahut kayitler yalnız şahıslar na
mına olup ta halk arasmda bunların aşirete ait olduğu şayi bulunuyor ve aşiret 
fertleri de bu gayrimenkullerden başkasına sahip bulunmuyorlarsa aidiyet, tahkikat 
üzerine, o yerin idare heyeti kararile hallolunur; valilerce tasdik edilen idare he
yetlerinin bu kararı katidir. 

C : Bu kanunun neşrinden önce aşiretlere reislik, beylik, ağalık, şeyhlik yapmış 
olanları ve yapmak isteyenleri ve sınırlar boyunda oturmasında emniyet ve asayiş 
bakımından mahzur bulunanları, ailelerile birlikte, münasip yerlere naklettirip 
yerleştirmeğe İcra Vekilleri Heyet kararile, Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

ç : Türk tebaasmdan olup ta Türk kültürüne bağlı bulunmayan aşiretler fertle
rinin dağınık olarak 2 numaralı mıntakalara, Türk tabiiyetli ve Türk kültürlü gö
çebe aşiretler fertlerini sıhhat ve yaşama şartları elverişli yerlere nekledip yerleş
tirmeğe; Türk tebaası olmayan ve Türk kültürüne bağlı bulunmayan göçebe aşi
retler fertlerini icaba göre Türkiye dışarısına çıkarmağa Dahiliye vekili salahiyet
lidir. 

ON BÎRlNCÎ MADDE — A : Ana dili türkçe olmayanlardan toplu olmak üzere 
yeniden köy ve mahalle, işçi ve sanatçı kümesi kurulması veya bu gibi kimselerin 
bir köyü, bir mahalleyi, bir işi veya bir sanatı kendi soydaşlarına inhisar ettirmele
ri yasaktır. 

B : Türk kültürüne bağlı olmayanlar veya Türk kültürüne bağlı olup ta türkçe-
den başka dil konuşanlar hakkında harsî askerî, siyasî, içtimaî ve inzibatî sebepler
le, îcra Vekilleri Heyeti kararile, Dahiliye vekili lüzumlu görülen tedbirleri alma
ğa mecburdur. Toptan olmamak şartile başka yerlere nakil ve vatandaşlıktan ıs
kat etmek te bu tedbirler içindedir. 

C : Kasabalarda ve şehirlerde yerleşen ecnebilerin tutarı belediye sınırı içindeki 
bütün nüfus tutarının yüzde onunu geçemez ve ayrı mahalle kuramazlar. 

Fasıl: III 
İskân 

ON İKtNCÎ MADDE — 1 numaralı mıntakalara: 
A : Yeniden hiç bir aşiretin veya göçebenin sokulmasına; Türk kültürüne bağlı 

olmayan hiç bir ferdin yeniden yerleşmesine ve bu mıntakalarm eski yerlilerinden 
olsa bile Türk kültürüne bağlı olmayan hiç bir kimsenin avdet etmesine izin ve
rilemez. 

B : Bu mıntakalarda soyca Türk olup dilini unutmuş veya ihmal etmiş bulu
nan köyler ve aşiretler efradı, ahalisi Türk kültürüne bağlı köyler ile nahiye, kaza 
ve vilâyet merkezleri civarına yerleştirilirler. 

C : Bu mıntakalarda, 1914 ten önce, yerleşip ana dili türkçe olan ve umumî ve
ya millî savaşta mıntaka dışarısındaki vilâyetlere gelmiş ve bu kanunun meriyeti
ne kadar hiç bir iskân yardımı görmemiş bulunanların eski yurtlarına gelmeleri ve 
yerleşmeleri temin olunur. 

Ç : Dışarıdan gelecek Türk kültürlü muhacirler, iklim ve yaşayış şartlarına uy
gunluğu göz önünde tutularak, bu mmtakalara alınıp yerleştirilirler. 

D : 3 numaralı mmtakalar halkından veya 1 numaralı mmtakalar dışında yer
leşmiş olanlardan Türk kültürlü vatandaşlar, ailelerile birlikte, iklim ve yaşayış 
şartlarına uygun olmak üzere, 1 numaralı mıntakalara alınıp iskân edilirler. 

E : 1 numaralı mmtakalar haricindeki vilâyetler ahalisinden bu mıntakalara, 
ailelerile birlikte, gelip yerleşmek isteyen Türk soylu ve kültürlü asker ve mülki-
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ye mütekaitleri; yine bu vilâyetler halkından ve Türk soyundan olduğu halde bu 
mıntakalarda askerlik etmiş olup terhislerinde ailelerini getirerek ve bekâr olan
lar da evlenerek, yerleşmek isteyenler, 17 inci maddeye göre, iskân edilirler. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 2 numaralı mıntakada: 
1 - Aşağıda yazılanlar Dahiliye vekilliğinin münasip göreceği yerlerde iskân 

edilirler: 
A : Dışarıdan gelen muhacirler ve mülteciler; 
B : Bu mmtakadaki aşiretler; 
C : 1 ve 3 numaralı mıntakalardan naklolunanlar; 
Ç : 1 ve 3 numaralı rmntakalar halkından olup bu mıntakalarda askerliğini bi

tirmiş olanlardan evlenerek kalmak isteyenler; 
D : 1 numaralı mıntakalarda Türk soyundan olmayanlardan bu mıntakaya ge

lip yerleşmek isteyenler; 
2 - Aşağıda yazılanlar, îera Vekilleri Heyeti kararile, nakil ve iskân edilebi

lirler: 
A : Topraksız veya az topraklı çiftçiler; 
B : Heyelan ve seylâp gibi âfete uğrayan kimseler; 
C : Verimsiz veya azmaklık ve bataklık veya tehlikeli veya askerlikçe yasak 

topraklardaki insanlar; 
Ç : Harsî, siyasî, idarî, içtimaî, askerî, iktisadî sebeplerle nakline lüzum görü

lenler. 
3 - Türk soyundan olmayanların serpiştirme suretile köylere ve ayrı mahalle ve

ya küme teşkil edemeyecek şekilde kasaba ve şehirlere iskânları mecburidir. 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Yer, sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve 

inzibat sebeplerile Hükmetçe iskân ve ikamet yasak edilip boşaltılması istenilen üç 
numaralı mıntakalar halkı, iklime, yaşayış şartlarına ve bu kanunda yazılı kayit-
lere göre 1 veya 2 numaralı mmtakalara nakil ve iskân edilirler. 

3 numaralı mmtakalara, îcra Vekilleri Heyeti kararı olmadıkça, hiç kimsenin 
yeniden iskân ve ikametine izin verilemez. 

ON BEŞÎNCI MADDE — 
1 - Devlet kara ve deniz nakil vasıtala rı muhacirleri, mültecileri gümrükten mu

af bütün eşyalarmı ve hayvanlarını, Hükümetçe naklolunanları ve eşya ve hayvan
larını yerleşecekleri yere, yerleşecekleri, yer, yolları üzerinde değilse en yakın is
tasyon veya limana kadar parasız naklederler. 

İmtiyazlı nakliye ve tahmil ve tahliye şirketleri bu kimseler ve eşyaları ve 
hayvanları hakkında asgarî tarifelerini tatbika mecburdurlar. 

2 - 8, 9, 10, 11,12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılı dahilde bir yerden diğer yere 
naklolunanlardan ve dışarıdan kendi kendine gelen muhacir ve mültecilerden ihti-
yaçlı olanlar: 

A : iskâna tâbi tutulurlar, 
B : Kendilerinin, zat, ev, sanat ve ticaret eşyalarının, alât ve edevatının, yiye

ceklerinin, tohumluklarının, koşum ve damızlık hayvanlarının ve gümrükten muaf 
bütün eşyalarının kalktıkları yerden veya sınırdan yerleşecekleri yere kadar nak
liye masrafları Hükümetçe verilir. 

C : Bunların kaldırıldıkları veya sınırlarımızdan içeriye girdikleri günden iskân 
edildikleri güne kadar geçen zaman zarfında ve iskânlarından itibaren bir yıl içinde 
yatacakları, yiyecekleri, yakacakları ve tedavileri Hükümetçe meccanen temin 
olunur. 
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Ç : Bunlardan çok fakir olanlarına, bir defalık, giyecek te Hükümetçe verilebilir. 
3 - Hükümetçe naklolunanlardan ve kendi kendine gelen muhacir ve mülteci

lerden ihtiyaçsız olanlara ve serbest iskân isteyen bütün muhacir ve mültecilere 
Hükümetçe masraf yapılamaz. Ancak imkân olan yerlerde bunlara toprak, ev yeri, 
bağ ve meyvelik yeri verilir. 

Masrafları kendi taraflarından ödenmek şartile, nakil vasıtaları, yatacak yer, 
yiyecek, içecek ve yakacak Hükümetçe temin ve tanzim olunabilir. 

4 - Hükümet kararile getirilen muhacirlerden ihtiyaçlı ihtiyaçsız aranmayarak 
hepsi için bu maddenin ikinci bendi tamamen tatbik olunur ve kalktıkları yerden 
sınırlarımıza kadar ikinci bendin (B) fıkrasındaki bütün nakliye, yatacak yer, yi
yecek, yakacak ve tedavi masrafları Hükümet tarafından verilir. 

5 - îskân yerlerini bırakarak serbest iskân isteyenlere, verilmiş olan yapılar ve 
topraklar ve yapılan masraflar peşin olarak geri alınmak şartile, Dahiliye vekilli
ğince serbest iskâna izin verilebilir. 

6 - Ihtiyaçlıları ve ihtiyaçsızları ayırmağa yarayan bir «ihtiyaç derece cetveli» 
Dahiliye vekilliğince yapılır. 

ON ALTINCI MADDE — A : Karı ve koca bir aile olarak iskân edilir; 
B : Evlenmemiş çocuklar, çocuksuz erkek ve kadın dullar, ana ve baba ile veya 

bunlardan sağ olanı ile birlikte iskân görürler; 
C : Anasız ve babasız torunlar dede ve büyük analarile veya bunlardan sağ olani-

le birlikte iskân edilirler. Ancak torunların hisseleri tapuda kendi atlarına yazılır; 
Ç : Anasız ve babasız çocuklar birlikte bulunduğu ve yaşadığı kan, civar ve sih

ri hısımlarile birlikte yerleştirilirler. Bunlarm da hisseleri tapuda kendi atlarma 
yazılır; 

D : Anasız ve babasız çocuklar, kan ve civar veya sıhrî hısımlarından biri, yok
sa kendi başlarına iskân görürler. Bunların küçüklerine ayrıca vasi tayin ettirilir. 

E : Evli çocuklar ve evli torunlar, başlı başına bir aile olarak iskân görürler; 
P : (C) fıkrasındaki torunların, (Ç) ve (D) fıkralarındaki çocukların, üvey ço

cukların ve evlâtlıkların hisseleri evleninc eye kadar hiç bir suretle satılamaz, bağış
lanamaz ve haczolunamaz. 

G : Türk muhacir ve mülteciler hısım ve akrabalarının bulundukları yerde iskân 
olunurlar. 

