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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Yugoslavya Kiralı Aleksandr ve Fransa Hari

ciye Nazırı Müsyü Burtunun zıyuı münasebetile 
Büyük Millet Meclisince çekilen teessür telgrafına 
Fransa Ayan ve mebusan ve Yugoslavya Ayan mec
lisleri reisliklerinden gelen cevabî telgraflar okundu. 

Sonra encümenler intihabı için reyler toplandı 
ve ayırt edilinceye kadar teneffüs yapıldı. 

İkinci celse 
Encümenlere ayırt edilen a/anın isimleri tebliğ 

edildikten sonra pazartesi günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis vekili 

Esat 

Kâtip 
Mersin 

Hamdi 

Kâtip 
lîize 

Ali 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti 1934 bütçesinde 50 000 liralık 

münakale yapılmasına dair kanun lâyihası (1/1125) 
(Bütçe encümenine) 

2 — 1934 malî senesi bütçesine bağlı (T)) cetvelinin 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kısmına yapıla
cak ilâveye dair kanun lâyihası (1/112:0 (Bütçe en
cümenine) 

3 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1932 malî senesi kati hesabı hak
kında kanun lâyihası (I/112G) (Divanı muhasebat 
encümenine) 

4 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan kamı
nım 71 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılması ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun lâyi
hası (1/1124) (Maliye, Adliye ve Bütçe encümenle
rine) 

5 •— Limanlar kanununun 7 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/1127) (iktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
(i — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 

yılı bütçesine 57 334 liralık tahsisat konulmasına dair 
kanun teklifi (2/123) (Bütçe encümenine) 

7 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 
yılı bütçesine 2 875 liralık tahsisat konulmasına dair 
kanun teklifi (2/124) (Bütçe encümenine) 

8 — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1934 yılı 
bütçesine 1 710 liralık tahsisat konulmasına dair ka
nun teklifi (2/125) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
9 — Tütün, Tuz ve Müskirat İnhisar idarelerinin 

1932 malî senesine ait blançolarınm gönderildiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi (3/529) (Divanı muhase
bat, (îümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
10 — Büyük Millet Meclisi 1934 senesi nisan ayı 

hesabı hakkında Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası (5/B4) (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

REİS — Hasan E. 

KÂTİPLER: Ali Muzaffer B, (Konya), Ferit Celâl B, (Mersin). 

*«*» 

REİS Celse açılmıştır efendim, 

SUALLER VE İSTİZAHLAR 

1 — Manisa- mebusu Refik Şc.ıket İnce Bei'İn, 
memleketimiz dışından (jeliple loı>rai;ltırn)\ııa yer
leştirilen •millettaşlarımız hakkında Ikükâmclee 
ne (jihi tedabir alındıejına le sair< ı/e dair Dahi
li}) e vekâletinden şifahî sualine Dahil iye -içkili 
Şükrü Kaifa Be;)in cevabı 

REİS — Vekil Bey buradadır, sual okunsun 
efendim, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Aşağıdaki suallere Dahiliye Vekili Beyefen
dinin şifahen cevap vermelerini rica ederim. 

25 birinci teşrin 1934 
Manisa 

Refik Şevket İnce 
1 — Memleketimiz dışından gelipte toprak

larımıza yerleştirilen milletdaşlarımızın sayısı 

14 — 
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nedir, bunlara yapılan muavenetin mahiyeti ve 
miktarı hakkında malûmat? 

2 — Bu kardeşlerden on bininin Köstencede 
vapur beklediklerini gazeteler yazıyor, doğru 
mudur? Doğru ise bunların kış basmadan evvel 
büyük vapurlar gönderilmek veya tutulmak su
retile toptan memleketimize getirilip yerleştiril 
meleri düşünülmüş ve tedbirleri alınmış mıdır? 

3 — Memleketimize daha ne kadar muhaci
rin nerelerden geleceği tahmin edilmektedir? 
Bunları ne kadar zaman zarfında kendi aramız
da barındırabileceğiz? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA E 
(Muğla) — Arkadaşımın birinci suali; memle
ketimiz dışından gelip te topraklarımıza yerleş
tirilen milletdaşlarrmızm sayısı nedir, bunlara 
yapılan muavenetin mahiyeti ve miktarı hak
kında malûmat. 

