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B. M. M. Yüksek Reisliğine
Yurdluk, ocaklık, mazbut emlâk aylığı olanların Hazine ile alakalarım k°smek üzere veril
mekte olan emlâk ve arazi yerine Hazine tahvili verilmesi hakkında Maliye vekilliğince
hazırlanan ve İcra Vekilleri H •yetine* |?-V-g35 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun
lâyihası tsbabrmuçibssile birlikJa sunulmuştur,
Başvekil
/. İncnü

Esbabı mucibe lâyihası
Yurdluk, ocaklık ye mazbut emlâk mukabili bağlanmış alan aylıkların on senelik tutarına mu
kabil emlâk ve arazi verilmek suretile tasfiyesi ve verilecek olan bu emlâk ve arazide 1331 senesi
vergi kıymetlerinin, esas tutulması 1341 senesi bütç© kamununun 45 nei maddesi île ve 1943 numaralı
kanunla kabul edilerek tatbikata geçilmiş idi.
Bu aylıklara mukabil verilen vesikalar muhte1* îyatı 142 716 liraya baliğ olduğu ve aradan on se
ne gibi uzun bir zaman geçtiği baîde şimdiye kadar bundan ancak 49 515 liralığı için emlâk ve aTazi
verilebilmiş bakiyesi olan 93 201 lira için henüz bir muamele yapılamamıştır.
Bu vaziyet tasfiye muamelesinin bir çok za- manlar daha uzayacağını ve hatta bazı yolsuz mu
amelelere dahi sebebiyet vereceğini göstermekte ve bu da Hazine için çok mahzurlu görülmekte olduğu
gibi istihkak sahihlerinin de istedikleri yerlerde mthmsib emlâk ve arazi bulamamalarından dolayı
uzun müddet intizarda kalmamalarını ve netice itibarile mağduriyetlerini icab ettirmekte olduğun
dan hem Hazine hukukunu muhafaza ve hem de sahihlerine suhulet olmak üzere bunların kısa bir
zaman içinde tasfiyesine lüzum görülmüş ve ekli kanun lâyihası bu esasa göre hazırlanmıştır.
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Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Karar No. 65
Esas No. 1/200
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Yüksek Reisliğe
Yurtluk, ocaklık ve mazbut emlâk aylığı
olanların Hazine ile alâkalarını kesmek üzere
verilmekte olan emlâk ve arazi yerine Hazine
tahvili verilmesi hakkında Başvekâletin 28 ma
yıs 1935 tarih ve 6/1505 sayılı tezkeresile Bü
yük Meclise verilip encümenimize havale olunan
kanun lâyihası, Malive vekili bulunduğu halde
tetkik ve müzakere olundu.
Yurtluk, ocaklık ve mazbut emlâk aylıkları
nın, karşılığında emlâk ve arazi verilmek suretile tasfiyesi yolunda uğranılan güçlükler eneümenimizce de varid görülmüştür. Binaenaleyh
arazı yerine tahvil verilmek suretile bu işin bir
an evvel tasfiyesi tasvib edilmiştir. An fak bu
aylık sahihlerinden bir çorunun istihkaklarını
hakikî delerinden az bedellerle ahara devir ve
temlik ettikleri ifade edilmiş ve bunlara Hükü
metin teklifi veçhile emlâk yerine bir misil zammile tahvil verilmesi encümenim izce de kabul
edilmiştir.
Ancak uzun yrllardanberi istihkaklarını ken
di ellerinde bulunduran aylık sahihleri; evvelce
verilen salâhiyetten istifade edemeyen kimseler
olduğu ve bunlarm bütün nesillerinee sürecek

zaten pek cüzî miktardaki istihkaklarının on
yıllığının üç misil olarak verilmesi eueümeninıizce muvafık görülmüştür.
Bazı hallerde tahvillerin faizleri indirilmek
suretil eödenmesi eneümenimizce de varid gö
rülmüş ve bu yolda Maliye vekiline bir salâhi
yet verilmiştir.
Tasfiye müddetini gösteren ikine* maddeye
eneümenimizce bir fıkra eklenerek mahkeme Hâ
mile mazeretini isbat edenlerin müracaat haklan
mahfuz tutulmuştur.
Yüksek Reisliğe sunulur.
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Aza
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Bütçe encümeni mazbatası

T.R.M.M.
Bütçe encümeni
Karar No. 135
Esas No. 1/200

13 - T l -1935
Yüksek Reisliğe

Yurdluk, ocaklık, mazbut emlâk aylığı olan
ların Hazine ile alâkalarını kesmek üzere veril
mekte olan emlâk ve arazi yerine İTatfnc- tah
vili verilmesine dair olub Başvekâletin 73 ma
yıs 1935 tarih ve 6/1505 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Maliye en
cümeninin mazbatasile birlikte encümenimize