ON YEDlNCl MADDE — iskân bir aileye, nüfus ve ihtiyacına göre oturacak ev 
veya ev yeri, sanatkârlara ve tüccarlara ayrıca geçim getirecek dükkân veya mağa
za yahut bu gibi yapı veya yeri ve mütedavil sermaye; çiftçilere de ayrıca kâfi top
rakla çift hayvanı, alât ve edevatı, tohumluk, ahır ve samanlık veya yeri vermekle 
yapılır. 

Köylerde, kasabalarda sanatkârlara dükkândan ayrı yarım istihkak miktarı 
toprak ta verilir. 

îskân derecesini gösteren toprak tevzi cetveli ilişiktir. 
ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — iskânda Hükümetçe verilen talimata göre yapı ya

pılması için malzeme veya para verilebilir. Yapı yapmakta kendileri de çalıştırıla
bilir. 

Iskan için Devlet ormanlarından parasız kereste vermek ve bu yapıları yapma
da asker, Devlet memur ve müstahdemlernini ve vasıtalarını kullanmak caizdir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Yeniden kurulan veya canlandırılan köylere, 
orta malı olarak mevcut nüfusun ortak ihtiyacına yetişen mektep, cami, köy odası, 
karakol, pazar, harman ve mezarlık yerleri, otlak, suvat, orman kanunu hüküm-
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leri içinde baltalık ve başka ortak ihtiyaçlara lâzım yerler parasız bırakılır. 

Mektep odası, çeşme, su yolları, kuyu, sarnıç ve sulama tertibatı da Hükümetçe 
yapılabilir veya tamir edilebilir. Bu işlerde buraya yerleştirilenleri işletmeğe Hü
kümet salahiyetlidir. 

YÎRMÎNCÎ MADDE — 1 numaralı mıntakalara iskân edilenlere, değeri peşin 
verilmek üzere iskân derecesinin iki katı, 1914 veya daha önceki yılların tapu ve 
yoksa vergi kıymetleri üzerinden, toprak verilir. 

Vergi veya tapu kıymeti olmayanları, emsaline bakılarak, o yerin idare heyeti
nin takdir edeceği kıymet üzerinden vermek caizdir. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — îskân e dilen muhacir, mülteci, göçebe ve naklolu
nan çiftçilere ve sanatkârlara aşağıda yazılı topraklardan dağıtılır: 

A : Menşei ve nevi ne olursa olsun bütün millî topraklardan, 
B : Şehirlerin, kasabaların, köylerin sınırları içinde bulunan mera, baltalık ve 

fundalık gibi orta malı olup Hükümetçe ihtiyaçtan fazla görülen topraklardan, 
C : Şehirlerin, kasabaların, köylerin sınırları dışında kalan ve orman olma

yan boş yerlerden, 
Ç : Devletçe görülecek lüzum ve zarur et üzerine bazı ormanlarda, îcra Vekilleri 

Heyeti kararile, muvafık görülen yerlerden, 
D : Hükümetçe satın alınacak veya istimlâk olunacak çiftlikler ve topraklar

dan. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve naklolu-
nanlarm yerleştirilmelerine ayrılan veya bunlara verilen yapılar ve topraklar kimin 
işgali altında olursa olsun vali veya kaymakamın yazılı emrile zabıtaca bo
şaltılır ve kendilerine teslim olunur. Bun lara vuku bulacak tecavüzlerde de vali ve 
kaymakamlar zabıta marifetile tahliyeye salahiyetlidirler. 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE— Bu kanun hükümlerine göre muhacirlere, mülte
cilere, göçebelere, naklolunanlara ve yerlilere dağıtılan yapı ve toprakların temliki
ne vali ve kaymakamlar salahiyetlidirler. Dağıtış defter veya kararlarının altı vali 
veya kaymakamlarca tasdik edilmesi temliktir. Tasdikli defterlerdeki veya karar
lardaki miktarlar muteberdir. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhacirleri ve mültecileri ve naklolunanla-
rı kendilerine ev yapıncaya veya Hükümetçe yaptırılmcaya kadar yerleşecekleri 
yerde veya civarda mevcut Hükümete veya halka ait münasip binalarda barındır
mak ve bu binaları vali veya kaymakamın yazılı emrile zabıtaca hemen boşaltmak 
caizdir. Ancak bu boşaltmanın ev ve bina sahiplerinin yaşamalarını ve barınmala
rını imkânsız kılacak yolda olmaması ve bir yıldan fazla sürmemesi şarttır. 

Bu yolda binası boşaltılanlara Hükümetçe münasip kira verilir. Muhacirlerin, 
mültecilerin ve naklolunanların geçtikleri yerlerde muvakkat konaklamak üzere 
bir haftadan fazla bir müddet için bina bo şaltılmasma izin verilemez. Bu maddenin 
hükümlerini tatbik için Dahiliye vekilliğince talimat yapılır. 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Muhacirlerin, mültecilerin, naklolunanların ve 
göçebelerin yurtlandırıldıklarmdan başlayarak iki yıl içinde, görülecek hakikî lü
zum üzerine, ayni mmtakalarda iskân yerlerini değiştirmeğe ve düzeltmeğe Dahili
ye vekili salahiyetlidir. 
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Fası l : IV 

Mecburiyetler, tasfiye ve istihkak mazbataları 
YÎRMÎ ALTINCI MADDE — 3 numaralı mıntakalardan mecburî nakledilenler 

menkul mallarını birlikte götürebilirler. Bunların bıraktıkları gayrimenkullerin 
mülkiyeti tam olarak Devlete geçer. Tasarruf vesikasına bağlı olanlarının sahiple
rine 1914 veya daha önceki yıllar vergi, yoksa tapu değerlerinin dört katı üzerin
den, tapu ve vergi değerleri olmayanların emsalinin vergi veya tapu değerlerine ba
karak o yerin idare heyetince takdir edile cek değer üzerinden birer «istihkak maz
batası» verilir. 

YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerine göre Hükümetçe naklet-
tirilenler veya isteklerile göç edenler bir yıl içinde eski yerlerindeki menkul ve 
gayrimenkul mallarını tasfiye etmeğe mecburdurlar. Bu müddet içinde tasfiye 
etmeyenlerin menkul ve gayrimenkul malları Devletçe tasfiye olunur. Bunlar
dan isteyenler 26 ncı maddeye göre gayrimenkullerine karşılık Hükümetten is
tihkak mazbatası alabilirler. Bu takdirde bu gayrimenkullerin mülkiyeti tam ola
rak Devlete geçer. 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — îstihkak mazbataları önce sahiplerine gittikle
ri yerde iskân için verilen menkul ve gayrimenkul mallara mahsup edilir. Baki
yeleri yerleştikleri vilâyet içinde Hazinenin mülk ve toprak artırmalarında nakit 
olarak kabul olunur. Şu kadar var ki bir aileye istihkak mazbatası karşılığı ola
rak iskân haddinin iki katından fazla toprak verilemez. 

îstihkak mazbataları, sahiplerinin atlarına yazılı olup ancak noterlikler vası-
tasile başkalarına ciro edilebilir. 

Bunların mirasçılarına intikali umumî hükümlere bağlıdır. 
YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — A : Hükümetçe iskân edilen muhacirler, 

mülteciler, göçebeler ve 1 numaralı mmtakada Hükümetçe yerleştirilen kimseler 
yerleştirildikleri yerde en az on yıl oturmağa mecburdurlar. Bunlar Dahiliye ve
killiğinin izni olmadıkça başka yerlerde yurt tutamazlar. Başka yerlere izinsiz gi
dip yurt tutanlar ve tutmak isteyenler yerleştirildikleri yere döndürülürler. 

B : 1 ve 3 numaralı mıntakalardan 2 numaralı mmtakaya naklolunan ve 2 nu
maralı mmtakada 9,10 ve 11 inci maddelere göre bir yerden başka yere nakledilen
ler on yıl sonra dahi, îcra Yekilleri Heyeti kararı olmadıkça, başka yerlere gidip 
yurt tutamazlar. 

OTUZUNCU MADDE — 1 ve 2 numaralı mmtakalara yerleşenlere borçul ve 
borçsuz iskân yolile verilen gayrimenkuller on yıl müddetle hiç bir suretle satıla
maz, bağışlanamaz, terhin edilemez, haczolunamaz. Tapularına o yolda kayit dü-
şürülür. 

Hükümetin iznile Ziraat bankasına terhin caizdir. 

Fasıl: V 
Muafiyetler 

1 - Gümrük muafiyeti 
OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümlerine göre alınan muhacirler

le dışarıdan gelen mülteci ve aşiret fertlerin in birlikte getirdikleri aşağıda gösteri-
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len kendi eşyaları, malları ve hayvanları gümriik resimle, bir defaya mahsus olmak 
üzere sair bütün teklif ve resimlerden mu af tır. 

1 - Bir aile için: 
A : Zat ve ev eşyası kamilen, 
B : Meslek ve meşgale eşyası aşağıdaki kayitlerle: 
Çiftçi ise: Çift hayvanları, arabaları, araba ve koşum takımları, çiftçiliğe mah

sus her türlü alât ve edevat ve makinaları, damızlık hayvanları, tohumluk ve yi
yecek zahireleri ve aşlıkları kamilen ve ötedenberi besledikleri büyük ve küçük 
hayvanlarla ziraî mahsullerinden değeri altı bin liraya kadar olan miktarı. 

Sanatkâr ise: Her türlü sanat alât ve edevatı ve makinaları, söküp getirecekle
ri fabrikaları, alât ve edevatı kamilen ve fabrikalar masnuatmdan ve iptidaî mad
delerinden değeri altı biri liraya kadar olan miktarları. (Trikotaj fabrikası maki
naları ve kauçuk sanatları mamulâtmdan olan ayakkabıları hariçtir. Ancak zate 
mahsus ve kullanılmış küçük trikotaj ntakmaları muafiyetten istifade eder). 

Tüccardan ise: ötedenberi satagelmekte oldukları ticaret mallarından değeri 
(12 000) liraya kadar olan miktarı. (Şeker, benzin, petrol, koza, ipek ve ipekliler 
ve inhisara tâbi maddelerle trikotaj makinaları ve kauçuk sanayii masnuatmdan 
olan ayakkabıları hariçtir). 

2 - Bir cemaat için (Bir köy ve mahalle veya cemaate ait kullanılmış eşya): 
A : Bütün mektep eşyası, 
B : Bütün cami eşyası, 
C : Vakıflara ait eşya ve mahsuller, 
Ç : Köy ve mahalle odası eşyası, hâtıralar ve cemaate yadigâr eşya, 
D : Köyün ve mahallenin orta malı ol an boğalar, aygırlar, tekeler, koçlar ve da

mızlık bütün hayvanlar, 
E : Köy veya mahallenin harman, orak makinası ve traktör gibi ortak ziraî 

makina ve aletleri, köy değirmeni ve un fabrikası gibi müşterek sanat fabrika ve 
makinaları. 