Bu sorgu çok genel olmakla beraber, eldeki 
mevcut malûmatı arzedeceğim. Tabiidir ki ar
kadaşımın sualinin mebdei, Cumhuriyet Hükü
meti olmak lâzımdır. Yoksa memlekete ne va-
kittenberi ne kadar muhacir gelmiştir, bir hat 
tayin etmeden sorulmuş olduğunu zannetmi
yorum. Çünkü öyle olmak lâzımgelseydi, Os
manlı tarihinden, Büyük Türk tarihinden başla
mak lâzımgelirdi. Cumhuriyet devrinden sonra 
gelen mucacirlerin vaziyeti hakkında malûmat 
vereceğim, ki zannederim maksatları da odur. 

1923 tarihinden 1933 tarihine kadar Türki 
yeye gelen muhacirlerin miktarı mübadil olarak 
99 709 evde 379 913 kişidir. Muhacirlerin 
miktarı yani mübadele mmtakası haricin 
den gelenlerin miktarı 58 627 evde 248 392 dir. 
Bunun yekûnu ev olarak 157 736 nüfus olarak-
ta 628 305 dir. Bunlara 107 564 ev 16 315 ar
sa, 15 201 dükkân, 6 230 971 dönüm arazi ve
rilmiştir. Mübadillere ayrıca kanun mucibince 
verilen muhtelif renkli bonolar bunun haricin
dedir. Bu bonoların yekûnu da altı milyon lira 
tutar. 

Ondan sonra 1 haziran 933 ten 1 haziran 934 
tarihine kadar gelen muhacirlerin miktarı 3018 
evde 15 319 nüfustur. Bunların 

337 
956 
749 
642 
47 
52 

230 
5 

evde 
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» 
» 
» 
» 
» 
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1383 
4743 
3337 
4248 
235 
252 

1112 
9 

nüfusu 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yugoslavyadan, 
Bulgaristandan, 
Romanyadan, 
Rusyadan, 
Suriyeden, 
Adalardaan, 
İrandan, 
Garbî Trakyadan 

Bunlar da memleketin muhtelif yerlerine 
tevzi edilmişlerdir. 

1345 evde 6397 nüfus Trakyaya, 
8 » 24 » Elâzize, 
3 » 15 » Diyarbekire, 

1661 » 8881 » Muhtelif vilâyetlere, 
1 » 2 » Serbest olarak kal

mışlardır. 

1 haziran 934 tarihinden 1 ikinci teşrin 934 
tarihine kadar gelen muhacirlerin yekûnu şu 
dur: 

3149 evden 11 924 nüfustur. Bunlar da şu
ralardan gelmişlerdir: 

496 evden 1959 Yug-oslavyadan, 1519 evden 
5059 Bulgaristandan, 972 evden 4337 nüfus Ro
manyadan, 37 evden 182 nüfus Rusyadan, 

28 evde 95 i Suriyeden, 
62 » 161 i Adalardan, 
3 » 23 ü Kıbrıstan, 
1 » 5 i Afganistandan, 

12 » 49 u İrandan, 
19 » 54 ü Garbî Trakyadan gelmişlerdir. 
Bunlar da şu suretle memlekete tevzi edil

