Sıra No 95
Kütahya Mebusu Mehmet Beyin iskânı adî hakkındaki ah
kâmı kanuniyeden fakir mübadillerin de istifade etmesine
dair 4/11 numaralı takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası

Yüksek Keisliğe
Tasfiye kanunu mucibince mülteci, harikzede ve muhacirine verilen iskânı adi ile meceanen
verildiği halde fakir mübadillerin malik oldukları küçük miktarda matlupları iskânı adiye
kifayet etmiyen kısmı borçlandırılmaktadır. Fakir muhacirler hakkında hükümetin gösterdiği
şefkatten fakir mübadillerin istifade etmelerinin temini için iskânı adi hakkındaki ahkâmı ka
nuniyeden fakır mübadillerin istifade ettirilmesini rica ederim.
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Yüksek Reisliğe

Memleketlerinde hiç mal terk etmemiş oldukları halde 1661 numaralı kanun mucibince
uhdelerindeki emvalin iskânı adi derecesindeki miktarı ipka ve borçlan affedilmiş olan iskânı
adiye tabî mübadiller ile memleketlerinde terkettikleri mala mukabil tesbit edilen istihkakları
iskânı adi haddinden pek dun olduğu halde istihkaklarından fazlasını borçlanmak vaziyetin de
bulunan mübadiller arasında müsavat ve madeleti teminen 1771 numaralı kanunun tefsiri
teklifini havi Kütahya Mebusu Hacı Mehmet Bey tarfından verilip Encümenimize havale buyurulan takrir Dahiliye nüfus işleri müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu:
Teklif mevzuu haddi zatında iskânı adiye tabi muhtacı muavenet mübadillerden memleket
lerinde mal terkettiklerine vesaik ibraz ve istihkak tesbit ettirenlerin borçlanmasını ve ettir
meyenlerin borçsuz] olarak meceanen uhdelerindeki emvale temellük etmelerini müstelzim ol
mak itibarile aralarındaki farkın izalesi muvafıkı madelet görülmüş ve ancak bunun tefsir
tarikile halline 1771 numaralı kanunun mevaddı mündericesindeki ibare müsait görülmediğin
den ve mezkûr kanunun mûzakerat zabitlannda Şark Vilâyetleri mültecilerinden memleketlerine
avdetleri kabil ve mümkün olmıyanların dahi bu kanundan istifadeleri maksut olduğu anlaşıl
dığı halde kanunun metni ve ibareleri bu maksadı ifadeye kâfi görülmediğinden esasen mik
tarları mahdut bulunan bu kabil muhtacı muavenet ve iskânı adiye tabi mübadil mütefevvizlerle Vilâyatı Şarkiye mültecilerinin yalınız mesken ve iskânı adiye mahsus ve münhasır olmak
üzere borçlandınldıkları miktarın affı ve uhdelerindeki emvalin yalnız bu hat dahilindeki kılmının meceanen temliki hususlarının 1771 numaralı kanuna müzeyyel bir maddei kanuniye
halinde tedvinine lüzum ve zaruret görülmüş ve lâyihai kanuniye rapten takdim kılınmış
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olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunmak Özerk Yüksek Reisliğe takdim kılındı.
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
Mübadele ve tefviz işlerinin kafi tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1Ç-3* 931 tarih ve 1771
numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası
MADDE l —Mübadele ve tefviz işlerinin kafi tasfiyesi ve intacı hakkındaki 19-3-1931 tarih
ve 1771 numaralı kanunun ikinci maddesi veçhile istihkaklarından fazla mal tefevvüz etmiş
olup fazlasını borçlanan veya borçlanmak vaziyetinde bulunan mübadillerin ve muhtacı mua
venet olup memleketlerine avdetlerine imkân görülemeyen Vilâyatı vŞarkıye mültecilerinden
harp ve işgal dolayısile dahile iltica eden veya her hangi bir sebeple naklolunanlann yalnız
meskene mahsus olmak üzere iskânı adî derecesine kadar olan borçlan affolunmuştıır.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.