OTUZ t'KÎNCÎ MADDE — Muhacirler ve mülteciler 31 inci madde haricinde 
menkul ve gayrimenkul mallarının bedeli veya ellerinde bulunan nakitleri karşılı
ğı Türkiyede yapacakları sanat veya ticaret veya ziraat eşyası getirebilirler. Bu 
yolda getirilecek eşya gümrük ve sair resimlere tâbidir. Ancak bu eşyanın şeker, 
benzin, petrol, koza, ipek ve ipeklilerden ve Türkiyede inhisara bağlı maddelerle 
trikotaj makinaları ve kauçuk sanayii mahsullerinden olan ayakkabılardan olma
ması şarttır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükmetce memleket iktisadiyatını korumak üze
re alman ve alınacak olan tedbirler 31 inci ve 32 inci maddelere göre hariçten geti
rilebilecek eşya hakkında tatbik edilmez. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 31 ve 32 inci maddelerdeki muafiyetleri kaza
nabilmek, Türk vatandaşlığına girmek için beyanname verip kai'şılığmda bir kâğıt 
almağa ve getirilen malların, muhacirlerin ve mültecilerin kendi malları olmasına 
vabestedir. 

Sınırlarda belli kapılardan başka yollardan girmeğe mecbur kalmış olan muha
cirler ve mülteciler getirecekleri mallar için bir beyanname verirler; aksi sabit olun
caya kadar bu beyannameler muafiyet için muteber olur. Kapılardan gelecek muha
cirlerin ve mültecilerin nizamnamesinde şekil ve mahiyetleri gösterilecek bir vesi
ka göstermeleri yahut yalnız veya toplu bir beyanname vermeleri kâfidir. 

Türk vatandaşlığına girmekten vaz geçen veya giremeyen veya getirdikleri 
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ıııallarııı kendi malları olmadığı anlaşılanlardan «31 inci maddeye göre affedilmiş 
olan teklif ve resimler tam olarak tahsil olunur. 32 inci maddeye göre geçirilmiş 
eşya için bu teklif ve resimler iki kat alınır. 

Muhacirlere ve mültecilere ait olmadığı halde bu kanunun hükümlerinden isti
fade edilerek geçirilecek gerek eşya ve hayvanlar ve gerek sahipleri 1918 numaralı 
kaçakçılık kanunu hükümlerine tâbi tutulur. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Muhacirlerin ve mültecilerin gümrüksüz olarak 
sokacakları malların değeri gümrükten geçtiği yerin piyasasındaki toptan fiate 
göre tayin olunur. 

2 - Vergi ve resim muafiyeti 
OTUZ ALTİNCİ MADDE — A : hariçten gelecek muhacirlerle mültecilere pa

saport vize ve eşya vesikası pulsuz, parasız verilir. 
B : Muhacirlerin, mültecilerin verecekleri veya kendilerine verilecek beyanna

me, vesika ve sair evrak her türlü damga ve pul resminden muaftır. 
OTUZ YEDİNCİ MAİLDE —Muhacirler, mülteciler 12 inci maddeyi! göre 1 nu

maralı mmtakada iskân edilenler, bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir nııııta-
kadan öteki mıntakaya Hükümetçe naklolunup iskân edilenler aşağıdaki muafiyet
lerden istifade ederler: 

1 - Yergi muafiyeti: 
A : (1) numaralı mmtakaya iskân edilenler yerleştirildikleri yıl sonundan baş

layarak, beş yıl ve 2 numaralı mmtakada yerleştirilenler, yurtlandı rıldıkları yıl
dan başlayarak üç yıl toprak yapı, kazanç, muamele ve yol vergilerinden muaf tu
tulurlar. Yeni yapılar bina vergisi kanunu muafiyetlerine tâbidir*. 

"B : Bu kamın hükümlerine göve Hükümetçe temlik edilen toprak ve yapılardan 
bu temlik dolayısile veraset ve intikal vergisi ve ferağ harcı ve resmi alınmaz. 

C : Noterlerce yapılacak borçlanma senetleri pula ve hare ve ücrete tabi değil
dir. 

2 - Tapu muafiyeti: 
Bu kanuna göre gerek parasız ve gerek borçlu ve gerek peşin paralı ola

rak verilen bütün yapı ve topraklar harçsız, pulsuz tapuya bağlanarak senedi ve
rilir. Temlik ve teffiz, kıymet takdiri, borçlanma ve ipotek konux> kaldırma muame
leleri lıiç bir harca, masrafa ve pula tâbi tutulamaz. 

?> - Askerlik muafiyeti 
OTUZ SFIKİZİNCİ MADDE — A : Muhacirlerin askerlik çağlarının başlan

gıcı geldikleri yılda nüfus kütüklerine geçen yaşlarına ve bu esasa göre hesap olu
nur. Nüfus doğum kâğıtlarında doğumlarının ay ve günü yazılı olmayanların 
doğum günleri yılın temmuzunun birinci günü sayılır. 

B : Çeldikleri yıl ikinci kânunun birinde 22 yaşım bitirmiş olanlar muvazzaf 
hizmete tâbi tutulmayıp yaşıtları efrat arasına ihtiyata geçirilirler. Bu gibilerin, 
her ne sebeple olursa olsun, nüfus kütüğüne yazılmalarının gecikmiş olması, gel
dikleri zaman ve yaşlarına göre başlayacak olan askerlik çağlarını geciktirmez. 
Bunlar, nüfus kütüğüne yazıldıkları tarihten başlayarak iki yıl geçmedikçe talim, 
manevra ve başka iş için silâh altına çağrılmazlar. 

Geldikleri yıl ikinci kânunun birinde 22 yaşını bitirmemiş olanlar muvazzaf 
hizmetini yapmağa mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan geldikleri tarihte (16 : 22 
dahil) yaşında olup ta Hükümetçe iskân edilenlerin ve Hükümetin gösterdiği yer-
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de yurt tutanların muvazzaflık hizmetleri, nüfus kütüğüne kaydolundukları ta
rihten başlayarak, iki yıl geciktirilirler; bu hizmetleri en yakın piyade kıtalarında 
yaptırılmak üzere altı aya indirilir. Hükümetçe iskân edilmeyenler veya Hüküme
tin gösterdiği yerde yurt tutmak istemeyenler yalnız iki yıllık geciktirme hak
kından istifade ederler. 

C : Memleketlerindeki tahsilleri ihtiyat zabiti yetişecek derecede olup ta, geldik
leri tarihte, 22 yaşını bitirmiş olanlarla memleketlerinde askerlik yapmış ve fakat 
22 yadını bitirmemiş bulunanlardan ihtiyat zabiti olmak isteyenler ve geldikleri ta
rihte, 22 yaşını bitirmemiş ve memleketlerinde askerlik etmemiş olanlar iki yıl 
geciktirme hizmetinden sonra 1076 numaralı kanun hükümlerine tâbi tutulurlar. 

Ç : Muhacirler arasında önce tâbi oldukları Hükümet ordusunda ihtiyat veya 
muvazzaf zabit olanlardan lâzım olan evsafı taşıyanlar, staja tâbi tutularak, ihti
yat zabitliğine geçirilirler. 

D : Umumî seferberlikte muafiyet }^oktur. Ancak nüfus kütüğüne kaydolun-
dukları tarihten başlayarak üç ay geçmemiş olanların silâh altına alınmaları üç 
ayın sonuna bırakılır. 

. E : Bir yıl içinde nüfus kütüğüne kay itler ini yaptır mayanlar yukarıdaki mua
fiyetten istifade edemezler. 

İ? : Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini veya bunun yerine bedel verdikleri
ni tevsik edenler tekrar muvazzaf hizmete tâbi tutulmayıp yaşıtları yerli efrat ile 
ihtiyata geçirilirler. 

G : Türkiye içinde bir iskân mıntakasından diğer bir iskân mmtakasma Hükü
metçe naklolunarak yerleştirilen vatandaşlardan muvazzaf hizmete tâbi olup ta bu
nu henüz yapmamış olanların bu hizmetleri, yerleşecekleri yere vardıkları tarih
ten başlayarak, iki yıl geciktirilir ve en yakın piyade kıtalarında yaptırılmak üze
re altı aya indirilir. 

H : Kanunen muhacir tanınmayan mülteciler ve ecnebilerden Türk vatandaşlı
ğına girenler, vatandaşlığa alındıkları tarihte hangi yaşla iseler o yaştaki yerli ef
rat gibi askerliklerini yaparlar. 

Fasıl: VI 
Malî hükümler 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — I : 1 ve 2 numaralı mıntakalarda 12 ve 13 
üncü maddelere mutabık olarak Hükümetçe iskân edilmiş veya edilecek muhacir
lere, mültecilere, göçebelere ve naklolunanlara 885 numaralı kanun hükümlerine 
göre verilmiş veya bu kanun hükümlerine göre verilecek olan iskân haddi dahilin
deki mütedavil sermaye, sanat ve ziraat alât ve edevatı, hayvanlar, koşum ve ara
ba takımları, tohumluklar ve 1 numaralı mıntakalardak ilere iskân haddi içinde 
verilmiş veya verilecek toprak ve yapılar parasızdır. Bunlardan önee borçlanmış 
olanlardan tahsil edilmeyen taksitler tahsil olunmaz ve tahsil edilenler de geri ve
rilmez. 

Tevzi cetvelinin üçüncü bendine göre verilen topraklar da parasızdır. 
I I : 2 numaralı mmtakada 885 numaralı kanun hükümlerine göre iskân edilmiş 

veya bu kanun hükümlerine göre iskân edilecek muhacirlere, mültecilere, göçebe
lere ve naklolunanlara verilmiş veya verilecek yapılar VÛ topraklar borçlanmağa 
tâbidir. 

Borçlanma muameleleri Dahiliye, tahsilat ,tahsili emval kanununa göre, Maliye 
vekâletince yaptırılır. 

I I I : Borçlanma: iskânın sekizinci yılının eylûlundan başlanacak ve yirnd yılda 
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ve kırk müsavi taksitte ödenmek üzere yapılır. Borç yirmi sekizinci yıl sonunda 
tamamen tahsil edilmiş olur. 

Peşin verenlerin borçlarının yarısı affolunur. 
Bu kanundan önce iskân edilmiş olan muhacirlere, mültecilere, nakledilenlere 

ve göçebelere borçla iskân haddi içinde verilmiş olan topraklar ve yapıların bedeli 
iskân edildikleri tarihten sonra sekizinci yılın eylülünden başlamak üzere yirmi 
yılda kırk müsavi taksitte tahsil olunur. 

KIRKINCI MADDE — İskân ameli yat ve inşaatı için, her yılın tahakkuk 
edecek miktarı o yıl bütçesinden verilmek üzere, gelecek yıllara sari taahhütler 
yapmağa Hükümet salahiyetlidir. 

K I R K BİRİNCİ MADDE — Her yıl, Dahiliye vekâleti bütçesine ayrı bir fasıl 
halinde, bu kanımda yazılan işleri görmeğe kâfi miktarda tahsisat konulur. 

