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BÎRÎNCl MADDE — Bilûmum muhacir, mübadil ve mültecilere ve aşiret efra
dına 20 nisan 1329 tarihinden itibaren Hükümet tarafından meccanen olanlardan
maada her ne suretle olursa olsun verilen ve atiyen ahkâmı kanuniye ve nizamiye
ye tevfikan verilecek olan emlâk ve arazi ve tohumluk ve hayvan ve alâtı ziraiye
ve sermaye bedelleri tarihi italarmdaki vaziyet ve kıymetlerine nazaran aile re
isleri namına borç olarak tahakkuk ettirilerek işbu kanunun neşri tarihinden
sonra gelecek ikinci sene hitamından itibaren yirmi senede istifa olunur. Ancak
aldıkları emlâk harp ve istilâ sebeplerile harap olmuş veya yanmış olanların bu yüz
den maruz kaldıkları zarar derecesinde borçları tenzil edilir.
ÎKÎNCÎ MADDE — Bir mahaldeki sekenei kadimeden çiftçilikle müştagil olupta hiç arazisi olmamak veya haddi kifayede bulunmamak sebeplerile toprağa ihti
yaç gösterenlere iskânı muhacirin kavanin ve nizama tına tevfikan ve hane başına mu
hitin icabına göre mcvcutlarile beraber mecmuu azamî iki yüz dönümü tecavüz et
memek üzere tercihan verilecek olan arazii milliye ile mübadeleye gayri tâbi eş
hastan metruk arazi bedelleri hakkında da birinci madde ahkâmı tatbik ve 1341 se
nesi muvazenei umumiye kanununun (23) ncü maddesinin (A) fıkrası mucibince
şimdiye kadar satılan arazi ve bu arazideki emlâki milliye bakiyei tekasiti hakkın
da da kezalik birinci madde mucibince muamele ifa olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci ve ikinci maddeler mucibince yerli ahali ile mu
hacir, mübadil, mülteci veya aşiret efradına verilen ve verilecek olan arazi, arazi
mevat veya haliyeden olduğu surette meccanidir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Lozan muahedesine merbut mübadelei ahali mukave
lenamesine tevfikan mübadeleye tâbi olanların memleketlerinde terkettikleri emlâk
ve arazinin tasfiyei katiyede tahakkuk edecek kıymetleri kendilerinin ayni kıy
metlerle mütehakkik zimmetlerinden tenzil olunur.
BEŞÎNCl MADDE — işbu kanun mucibince borçlanmış olanlar borçlarını ta
mamen tesviye etmedikçe emlâk ve arazii mütefevvizelerini ahara beyi ve ferağ ve
teminat olarak irae edemezler. Ancak tarihi teffizden beş sene sonra bakiye ka
lan borçlarını defaten ödeyenler emlâk ve arazii mütef evvizelerini satmak veya te
minat olarak irae etmek hakkını haiz olacakları gibi bakiyei deyinlerini defaten
ödemekle beraber emlâk ve arazii mütefevvizelerinin borçlarma tekabül eden
miktarını Hükümetin kabulüne muallâk olmak üzere tefrik ettirenler mütebaki
kısmını satmağa veya teminat göstermeğe mezun olurlar. 16 nisan 1340 tarihli ka-j>
nun mucibince emlâk ve arazi tefevvuz etmiş olan mübadillerde tasfiyei katiye neti
cesinde kalacak borçlarına tekabül eden miktar müstesna olmak üzere mütebaki
emlâk ve arazii mütef evvizelerini bilâkay dü şart tasarruf ederler.
ALTINCI MADDE — Borçların bidayeten tahakkuk ve tesbiti Dahiliye vekâ
letine ve tahsil ve istifası Maliye vekâletine ait ve matlubatm suveri tahsiliyesi da
hi tahsili emval kanununa tâbidir.
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YEDİNCî MADDE — Aile reislerinin vefatı halinde borçları terekeleirne iza
feten varislerine intikal eder.
SEKÎZÎNCl MADDE — îşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DOKUZUNCU MADDE — işbu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye ve Ma
liye vekilleri memurdur.
14 kânunusani 1926

Cumhuriyet Riyasetine tebliği
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini müşir Cumhuriyet Riyasetinden
mevrut
tezkerenin tarih ve numarası
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve
sayıfası
İşbu kanunun
numaralan

alâkadar

olduğu diğer

16 - I - 1926 tarih ve 1/694
17 - I - 1926 ve 4/41
Cilt
Sayıfa
17
335
20
176,236,248:257
21
146,185:191

kanunların
488,627
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