verilmiş olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı bu
lunduğu halde okundu ve konuşuldu:
1935 malî yılı bütçesinin encümende müza
kere edildiği sırada bu işin tasfiyesi için Hü
kümetten temennide bulunmuş ve bu temenni
umumî muvazene kanununa aid encümen maz
batasında da tekrar edilmiş idî. Bundan mül-
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hem olarak hazırlandığı anlaşılan ve ihtiyaca
tamamen uygun , bulunan kanun lâyihası esas
itibarile encümenimizce de muvafık bulun
muştur.
Hükümetin lâyihasındaki 1 nci madde en
cümenin düşüncesine daha uygun görüldüğün
den bu madde kabul edilmiş ve yalnız kanunun
neşrinden evvel verilmesi Maliye vekilinin mu
cibi iktiran etmiş olan yerlere aid muamelele
rin eski kanuna tevfikan ikmal edilmesi mu
vafık görülerek bu maddeye bir fıkra eklen
miş, ve Maliye encümeninin ikinci maddesile
Hükümetin üçüncü ve dördüncü maddeleri oldu
ğu gibi kabul edilmiştir.

Müstacelen müzakere olunması dileğile Umu
mî heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek
reisliğe sunuldu.
Reis
Burdur

Reis V.
İsparta

M. M.
Trabzon

M. Şeref Özkan M. Unsal
Kâtib
İstanbul

Sırrı D ay

Çorum

İzmir
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Muş
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D. Sakarya
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HÜKÜMETİN *TEKI,lFt

MALÎYE ENCÜMENİNİN

1943 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası,

BEĞÎŞTJRÎŞÎ

1943 sayılı kanuna ek kanun lâyihası

MADDE 1 — Mazbut emlâk, yurdluk, ve
ocaklık aylıklarına mukabil 1943 numaralı ka
nun mucibince şimdiye kadar emlâk ve arazi al
mamış olanlara on senelik istihkaklarının tuta
rına bir misli daha zammolunarak mukabilinde
1932 senesi bütçe kanununun on birinci madde
sine tevfikan yedi senede ödenmek üzere % 5
faizli Hazine tahvili verilerek alâkalan kesilir.

MADDE 1 — Mazbut emlâk, yurtluk ve
ocaklık aylıklarına) mukabil 1943 numaralı ka
nun mucibince şimdiye kadar emlâk ve arazi
almamış olanların istihkaklarının on senelik tu
tarına, devir ve temlik suretüe sahihlerinden ve
ya veresesinden başkasının elinde bulunuyorsa
bir misil daha, sahib veya veresesi elinde bulu
nuyorsa iki misil daha zammolunarak karşılığın
da 1932 senesi bütçe kanununun on birinci mad
desine tevfikan yedi senede ödenmek ve ayni ev
saf ve şartlan haiz olmak üzere yüzde beş faizli
Hazine tahvili verilerek alâkaları kesilir. Bu
tahvilleri, faizleri indirilmek suretile toptan nakten ödemeğe Maliye vekili salahiyetlidir.

MADDE 2 — Bu alacaklıların ellerinde bu
lunan vesikalarla 1935 malî senesi nihayetine ka
dar bulundukları mahallin mal memurluğuna
arzuhal ile müracaatleri icab eder. Bu müddet
geçtikten sonra vaki müracaatler kabul olun
maz.

MADDE 2 — Bu alacaklılar bu kanunun
meriyetinden itibaren bir sene zarfmda bulun
dukları yerin malmüdürlüğüne ellerinde bulu
nan vesikaları ibraz ederek müracaatleri icab
eder. Bu müddet geçtikten sonra yapılacak mü
racaatler kabul olunmaz. Mahfeme ilâm-le ma
zeretini isbat edenler bu hükmün dışındadır.

MADDE 3 — Bu kanun ne.:ri tarihinden
muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanun
Maliye vekili memurdur.

hükmünü icraya
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Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. înönü
Ş. Saraçoğlu
K. Özalp
Da. V.
Ha. V. V.
Mal. V.
Ş. Kaya
Ş. Kaya
F. Açjrah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
Ab. özmen
A. Çrtvıkaya
Celal Ün nar
S. î, Sî.-V.
O. î. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarh an
31. Erkmen

MADDE 3 — Aynen
MADDE 4 — Aynen
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlBÎŞÎ
Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık ayhğı mukabi
li verilecek emlâk ve arazi hakkındaki 1943 sayıh
kanuna ek kanun lâyihası
MADDE 1 — Mazbut emlâk, yurtluk ve
ocaklık aylıklarına mukabil 1943 sayılı kanun
mucibince şimdiye kadar emlâk ve arazi alma
mış olanlara on senelik istihkaklarının tutarma
bir misli daha zammolunarak mukabilinde 1932
yılı bütçe kanununun 11 nci maddesine tevfikan
yedi senede ödenmek üzere % 5 faizli Hazine
tahvili verilerek alâkaları kesilir.
Bu kanunun neşri tarihinden evvel 1943 sa
yılı kanuna tevfikan verilmesi Maliye vekilinin
tasvibine iktiran etmiş olan yerlerin muameleleri
mezkûr kanuna göre ikmal olunur.

MADDE 2 — Maliye encümeninin maddesi
aynen

İSADDE 3 — Aynen
MADDE 4 — Aynen
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