Fasıl: VII 
İskân teşkilâtı 

K I R K İKİNCİ MADDE — İskân teşkilâtı Dahiliye vekâleti nüfus umum mü
dürlüğüne bağlıdır. Merkez ve vilâyetler teşkilâtı aşağıda kösterilmiştir: 

A : Merkezde iskân teşkilâtı iki şubed en mürekkep olup kadrosu 1 numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Birinci şube: Bu kanun hükümlerine göre muhacirlerin, mültecilerin, göçebele
rin ve nakledilenlerin getirilmesi, yollanması, yerleştirilmesi, müstahsil hale kon
ması, mıntakalarımn ve yerlerinin ayrılması, topraksız veya az topraklı yerli çift
çilere toprak dağıtılması, eski iskân işlerinin tasfiye edilip bitirilmesi işleri ve bun
ların muhabere ve muamelelerde uğraşır; üç büro ve iki ayrı memurdan teşekkül 
eder. 

İkinci şube: Memleket içinde vatandaşların kültür cephesinden her türlü vazi
yetlerini araştırmak, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre lüzumlu görülen tedbirleri 
arayıp bulmak, bu tedbirlerin tatbikini devamlı yürütmek ve yoklamak; hariçteki 
Türk kan veya kültürüne bağlı olanlardan geleceklerin vaziyetlerini tetkik etmek, 
yurdun iskâna elverişli ve verimli topraklarmı araştırıp bulmak ve tesbit etmek 
işlerde uğraşır, dört bürodan teşkil olunmuştur. 

Tabiiyet islerde uğraşan nüfus umum müdürlüğü İkinci şubesinin adı dördün
cü şube olmuştur. 

Merkez iskân teşkilâtının tayin, terfi, istihdam, tecziye, nakil ve tahvilleri ve 
dereceleri 10 - VI - 1930 tarih ve 1700 numaralı Dahiliye memurları kanununa bağ
lıdır. 

B : Vilâyetlerde daimî bir seyyar iskân teşkilâtı bulunur. Kadrosu 2 numaralı 
cetvelde yazılmıştır. Bu kadrodaki memurlar hiç bir kay de bağlı olmayarak yeni
den muhacir iskânı işlerinde mütehassıs olan veya mütehassıs yetişebilecek kimse
lerden teşkil olunurlar. 

Bu memurlar Dahiliye vekâletinin münasip gördüğü yerlerde iskân işlerile meş
gul olurlar. Vazifeleri Dahiliye vekâletinin talimatnamelerde tayin olunur. 

Umumî müfettişlik müşavir ve muavinleri umum müfettişlerin inhası ve nüfus 
umum müdürlüğünün ve Dahiliye vekilliğinin tasvibi üzerine, iskân müdürleri nü
fus umum müdürlüğünün intihabı ve Dahiliye vekilinin tasvibi üzerine müşterek ka
rarname ve Reisicumhurun tasdikile; iskân memur ve kâtipleri umum müdürlüğün 
intihabı ve vekilin tasdikile tayin olunurlar. 

Umumî müfettişlik müşavirleri Dahiliye vekâleti vilâyetler memurları üçüncü, 
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iskân müdürleri ve müşavirlik muavinleri dördüncü, iskân memurları, beşinci, is
kân kâtipleri altıncı ve muvakkat maaşlı memurlar yedinci sınıf memurlardan sayı
lırlar. 

îcra Vekilleri heyeti kararile tesbit olunacak bir kadro içinde iskân tahsisat-1-' 
larından lüzumu kadar ücretli veya muvakkat maaşlı memur istihdamına Dahili
ye vekâleti salahiyetlidir- Ücretli veya muvakkat maaşlı memurlar iskân müdür 
veya memurlarının ve olmayan yerde kaymakamların intihap ve inhasile ve doğ
ruca vîlâyetlerce tayin olunurlar. 

Vilâyetler iskân kadrolarmdaki memurların istihdamları, terfileri veya tecziye
leri 10-VI-1930 tarih ve 1700 numaralı Dahiliye memurları kanunu hükümlerine tâ
bidir. 

Vilâyetler iskân teşkilâtı bulundukları yerin vali veya kayn^kamlarının ve mü
şavir ve muavinleri umumî müfettişlerin emir ve nezareti altında çalışırlar. t 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Dahiliye vekilliğinde vekilin veya tevkil edeceği 
zatin reisliği altında Dahiliye, Mîllî Müdafaa, Hariciye, Maliye, Maariî, İktisat, 
Ziraat, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliklerince ve 25iraat bankasınca seçilecek zat-
lerden ve vukuf ve ihtisaslarından istifade edilmek üzere Dahiliye, vekâletince hariç
ten alınacak en çok üç zatten müteşekkil merkezî iskân komisyonu bulunur. " 

Merkezî iskân komisyonu başlıca T^rkiyeye; gelecek? mûhâcirletto ve^a! vDüfki-
yede naklolunacak vatandaşların iktisadî, içtima^ sıhhî vasıflara ve şartlara göre 
mürettep yerlerini tetkik etmek, 1 ve 2; numaralı isfeâa mın-takaları ve programlan 
hakkında tetkiklerde bulunmak, iskâna yarayacak topaıak ve yapıları araştırıp fe»I-
mak, muhacirlerin sevk şartlarını mütalea eylemek, iskân tahsisatının sarf * ,yer}eri 
hakkında mütaleada bulunmak, hariçten ve dahilden yeni yurtlarına yerleşecek 
oîahlaııh sevkleıi ve müstâhsil hale girinceye kadar bakımlarile alâkadar olan Dev
let daireleri şubelerinin muzaheretlerini ve çalışma birliğini yapmağa yarayan 
tedbirleri düşünmek gibi vazifelerle mükelleftir. Kararları istişarî mahiyeti haiz
dir. 

Merkez iskân komisyonunun çalışma tarzı Dahiliye vekâletince tanzim ve îcra 
Vekilleri Heyeti tarafından tasdik edilecek bir talimatname ile tesbit olunur. 

Fasıl: VI I I 
leraî hükümler 

KJBK DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhacirlere, mültecilere, göçebelere ve naklo-
lunanlara, yerleşecekleri kazaya eriştikleri günden başlayarak: en çok üç ay içinde 
istihkakları olan eldeki yapıların veya yerlerinin ve toprakların tam olarak dağı
tılıp teslim ve tevzi defterlerinin tapuya tevdi edilmiş ve tapuca da tescilleri yapı
larak tapuları kendilerine verilmiş olması mecburidir. Çok miktarda, birden toplu 
muhacir gelen kazalarda Dâhiliye vekili bu müddeti altı ay daha uzatabilir. 

Tahsisat verilen yerlerde istihsal vasi talafinm veya bedellerinin tam olarak 
veya tahsisat miktarına göre kısmen üç ay içinde, verilmiş bulunması mecburidir. 

Muhacirlere ve naklolunanlara yapılacak yapılârm veya yapı yardımlarının 
yurt yerine vâsıl olduklarından itibaren bir yıl ve göçebelere üç yıl içinde yapıl
ması mecburidir. •••-?•• 

Zarurî hallerde idarei hususiyelerden, belediyelerden, köy sandıklarından ve 
imeei suretile halktan yardımlar temin olunabilir. '' -' 

Bütün Hükümet memurları her şeyden önce bu madde hükümlerini yapmağa 
mecburdurlar, ; ; ^ „ r -
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KIRK BEŞlNCl MADDE — Muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve naklolu-

nanlarm iskân edilmesinden, istihkaklarının eksiksiz olarak vaktinde dağıtılıp tes
lim olunmasından ve müstahsil hale getirilmesinden vali ve kaymakamlar mesul
dürler. 

Vilâyet ve kazada iskân teşkilâtı varsa, bunlar vali ve kaymakamın emrinde 
bu işleri görürler, iskân teşkilâtı olmayan veya olup ta yetmeyen yerlerde vali ve 
kaymakamlar kendi vilâyet ve kazaları Devlet, idarei hususiye ve belediye memurla
rından münasip gördüklerini muhacirleri, mültecileri, göçebeleri ve naklolunanları 
yerleştirmek, bunlara verilecek yerleri ölçmek ve dağıtmak ve inşaata bakmak gibi 
muhacir ve iskân ve nakil işlerine memur etmeğe salahiyetlidirler. Bu memurlar 
her şeyden önce bu işleri yapmağa mecburdurlar. 

KIRK ALTINCI MADDE — Valiler, kaymakamlar bu kanun hükümlerini, ic
ra Vekilleri Heyetince veya Dahiliye vekilliğince verilecek talimat ve emirleri dik
kat ve ehemmiyetle tatbik ve takip etmeğe, nahiye müdürleri, emniyet memurları 
ve jandarma bu emir ve talimatlara istinaden vali ve kaymakamlardan verilecek 
emirleri dikkat ve ehemmiyetle ve azamî süratle yapmağa mecburdurlar. 

Yapmayan veya yapamayan veya yaptıramayan veya bunda dikkatsizlik ve 
gevşeklik gösterenler vazifeden çıkarılırlar. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — 44, 45 ve 46 ncı maddelerdeki mecburiyetleri yap
mayan, bu maddelere muhalif hareket eden ve iskân işlerinde gevşeklik gösteren 
memurlar hakkında kaymakamlar on beş günlüğe ve valiler bir aylığa kadar para 
cezası kesmeğe salahiyetlidirler. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Umumî müfettişlik teşkilâtı olan mmtakalarda 
umumî müfettişler muhacirlerin, mültecilerin, naklolunanlarm ve göçebelerin mu
ayyen müddetlerde iskân ettirilip müstahsil hale gelmelerinden birinci derecede 
mesuldürler. 

Fasıl: IX 
Müteferrik hükümler 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Muhacirlere, mültecilere, göçebelere, naklo-
lunanlara verilecek olan topraklar ve yapılar dağıtılmazdan altı ay önce ilân olu
nur. Bu müddet içinde mülkiyet veya her hangi bir vaziyet dolayısile istihkak id
dia edenler, o yerin Hükümetine ve ihtilâf hâsıl olursa mahkemeye müracaatle hak
larını ispat ettikleri takdirde mallarına aynen tesahup ederler. Bu müddeti ge
çirdikten sonra bedelden başka hiç bir iddia dinlenemez. 

ELLtNCl MADDE — Muhacirlere, mültecilere, göçebelere, ve naklolunanlara ve 
Hükümetçe iskân suretile verilmiş veya verilecek olan yapı ve topraklar hiç bir 
suretle geri alınamaz; haklarında istirdat, mülkiyet ve refiyet davası dinlenemez. 

Bu yapı ve toprakların mülkiyetine veya tevziinden evvelki her hangi bir hukukî 
vaziyetine karşı çıkan davalarda husumet yalnız Hazineye tevcih olunabilir. Bu ta
lep ve davalar bedele ve zarara taallûk eyler; basit muhakeme usulüne bağlı tu
tulur. 

Sahipsiz görülerek Hükümetçe dağıtılmış bulunan ham topraklardan bu kanu
nun neşri tarihinden ve bu kanunun hükümlerine göre dağıtılacak olanlardan tevzi 
tarihinden başlayarak bir yıl içinde istihkak iddiasında bulunulmamış olanlar için 
bir dava dinlenemez. 

ELLÎ BlRlNCl MADDE — Her hangi bir sebeple başka yerlerde tekrar is-
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kân görmüş veya iskân yerini bırakıp beş yıl içinde tekrar gelip oturmamış olan 
muhacirlere, mültecilere, göçebelere ve naklolunanlara verilmiş olan yapı ve top
raklar başka muhacirlere, mültecilere ve naklolunanlara ve göçebelere verilebilir. 
Bunlar tapuya bağlanmış ise valinin yazılı emrile tapudaki sicilleri iptal olunur. 

ELLl ÎKlNCl MADDE — Bu kanunun icra sureti nizamname ve talimatlarla 
tayin olunur. Muhacirlerin, mültecilerin ve bu kanun hükümlerine göre 1 veya 2 
numaralı mmtakalardan naklolunup yerleştirilenlerin bu kanundaki muafiyetler
den istifade etmek üzere ne yolda hareket edecekleri bu nizamnamelerde gösterilir. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — 31 mayıs 1926 tarih ve 885 numaralı 3 - IV -1933 
tarih ve 2263 numaralı iskânlarını bilâmezuniyet tebdil eden muhacir ve mülteciler
le aşair hakkında 30 ikinci teşrin 1341 tarih ve 575 numaralı kanunlar, 22-111-1934 
tarihli 2396 numaralı muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyeti hakkındaki kanu
nun muvakkat maddesinden maadaki maddeleri, 2 haziran 1929 tarih ve 1507 numa
ralı askerlik mükellefiyeti kanununun muaddel ikinci maddesinin bu kanunun 38 
inci maddesine mugayir hükümleri ve bu kanuna muvafık olmayan bütün hüküm
ler kladırılmıştır. 

19 mayıs 1930 tarih ve 1624 numaralı (Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkında kanım ) un 8 inci maddesinde (A) cetvelinde Nüfus umum 
müdürlüğü merkez teşkilâtı birinci şube kısmı yerine, bu kanuna merbut 1 numara
lı (iskân merkez teşkilâtı kadrosu) cetveli ve 15 inci maddesine merbut (B) işaretli 
cetvel yerine de bu kanuna bağlı 2 numaralı ( Vilâyetler iskân teşkilâtı ) cetveli 
konmuştur. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ELLl BEŞlNCl MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
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îskânkammunun 17 inci maddesine ilişik toprak tevzi cetveli 

I - Ziraat topraklarında: 
A : İk i nüfuslu bir aileye: 

En az dekar En çok dekar 

30 45 İyi Topraklardan 
45 60 Orta » 
60 90 Aşağı » 

B : İkiden fazla her nüfus için aşağıdaki miktarlar ilâve olunur: 
En az dekar En çok dekar 

İyi topraklardan 
Orta » 
Aşağı » 

I I - A : ik i nüfuslu bir aileye : 
Kasaba ve şehir civarlarında sulu bostan yerlerile kurumlu bağ ve yetişkin ve 

verimli narenciye bahçesi, zeytinlik, dutluk, fidanlık ve her nevi ırıoyva bahçele
rinden : 

En az dekar En çok dekar 

10 
15 
20 

15 
20 
30 

6 15 
B : İkiden fazla beher nüfus için (2) dekar arttırılır. 
I H - Bir aile yukarıki (1) veya (2) nci bentlerdeki yerlerin birisinden veya bu 

hesaplara göre bir nisbet dahilinde her ikisinden toprak verilmekle beraber beher 
aileye bağ ve meyvelik yapmak üzere (2 - 5) dekar bağ ve meyva yeri verilir. An
cak bu yerler üç yıl içinde bağ ve meyvelik yapılmadığı takdirde geri alınır. 

İki yıl zarfında verilen bağ ve meyveli k yerlerini imar edenlere talip olurlarsa 
yeniden on dekar bağ ve meyvelik yeri verilebilir. Ancak üç yıl içinde imar edeme
dikleri kısımlar geri alınır. İstirdat müddeti hastalar için iyi olduklarından ve kü
çükler için rüşt yaşma girdiklerinden itibaren hesap olunur. 

Bütün yerlilere ve ihtiyaçsız muhacirlere de ayni suretle bağ yeri ve meyvelik 
verilebilir. 

Bu topraklar imarı müteakip, müddete bakılmaksızın tapuya bağlanır. 
IV - Muhacir ve mültecilerden yüksek mektep nıezunlarile Türkiyeye veya 

Türk milletine iyi hizmetleri geçtiği Hükümetçe tasdik olunanlar için birinci ve ikin
ci ve üçüncü fıkralardaki miktarlar bir misli ve lise ve bu derecedeki mektep me
zunlarına üçte iki ve orta mektep mezunlarına üçte bir fazlasile verilir. 

V - (1) numaralı mmtakaya iskân edilen mütekaitlerin ve (2) ve (3) numaralı 
mmtakalardan (1) numaralı mmtakaya naklolunan Türk ırk ve kültürüne mensup 
olanların yüksek ve lise veya bu derecedeki mektep ve orta mektep mezunlarına da 
hisseleri IV üncü bentteki fazlalarile beraber verilir. 
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CETVEL : 1 

Nüfus umum müdürlüğü iskan merkez teşkilâtı kadrosu 

Birinci şube : İskân 

Muavim ve birinci Ş. müdürü 

Şef 
Memur 

Daktilo 

Şef 
Memur 

» 
Daktilo 

Büro : 1 iskân 

Büro 2 : Eski işler 

D. 

6 

10 
11 
12 
14 
12 

ler 

10 
12 
14 
14 

Adet 

7 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

Maaşı 

70 

35 
30 
25 
20 
25 

35 
25 
20 
20 

Aylık 

210 

98 
84 
75 
60 
75 

98 
75 
60 
60 

Yıllık 

2 520 

1 176 
1 008 
1 800 

720 
900 

1 176 
900 

1 440 
720 

Şef 
A: Evrak 
Memur 

2> 

Daktilo 
Tevzi memuru 
B : Dosya 
Dosya memuru 
Dosya Kâtibi 

Büro 3 : Muamelât 

10 35 98 1 176 

12 
14 
14 
17 

12 
14 

2 
1 
1 
1 

2 
1 

25 
20 
20 
14 

25 
20 

75 
60 
60 
49 

75 
60 

1 800 
720 
720 
588 

1 800 
720 

Müstakil memurlar 

Müracaat memuru 
Tasfiye heyeti kâtibi 

Müdür 

Şef 

12 
13 

Yekûn 

ikinci şube : Kültür 

7 

Büro: 1 

10 

1 
1 

23 

1 

1 

25 
22 

55 

35 

75 
66 

165 

98 

900 
792 

21 576 

1 980 

1 176 
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Barem 

D. Adet Maaşı aylık Yıllık 

Tetkik 
Tetkik 
Kâtip 

Şef 
Tetkik 
Kâtip 

Şef 
Tetkik 
Kâtip 

Şef 
Memur 
Harita 

memuru 
memur 

memuru 

memuru 

ve grafik memuru 
İstatistik memuru 
Dosya 
Daktilo 

memuru 

Büro: 2 

Büro : 3 

11 
12 
14 

10 
12 
14 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

30 
25 
20 

35 
25 
20 

84 
75 
60 

98 
75 
60 

1 008 
1 800 

720 

1 176 
900 
720 

Birinci şube 
İkinci » 

Büro : 4 

1 numaralı cetvel 

10 
11 
14 

10 
12 
11 
14 
14 
14 

yekûnu 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

20 

Memur adedi 

23 
20 
43 

35 
30 
20 

35 
25 
30 
20 
20 
20 

98 
84 
60 

98 
75 
84 
60 
60 

120 

Lira 
21 
19 
40 

576 
356 
932 

1 176 
2 016 

720 

1 176 
900 

1 008 
720 
720 

1 440 

19 356 
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CETVEL : 2 

Vilayetler iskân teşkilâtı kadrosu 

Barem 
D. Adet Maaşı Aylık Vıllık 

Umumî müfettişlik iskân müşaviri 
y> 

Birinci sınıf 
İkinci » 
Üçüncü » 
Birinci » 
İkinci » 
Üçüncü » 
Birinci » 
İkinci » 
Üçüncü * 
Birinci » 
İkinci » 
Üçüncü 3 

a> 
iskân 
» 
B 

3> 

» 
3) 

» 
» 
£ 

9 

3» 

D 

» a> muavini 
müdürü 

» 
D 

memuru 
B 

D 

fen memuru 
D S 

9 D 

kâtibi 
D 

3> 

6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

2 
2 
2 
3 
5 
4 
7 
9 
2 
3 
5 
4 
6 

10 

70 
55 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 

210 
165 
165 
126 
108 
98 
84 
75 
98 
84 
75 
66 
60 
56 

5 040 
3 960 
3 960 
4 536 
6 480 
4 704 
7 056 
8 100 
2 352 
3 024 
4 500 
3 168 
4 320 
6 720 

64 67 920 

Umum : 
Merkez 
Vilâyetler 
Yekûn 

Adet 
43 
64 

107 

Lira 
40 932 
67 920 

108 852 

\>n<\ 





Sıra No 224 
Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara şehri suyunun bu 
barajdan temini hakkında 1/944 numaralı kanun lâyihası ve 

Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

re 
Başvekâlet 17-IV-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı ; 6J921 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara şehri suyunun bu barajdan temini hakkında 
Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince ] 5-IV-1934 te Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı-mucbesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ankara şehri Cumhuriyet Hükümetinin merkezi olarak intihap edildiği sıralarda şehir ve civarı 
ovalarının sulamaya olan ihtiyacının temini teemmül edilerek iptidaî istikşaflar yapılmış ve bu me-
yaında Ankaranın şimali şarkisinden geçen Çubuk çayının üzerine bir bent inşası ile hav
zaya düşecek yağmurlarla çayın feyezanlarından toplanacak sulardan istifade edilmesi şeklin
de icap eden tetkikata geçilmiş ve Ankaraya (12 kilometre mesafede Abacılar hanı civarında 
mezkûr çay üzerinde maruz şekilde bir bent inşası kararlaştırılarak birinci kânun 1929 -tarihli 
mukavele ile inşaat işi müteahhidine ihale edilmiştir. 

Mezkûr ıbarajın evvelce tahmin edilemeyen bir çok sebeplerle temelin, ancak zemin seviyesine nis-
betle 34 metre aşağıda atılabilmesi ve bu yüzden inşaat kütlesinin pek ziyade artması neticesi ola
rak bara j ; itibarî irtifaı olan (104) rakımına nazaran 11,5 metre daha aşağıda kalmış ve buna mu
kabil mukavelesi ile muayyen ihale bedeline kanun ile müsaade edilen % 20 si ilâve edilerek ceman 
( 2 789 000 ) küsur lira sarf edilmiş ve eldeki tahsisat ta tükenmiş olduğundan inşaat dahi durdu
rulmuştur. 

Hayli mühim emek ve fedakârlıklarla bu dereceye getirilen mezkûr inşaatın şu 'halde bırakılamaya
cağı ve memleketin şedity ihtiyacatma göre biran evvel bitirilmesi vücubu nazarı dikkate alınarak 
mütehassısına yaptırılan tetkikat neticesinde verile n rapor ve ıhesaplara göre barajın bundan sonraki 
yapısı için daha ( 1 500 000 ) liraya katı ihtiyaç görülmektedir. 

Bu inşaatın bu suretle bitirilmesi zaruret hükmünde olmakla beraber Ankara şehri içme su ih
tiyacı için şimdiye kadar istifade edilen memibaların şehrin hal ve istikbaldeki inkişafına göre ihti
yacı temin edemediği cihetle kurak mevsimlerde duyulan su kıtlığının önü alınmak üzere Kızıl
ırmak ve Sakaryadan veya Çubuk barajından su celbi de düşünülmüş; yapılan tetkiklerden Kızıl
ırmak ve Sakaryadan su getirilmesi pek külfetli ve masraflı olacağı anlaşılarak barajın ikmali ha
linde şehir suyunun da buradan temini daha iktisadî ve emin olacağı neticesine varılmıştır. 

îçme suyu için şimdiye kadar mahsus kanunlarla verilmiş olan tahsisat ile yapılmış ve yapıla
cak inşaata müteallik olarak yapılan hesabat neticesinde gerek başlanılan inşaat için ve gerek ba-



rajdan su getirileceğine göre ferşedilecek borular ve suyun tasfiyesi için yapılacak filtre havuz
ları masarifine verilmek üzere (863 000) liraya ihtiyaç görülmektedir. 

Bu ihtiyacata ait paranın mecmuu birleştirilince (2 363 000) liraya baliğ olur. Merbut kanun 
lâyihası bu maksatla tertip ve takdim kılınmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesinde: Barajdan içme suyunun temini için mevcut taahhüt mezuniyeti
ne ilâveten (863 000) ve Çubuk ıbarajı yapısının bitirilmesi iein de (1 500 000) liraya kadar taah
hüt icrasına ve bu miktar dahilinde olmak .üzere gelecek senelere sari mukavele aktirıe mezuniyet 
verilmesi lüzumu tasrih edilmiştir. 

tkinei (maddesinde: Birinci madde mucibince yapılacak taahhüdatın icrası için her sene tediye edi
lecek miktarı o sene hütçesine konulmak üzere (2 363 000) liraya kadar bono ihracına veya (1779) 
numaralı kanunun birinci maddesine tevfikan Hazinede mevcut hisse senetlcrile tahvillerin satış 
bedellerinin veya bunların mukabilinde aktolunacak istikraz hâsılının karşılık ittihazına ve bu 
suretle temin olunacak mebaliğin bir taraftan varidat bütçesine irat kaydedilerek bunun 1 500 000 
lirası Çubuk barajı yapısının bitirilmesine sarfolunmak üzere Nafıa vekâleti bütçesinde açılacak 
hususî bir fasla ve 863 000 lirası da Ankara şehir suyunun Çubuk barajından temini için mezkûr 
1779 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince Maliye bütçesinde açılacak fasla tahsisat olarak 
ilâvesile sarfına mezuniyet istenilmiştir. 

Ancak mezkûr paralardan içme su borularile havuzlara müteallik al ât ve edevat ve teferruatının 
bedelâtr nakten tediye edilmek suretile hariçten celbi zarureti mevcut olduğuna göre (863 000) 
liranın her halde nakten verilmesi icap ettiğinin göz önünde tutulacağı tabiî görülmüştür. 

Diğer üçüncü ve dördüncü maddelerde kanunun neşri tarihinden muteber olduğu ve kanun 
hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyetinin memur edildiği alelusul kaydedilmiştir. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 30 - IV -1934 

Karar No. 7 
Esas No. 1/944 

Yüksek Reisliğe 

Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara 
şehir suyunun bu barajdan temini hakkında Ma
liye vekâleti tarafından hazırlanıp îcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise sunulan ve Yüksek 
Reislikten encümenimize havale buyurulan 
15 - IV-1934 tarih ve 2/451 numaralı kanun lâ
yihası ve esbabı mucibe mazbatası Nafıa müste
şarı Arif Bey hazır olduğu halde okunup görü
şüldü. 

Esbabı mucibe mazbatasında pek açık göste
rildiği üzere Ankara şohrile civarının pek mü
him olan su ihtiyacının temini kastile baiŞİanı
lan bu baraja şimdiye kadar ( 2 789 000 ) lira 
tahsisat verilmiş ve para kamilen sarfedildiği 

halde inşaat bitmemiştir. Bunun sebebi de evvel
ce yapılan keşiflerin ve tahminlerin haricinde 
olarak temellerin çok aşağıda atılabilmesi ve bu 
suretle inşaat kütlesinin pek fazlalaşmasıdır. 

Bundan sonra baraj daha (11/5) metre yük 
seltilirse plânında kabul edilen (104) rakımına 
varacak ve inşaat bitecektir. Bunun için de mü
tehassıs tarafından ( 1 500 000 ) liraya lüzum 
gösterilmiştir. Bu miktar üçüncü bir defa daha 
tahsisat istememek için azamî olarak konulmuş 
bir yekûndur. Münakaşaya konulduğu zaman 
her halde bundan aşağı yapılması çok kuvvetle, 
ümit olunuyor. 

Ankara şehir suyunun da bu barajdan temi
ni en kolay ve ucuz olacağı düşünülerek barajdan 
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,su alınmasına karar verilmiştir. Bu suların süzül-
mesi için tertibat yapılması ve borularla şehre 
şevki masrafı da ( 863 000 ) lira olarak tahmin 
edilmiştir. Barajın ikmali masrafile Ibu su akıtıl
ması masrafı yekûnu (2 363 000) liraya çıkıyor. 

BcHrajm yarım kalmaması ve şehre su getiril
mesi gibi-çok -esaslı sebeplere ve ihtiyaçlara daya

man bua kanunun aynen kabulîle havalesi veçhile 
* -Bütçe encümenine tevdi buyurülmak üzere Yük

sek Reisliğe sunulmasına en*cümenimizoe karar 

verilmiştir. 
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Aza 

Kütahya 
Hakkı 

«ât ip 
Manisa 
Osman 

Aza 
içel 

Hakkı 
Aza 

Tekirdağ 
"M. Rasim 

Bütçe encümeni atssfc&tosı 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No 152 
Esas No. 1/944 

Yüksek Beâsfiğe 

11-VI- 1994 

Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara 
şehri suyunun bu barajdan temini hakkındaki ka
nun, lâyihası encümenimize havale Duyurulmakla 
Nafıa müsteşarı Bey hazır olduğu halde encü-
•menimizee de tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin ve Nafıa encümeninin mazbata
sında gösterilen esbabı mucibeye encümenimiz-
ce de iştirak edilerek lâyihanın aynen kabulüne 
ve bu meyanda müzakerede hazır bulunan Da
hiliye Vekili Bey tarafından vaki teklif üzerine 
Bent deresindeki bendin ıslahı maksadile mad
deye bir kayit ilâvesine karar verilmiştir. 

Müstacelen ve tercihan müzakere Duyurul

mak ricasile Umumî Heyetin nazari tasvibine 
arzoluıımak üzere Yüksek Reisliğe -takdim olu
nur. 

R«is 
Burdur 

'M. Şeref 
Aza 

Bursa 
Dr. Galip 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Reis vekili 
İsparta 

Mük&rrem 
Aza 

Elâziz 
H. Tahsin 

Aza 
izmir 

Kâzım 

Bu M. M. 
$E«nya 

A. Muzaffer 
Aza .Aza 

Erzurum. Erzurum 
A&ım Aziz 

Aza 
Kırklareli 
M.lNahit 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara şehri 
suyunun bu barajdan temini hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehri suyunun Çubuk 
barajından temini için mevcut taahhüt mezu
niyetine ilâveten 863 000 ve Çubuk barajı yapı
sının bitirilmesi için de 1 500 000 liraya kadar 
taahhüt icrasına ve bu miktar dahilinde ol
mak üzere gelecek senelere sari mukavele ak-
tine Nafıa vekili mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ya
pılacak taahhüdatm icrası için her sene tedi
ye edilecek miktarı o sene bütçesine konulmak 
üzere 2 363 000 liraya kadar bono ihracına 
veya 1779 numaralı kanunun birinci maddesi
ne tevfikan Hazinede mevcut hisse senetlerile 
tahvillerin satış bedellerinin veya bunların mu
kabilinde aktolunacak istikraz hasılının karşı
lık ittihazına ve bu suretle temin olunacak 
mebaliğin bir taraftan varidat bütçesine irat 
kaydedilerek bundan 1 500 000 lirası Çubuk 
barajı yapısının bitirilmesine sarfolunmak üze
re Nafıa vekâleti bütçesinde açılacak hususî 
bir fasla ve 863 000 lirası da Ankara şehri su
yunun Çubuk barajından temini için "mezkûr 
1779 numaralı kanunun 2 nci maddesi muci
bince Maliye bütçesinde açılacak fasla tahsi
sat olarak ilâve ve sarfma mezuniyet verilmiş
tir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15 - IV -1934 
Bş. V. Ad. V. 

İsmet Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. Rüştü Fuat 
îk. V. S. î. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. Na. V. 
Hikmet Ali 
G. 1. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis 

MADDE 1 — Ankara şehri suyunun Çubuk 
barajından temini ve Bent deresindeki bendin 
ıslahı için mevcut taahhüt mezuniyetine ilâ
veten 863 000 ve Çubuk barajı yapısının bitiril
mesi için de 1 500 000 liraya kadar taahhüt ic
rasına ve bu miktar dahilinde olmak üzere ge
lecek senelere sari mukavele aktine Nafıa vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

\>9<t 



Sıra No 218 
Zîraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 
kanuna müzeyyel 1/939 numaralf kanun lâyihası ve Ziraat 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 17 -IV-1934 

Yazı işleri müdüriiiğğ 
Sayı 6/911 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Çukurova, Konya ve Çifteler haralarının, 29 mayıs 1926 tarih ve 867 numaralı kanun 
hükümleri dairesinde idaresi için mezkûr kanuna zeylen Ziraat vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekiiferf Heyetince 12-IV-1934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı muçibesile birlikte arzedilmiştir ^efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

926 seıresindenberi Karacabey harası kendi varidatile idare olunmakta ve bu müessesenin 
muvazenei umnmiyeden çıkarılarak kendi varidatı ile idare olunmağa başladığı zaman senelik 
varfdHı pek müşkülâtla 140 000 liraya çıkabilirken bugün hayvan fiatlerinin ve ziraat mahsul
lerinin- dünya buhranının şiddetle devamı neticesi fîatlerin düşmüş olmasına rağmen senelik 
varidatı ikiyüzbin lirayı geçmiş ve damızlık mevcudu ise iki misli artmıştır. Binaen aleyh 
haraİaramızm bu şekilde idaresi hemen hemen Devlete bar olmadan yeniden, büyük müessese
lerin kurulmasını tahtı temine alacağından i haziran 934 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmek 
üzere tertibatı alınmış olan Çukurova ve Çifteler haralarının da işbu tarihten itibaren ziraat 
mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 867 numaralı kanun hükümlerine bağlı 
olarak ideresi gerek memleket ve gerekse müesseseler menfaatleri için faydalı olduğu görülmüş 
olmakla bağlı olarak takdim olunan kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. S. M. M. 
Ziraat ervcumeni 5-V -1934 

Karar Na. 8 
Esas 'N-Û: 1/939 

Yüksek Reisliğe 

867 numaralı kanuna zeylolmak üzere Ziraat nisan 1934 ve 6/911 numaralı tezkeresile Yük-
vekilliğince hazırlanıp Başvekâleti Celilenin 17 sek Meclise sunulan ve encümenimize havale 
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buyurulan kanun lâyihası Ziraat vekili Muhlis 
Beyefendi hazır olduğu halde okunup görüşüldü. 

1926 senesinde 867 numaralı kanun ile husu
sî bir müessese gibi idaresi kabul edilen Kara
cabey ve Sultan suyu harasile Çifteler -çiftlği ve 
Belgrat ormanı gibi müesseselerin bu tarzı ida
reden çok faydalandıkları anlaşılmıştır. Meselâ 
Karacabey harasının senelik varidatı çok güç
lükle 140 000 liraya çıkabilirken bu gün hayvan 
ve mahsulât fiatlerinin düşkünlüğü karşısında 
sendik varidatı bu kanun sayesinde 200 000 li
rayı geçmiş ve damızlık mevcudu ise iki kat 

artmıştır. Bu şekli idarenin Çukurova, Çifteler 
ve Konya haralarına da teşmili hakkındaki ka
nun lâyihasını encümenimiz çok yerinde bularak 
maddeleri aynen kaibul etmiştir". 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Ziraat En. Reisi 

îzmir 
M. Rahmi 

Aza Aza 
Sinop M araş 
Hulusi Nuri 

M. M. 
Aksaray 
Yaşar 

Aza 
Kars 

Ömer Kâmil 

Kâtip 
Bolu 

/. Hakkı 
Aza 

Kastamonu 
H, Hilmi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 149 
Esas No. 1/939 

4- VI -1934 

Yüksek Reisliğe 

Çukurova, Konya ve Çifteler haralarının dahi 
867 numaralı kanunun hükümleri dairesinde ida
releri hakkında olup Ziraat encümeni mazbata-
sile birlikte encümenimize tevdi kılman kanun 
lâyihası tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif olunan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sinde izah olunan mütaleaya binaen encümeni-
mizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Edirne 
Faik 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Âza, 
Erzurum 

Aziz 
Aza 

Kırklareli 
M. Nohit 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 
Aza 

Giresun 
Kâzım 
Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Aza 
Çorum 
Mustafa 

Aza 
İzmir 

Kâzım 
Aza 

Yozgat 
8. Sim 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Çukurova, Çifteler ve Konya 
haralarının idare sureti; 29 mayıs 1926 tarih ve 
867 numaralı kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 
12-IV-1934 

Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da.V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal.V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 

lk.V. S.Î.M.V. G.Î.V. Zr.V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



İdare Heyetinin Devlet memurları ayhktarmrn tevhit ve te
adülü hakkındaki kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Büyük 
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılmasına dair 2/107,112 

numaralı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 

îdare heyetinin, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmmda değişiklik yapılmasına dair 2/107 numaralı 

kanun teklifi 

T.B.M.M-
tdare amirliği 21 - IV -1934 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 1483 

1 haziran 1934 ten itibaren Büyük Millet Meclisi ımemuriııi inzibatiye kadrosuna dört adet polis 
memuru ilâvesi için âtideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare âmiri İdare âmiri îdare âmiri 
M. Ali t. Ferit 

MADDE 1 — 1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetveldeki Büyük Millet Meclisi me
murini inzibatiye kadrosuna 1 ̂ haziran 1934 ten itibaren dört adet polis memuru ilâve edilerek 
polis memuru adedi 22 ye çıkarılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 ten muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

tdare heyetinin, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna "bağlı 
2 numaralı cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılmasına dair 2/112 nu

maralı kanun teklifi 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi memurlarının ııizamnamei dahilinin 221 inci maddesi mucibince sureti tayin 
ve terfileri hakkında Divanı Riyasetin 12 - ITI -1934 tarihli içtimaında tanzim eylediği talimatnameye 
tevfikan 1452 numaralı teadül kanununa merbut (2) numaralı cetvelde Büyük Millet Meclisi memur
larına ait olan kısmının tadili için atideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri îdare Âmiri 
B. O. 

M. Ali î. Ferit Halit 

MADDE 1 — 1452 numaralı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin Büyük Millet Meçlisi memur
larına ait kısmı merbut cetvel mucibince tadil edilmiştir. 



MADDE 2 — Bu cetvel mucibince terfi edecek memurların vaziyetleri taadül kanununun ahkâmı 
umumiyeti dairesinde ve talimatnameye göre icra olunur, 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1934 tarihinden muteberdir, 
MADDE 4 *~ Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 10-VI -1934 
M. No. 150 

Esas No. 2/107, 112 
Yüksek Reisliğe 

Tetkik ve müzakere edilmek üzere encüme
nimize Ihavale buyurulan Büyük Millet Meclisi 
memurlarının teşkilâtı hakkındaki kanun lâyi
hası îdare Amirlerinden Memet Ali Bey hazır 
olduğu halde müzakere edildi: 

Maaşların tevhit ve teadülüne dair olan ka
nun ile memurin kanununun hükümlerine naza
ran Devlet bütçesine dahil bulunan bütün hiz
metlerin ibir teşkilât «kanununa bağlanması ik
tiza eylemekte olduğundan bu ihtiyacı temin 
maksadile hazırlanmış olan işbu kanun lâyihası 
esas itibarile tasvip edilmiştir. Ancak tetkik 
edilen lâyihada Büyük Millet Meclisindeki me
muriyetlerin nevi ve mahiyetlerinin ve memur
ların haiz bulunmaları icap eden evsafın tayini 
hususlarının, memurların tayin, terfi ve tah
viline ait hükümlerin bir talimatname ile tesbi-

ti cihetine gidildiği görülmüştür. 
Encümenimiz bu hususların teşkilât kanu

nunda yer almasının daha muvafık olacağı ka
naatine vardığından lâyiha bu noktadan tadil 
edilmiş, memurların teşkilâtını tesbit için on 
üç madde, tayin, terfi ve tahvil için üç madde, 
kadro için bir madde ve müktesep haklar ile 
Iıususî vaziyetlerin icaplarını tayin için iki mu
vakkat madde kabul olunmuştur. 

Bu esaslara göre yeniden hazırlanan kanım 
lâyihası Yüksek Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Burdfuır İsparta Konya Bursa 
M. Şeref Mukerrem A. Muzaffer Dr. Galip 

Erzurum Giresun îzmir Kırklareli 
Âsim Kâzım Kâzım M. Nahit 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Büyük Millet Meclisi memurlarının teş
kilât ve vazifeleri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi memur
larının teşkilâtı şudur: 

A -Umumî kâtiplik ve buna bağlı kanunlar 
kalemi, Zabıt kalemi, Evrak kalemi ve Matbaa 
müdürlükleri, 

B-idare âmirlerine bağlı Muhasebe, Daire, 
Posta ve telgraf ve MiHî saraylar müdürlükleri, 

G - Bütçe encümenine bağlı Bütçe encümeni 
başkâtipliği ve Kütüphane encümenine bağlı 
Kütüphane müdürlüğü , 

MADDE 2 — Umumî kâtiplik doğrudan doğ
ruya Meclis Reisliğine bağlıdır. 

Vazifesi; Meclisin yapacağı kanunlara ve 
Umumî Heyette okunacak evraka ait bütün mu
amelâtı ve Reisliğin muhaberelerini, Reislik 
makamının vereceği direktifler dairesinde yap
maktır. Kendisine bağlı müdürlükleri idare 
eder. Reislik Divanında hazır bulunarak üze
rinde konuşulacak evrakı Reisliğin emrinde bu
lundurur. Her yıl bir kavanin mecmuası ve bir 
de yıllık neşreder. 

MADDE 3 — Kanunlar kalemi; verilecek lâ
yiha teklif, tezkere ve takrirler ile sair evraka 
bakmak bu kalemin başlıca vazifesidir. 

Reislik Divanma, istiklâl mahkemelerine, 
takdirnamelere ve azayi kiram muamelâtına 
müteallik işleri de bu kalem görür. 

MADDE 4 — Zabıt kalemi; Büyük Millet 
Meclisinin müzakere zabztlarile Reislikçe lüzum 
gpriüecek encümen ve komisyonların zabıtla
rını tutar. 

MADDE 5 — Evrak kalemi; Büyük Millet 
Meclisine gelen ve Büyük Millet Meclisinden 
giden bütün evrak kayitlerini tutar ve sair ve
rilecek vazifeleri yapar» 

MADDE 6 — Matbaa müdürlüğü; Büyük 
Millet Meclisinin bütün tabı işlerini yapar. Ay
niyat muhasipleri hakkındaki hükümlere göre 
matbaanın demirbaş eşya, evrak ve malzemesini 
muhafaza eder ve hesabım tutar. 

MADDE 7 — Muhasebe müdürlüğü; âmiri 
ita olan İdare âmirlerinden birinin tahrirî emir 

ve mezuniyeti üzerine Büyük Millet Meclisi, Ri
yaseti Cumhur ve Divanı muhasebata mahsus 
bütçeler mucibince umumî hükümler dairesinde 
tediyat yapar. Bu işlere müteallik muhaberat 
ve muamelâtı ifa ve tediyatı vakıanm netayici 
ile bütçe hesaplarına mahsus * kayitleri tanzim 
ve temin eder. Bu muameleler ile hesapların 
müstenit olduğu masraf evrakı müsbitesini tet
kiki hesap encümeninin tetkikine arzeder. Sene 
nihayetinde bu üç daire bütçelerine ait katı 
hesaplan da tanzim ve Tetkiki hesap encü
menine tasdik ettirdikten sonra bir nüshasını 
İdare âmirleri vasrtasüe ve Devletin umumî he
sabı katisine ilâve olunmak üzere Maliye vekâ
letine gönderir. 

Muhasebenin vezne muamelâtı bankalar vası-
tasile yapılır. 

MADDE 8 — Daire müdürlüğü; Büyük Mil
let Meclisinin idarî ve inzibatî hizmetlerini, teş
rifata müteallik işlerini, levazım muamelâtım 
İdare Âmirleri kararlarına ve Meclisin teamül-
lerile Dahilî nizamname ve kanunu mahsusu hü
kümlerine tevfikan görür. 

Ayniyat muhasipliği hakkındaki hükümlere 
göre Büyük Millet Meclisi binasile Riyaset ko
nağına ait demirbaş eşyanın ve mefruşatın ka
yitlerini tutup her sene Meclis hesaplarının tet
kiki encümenine tasdik ettirir. İdare Âmirleri
nin kararlarını kayit, tebliğ ve muhaberatını 
yapar. Elektrik, telefon, kalorifer ve diğer 
işler memur ve müstahdemlerile hademeler, bah
çıvanlar bu müdürlüğe merbut olduğu gibi Bü
yük Millet Meclisi polis memurlarının da mer
ciidir. ı 

MADDE 9 — Posta ve telgraf müdürlüğü; 
posta, telgraf ve telefon kanun, nizam ve ta
limatnameleri dairesinde verilecek olan mek
tup ve telgraflarla diğer evrak ve parayı ve 
eşyayı gidecekleri yerlere sevk ve gelen ev
rak, para ve saireyi de sahiplerine verir. Bun
ların kaydini ve hesaplarını tutar ve neticeleri
ni usulü dairesinde Posta başmüdürlüğüne bil
dirir. 
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MADDE 10 — Biri sivil ve diğeri resmî olan 

polis komiserlikleri; kanun ve nizamnamelerine 
göre zabıta ve dahilî hizmetlere ait vazifelerini 
yaparlar. 

MADDE 11 — Bütçe encümeni başkâtipliği; 
Bütçe encümenine havale ve teslim olunan ev
rak ve mesaile ait işler ile encümenin kayit, 
muhabere ve sair vazifelerini encümen reisinin 
direktifleri dairesinde yapar. 

MADDE 12 — Meclis kütüphanesi müdür
lüğü; kütüphanede mevcut kitap, risale ve sa
ir eserleri tasnif ederek fihristlerini yapar, 
lâzım olan eserleri encümen müsaadesile ve usu
lü veçhile ısmarlar. Ayniyat muhasibi mesul-
lüğü hakkındaki hükümler dairesinde mevcu
dun kaydini yapar ve Tetkiki hesap encümeni
nin tasdikına arzeder. 

Kütüphanenin muhafaza ve idaresi kütüp
hane talimatnamesine güre yapılır. 

MADDE 13 — İşbu kanunun maddelerinde 
sayılan vazifelerin tafsilâtı yapılacak bir tali
matname ile tesbit olunur. 

Kadro 
MADDE 14 — Birinci maddede yazılı teş

kilâta dahil bütün memurların derece, nevi ve 
adedi bu kanuna bağlı (C) cetvelinde gösteril
miş olup bu cetvel Devlet memurlan maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı 
kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Büyük Mil
let Meclisi memurlarına ait olan kışmrnm yerine 
geçmiştir. Bu kadroda yazılı memuriyetlerden 
her hangi birisine daha aşağı derececlen maaşla 
memur tayin ve istihdam olnabilir. 

Memurların tayin, terfi ve tahvillerile sicilleri 
ve mahrem dosyaları 

MADDE 15 — Büyük Millet Meclisinin bü
tün memurları, bu kanuna ve Meclisin dahilî 
nizamnamesi hükümlerine göre bağlı oldukları 
İdare âmirlerinin veya Umumî kâtibin inhası ve 
Makamı Riyasetin tasvibi üzerine tayin olunur
lar. 

MADDE 16 — Büyük Millet Meclisinde bir 
memuriyete tayin olunmak için memurin kanu
nu mucibine memuriyete.girmeğe mahsus şart
lan haiz olduktan başka aşağıda yazık evsafa da 
sahip olmak lâzımdır. 

A - Umumî kâtipliğe, yüksek mektep mezunu 

olmak ve en az on beş sene Devlet işlerinde 
çalışmış bulunmak, 

B - Kanunlar, Zabıt, Evrak kalemleri müdür 
ve müdür muavinliklerine, Daire müdürlüğüne, 
Bütçe encümeni başkâtip ve muavinliklerine ve 
alelûmum kanunlar kulemi memurluklarına yük
sek mektep mezunu olmak, 

C - Muhasebe müdür ve müdür muavinliğine 
yüksek mektepten ve Matbaa müdürlüğüne hiç 
olmazsa liseden mezun olmak ve kendi meslek
leri içinden yetişmiş bulunmak, 

D - Yakarıki fıkralarda yazılı memuriyet
ler haricinde kalan Büyük Millet Meçlisi me
muriyetlerine, derecelerine göre lise veya orta 
mektep tahsilini görmüş bulunanlar da tayin 
edilebilir. Bu memuriyetlere de yüksek mektep 
mezunu talip olursa tercih olunur. 

C - Her hangi bir memuriyete ayni evsafta 
bulunan bir kaç kişi talip olursa aralannda tah
rirî müsabaka imtihanı yapılır. Müteaddit ta
lipler arasında yüksek mektep mezunlan, lise 
mezunlarına, lise mezunları orta mektep mezun
larına tercih olunur. Müsavi şeraiti haiz olan
lar arasında bir veya daha ziyade ecnebi lisanı 
bilenler tercih edilir. 

MADDE 17 — Büyük Millet Meclisi memur
ları Devletin diğer hizmet ve memuriyetlerine 
derecelerile veya terfian nakil ve tayin, olunabi
lir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Halen istihdam 
edilmekte bulunan Büyük Millet Meclisi memur-
lannın bu kanuna bağlı (C) cetvelindeki dere
celere çıkabilmeleri 1452 numaralı tevhit rve te
adül kanunundaki hükümlere göre olur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Halen çalışmak
ta bulunan stenografların maaşlarına her dört 
senede bir aldıkları maaşın yüzde on beşini aş
mamak üzere zam yapılır. Bu suretle alacaklan 
maaşm yekûnu hiç bir zaman baremin sekizinci 
derecesine muadil olan,maaşı geçemez. 

İşbu kayit yüksek mektep mezunu olan ste-
noğraflann yüksek derecelere terfilerine mâni 
değildir. 

MADDE 18 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 19 — Bu kanun hükümleri Büyük 
Millet Meclisi Reisi tarafından icra olunur. 
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C - CETVELİ 

Derece Memuriyetine nev'i Sayı 

2 Umumî kâtip 1 

Kanunlar kalemi 

5 Müdür 1 
6 » muavini , 1 
8 İki mümeyyiz ve Divanı Riyaset kâtibi 3 

10 Sicil memuru 1 
10 Mahzeni evrak memuru 1 
10 Kavanin ve muhaberat memurları 2 
11 Birinci sınıf kâtip 5 
13 İkinci » » 3 
14 Üçüncü » » 2 

Zabit kalemi 

5 Müdür 1 
6 » muavini 1 
8 Mümeyyiz 2 

10 Birinci sınıf memur 8 
11 İkinci » » 12 

Evrak kalemi 

6 Müdür 1 
7 Muavini 1 

12 Dosya memuru 1 
12 İkinci sınıf kâtip 2 
13 Üçüncü » » 1 

Matbaa müdürlüğü 

6 Müdür * 1 
7 Başmusahhih 1 
9 Musahhih 3 

11 » muavini ,... 2 
10 İdare memuru 1 

Muhasebe müdürlüğü 

5 Müdür 1 
6 » muavini 1 
8 Muamelât mümeyyizi 1 
8 Hesabat » 1 

10 Dosya ve muhabere memuru 1 
11 Muhasebe kâtibi 1 
8 Mutemet 1 
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t) er ece Memuriyetine n$v ü 

Daire müdürlüğü 

5 Müdür 
12 İkinci sınıf kâtip 
11 Ambar memuru 

Posta ve telgraf müdürlüğü 

8 Müdür 
11 Birinci sınıf memur 
12 İkinci » » 
13 Üçüncü » » 

İnzibat memurları 

13 Serkomiser 
14 ikinci komiser 
15 Komiser muavini 
13 Birinci sınıf sivil memur 
14 İkinci » » » 
15 Üçüncü » » » 
16 Polis memuru 

Bütçe encümeni başkâtipliği 

5 Başkâtip 
6 » muavini 
9 Kâtip 

Kütüpane müdürlüğü 

6 Müdür 
7 » muavini 

12 İkinci sınıf kâtip 

Sayı 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

Aylık 

80 
25 
30 

45 
30 
25 
22 

22 
20 
17,5 
22 
20 
17,5 
16 

80 
70 
40 

70 
55 
25 



Sıra No 214 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 21 inci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında I/I0I7 numaralı kanun lâyihası ve 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. C. 
Baş vekâlet 20-V-1934 

Kafurlar ıMüdürlüğü 
Sayı : 6/1319 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı tekaüt kanununun 21 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Millî Müdafaa 
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-V-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Askerî mektepler talebelerinden istifa etmek isteyenlerin Devletçe yapılan bilcümle masraf
larını ödemek şartile istifalarının kabulü 1683 numaralı kanunun 21 inci maddesinde tasrih 
edilmiştir. 

Bunlardan Harbiye, Tıbbiye ve buna muadil mekteplerde bulunanların ordu kadrolarına 
alınacağı ve vücutierinden tam istifade edilebileceği bir zamanda bu suretle ayrılmaları ordu 
kadrolanndaki münhalatm kapatılmamasına ve muvazeneyi ihlâle sebep olmasi dolayısile 
21 inci maddeye bir fıkra ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 4 -VI -1934 

Karar No. 31 
Esas No. 1/1017 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı tekaüt kanununun 21 inci mad
desine ıbir fıkra ilâvesi hakkında M. M. Ve
kâletince hazırlanan kanun lâyihasının ve es-
ibaibı -mucibesinin gönderildiğine dair olup eneü-

anenimize havale edilen Başvekâletin 20 mayıs 
1934 tarih ve 6/1319 sayılı tezkeresi eneüme-
nimizce memuru huzurunda okundu ve müza
kere olundu: 



Ekseriya sınıf 'mekteplerine ayrılan asıkerî 
mektepler talebesinden tıbbiye talebesinde gö
rülen istifa keyfiyeti, ordu münhalâtı için bir 
zarar teşkil etmekte ve ıhayli emeik verilen 
talöbenin istifaden sonra fakültenin neharî 
kısmına devamla Hükümete karşı hiç ıbir ta
ahhütte bulunmayarak taihsile devam etmekte 
olduğu anlaşılmış olduğundan esıbaibı mueibe-
sine tamamen iştirak edilen kanun lâyihası ay
nen kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyeııin nazarı tasvibine arzo-

MADDE 1 — 1683 numaralı kanunun 21 inci 
maddesine bir fıkra ilâve edilerek aşağıda gös
terildiği veçhile tadil edilmiştir: 

MADDE 2 — «Askerî mektepler talebesin
den istifa etmek isteyenlerin, Devletçe yapılan 
bilcümle mektep masraflarını ödemek şartile is
tifaları kabul olunur. Ancak bu talebelerin te
kaüt haklan başladıktan sonra mektep masraf
larını vererek istifaları kabul edilmez ». 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-

lunur. 

M. M. En. Bs. N. M. M. Kâ. 
Diyarbekir Diyarbekir Elâ'ziz 

Kâzım Kâzım, Ahmet Saffet 
Aza, Aza Aza 

Grümüşane Tıoıkat Elâziz 
Şevket Hüsnü Fuat Ziya 
Aza Aza Aza Aza 

Kars Kars Konya Cebelibereket 
Muhittin Faik Ali Fuat Naci 

teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmının icrası
na Millî Müdafaa vekili memurdur. 

19 - V - 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Hikmet 
tk. V. S. t M. V. G. I. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1683 numaralı kanunun 21 inci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

lâyihası 