mişlerdir. 
2032 evde 7739 u Trakyaya, 

60 » 159 u Antalyaya, 
174 » 1255 i Elâzize, 
56 » 279 u Diyarbekire, 

322 » 1246 sı Muhtelif vilâyetlere, 
505 » 1246 sı da serbest olarak kalmış

lardır. 
Bunlara yapılan muavenetin mahiyeti kanu

nen muayyendir. Yeni kanunla bunun ancak 
şekli değişmiştir. Ev, tarla, çiftlik alâtı, to
humluk ; esnafa dükkân ve biraz da yeni kanuna 
göre bağ yeri.. Şimdiye kadar bu gelen muhacir
lerin topraklan kendilerine tevzi edilmiştir. Yal
nız, bu sene gelenler bundan hariçtir, çünkü ye
niden bir toprak tevziatı başlamamıştır. En çok 
gelen muhacirler rençberler ve çiftçiler oldukları 
için yerleştikleri yerlerde mevcut köyleri tak
viye suretile yerleştirilmişlerdir. Kendilerine 
emvali metrukeden ve millî araziden toprak ve
rildiği gibi istimlâk suretile ve 1505 numaralı 
kanuna göre toprak verilmiştir. Bundan sonra çı
kacak en mühim mesele bundan sonra gelecek 
muhacirlere toprak bulmak keyfiyetidir. Çün
kü elde Devlet malı olarak pek az toprak kal
mıştır. Kanunun derpiş ettiği köy meraların
dan fazlası bunlara toprak olarak verilecektir. 
Bu miktar da gelecek muhacirlere kifayet et
meyecek derecededir. Buna karşı yapılacak iş, 
mevcut ve işlenmeyen sahipli toprakları istim
lâk ederek bunlara tevzi etmektir. 

Evler iki suretle yapılmaktadır. Bazı, ma-
| halline ve icabına göre ev yapılarak doğrudan 
| doğruya muhacir iskân edilmektedir ve bir 

çok yerlerde de bu evler muhacirlere yaptırıl
maktadır. Bu ikinci tarz tatbik edilirse tabii-

\ dir ki iskân masrafı çok azalacaktır. O usul de 
; şudur: Kendi evinin malzemesini kendisine 
j tedarik ettirip ona mukabil işçiliğinin bedelini 

verilmek suretile hem kendisine iş bulunmuş 
j oluyor hem evin bedeli kendisine verilerek bu 

suretle iaşesi de temin edilmiş oluyor. 
j Nihayet yapılacak yardımın ölçüsü bütçede-
i ki mevzu tahsisattır. Bu tahsisat son iki sene-
i den beri Şark vilâyetleri için 250 bin lira, Garp 

15 — 
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vilâyetleri ve merkez masrafı için 55 bin 
liradır. Halbuki her muhacir ailesinin is
kânı garp hesabına göre, nüfus başına bin 
liradan, beş nüfus beş bin liraya mal 
oluyor. Bizim memleketimizdeki kolaylıklar 
ve yerli halkın muhacirlere gösterdiği şef
kat ve merhamet sayesinde bugün iskân 
masrafı çok ucuza malolmaktadır. Bunu nüfus 
başına yüz lira olarak hesap edebiliriz. Burada 
1934 senesi tahsisatı olan 55 bin liranın nerele
re tevzi edildiğine dair cetvel vardır. Fakat 
bütçede görüldüğü için tekrar okumağa lüzum 
görmüyorum. Sualin birinci kısmı budur. 

İki numaralı sual : Bu kardeşlerin 10 bini
nin Köstencede vapur beklediklerini gazeteler 
yazıyor, doğru mudur? Doğru ise kış basma
dan evvel büyük vapurlar göndererek fazla tu
tulmadan toptan memleketimize getirilip yerleş
tirilmeleri düşünülmüş ve tedbirler alınmış mı
dır? Köstenceden 15 bin muhacirin beklediği 
doğru değildir. Havadis mübalâğalıdır. Bu se
ne gelem bütün muhacirlerin yekûnu bu mev
simde 12 bin kişiden ibarettir. Oraya toplanan 
muhacirlerin bu sene biraz fazlalık olması Bul-
garistanda Deli orman Türklerinin şimalden 
Romanyaya hicret ederek oradan memlekete 
gelmek istemelerinden doğmuştur. Tabiî Ro-
manyadaki Dobrice Türkleri de bunlara inzimam 
etmiştir. Şimdiye kadar altı ay zarfında gelen 
muhacirlerin miktarı 4 337 dir. Son zamanda 
- dün telefonla da sorduk - Köstencede muhacir
lerin miktarı 100 den fazla değildir. Bunlar da 

toplandığı vakit İstanbuldan vapurlar gönderil
miştir ve bunlar da nakledilmiştir. 

Bütün Bulgaristanda bir milyon türk var
dır. Türklerin en kesif bulundukları yer, ka-
dimen Kılâı erbaa denilen Deli ormandır. Bu
radaki Türkler kuvvetli ve bildiğimiz tam Türk 
evsafını haiz olan Türklerdir. Diğerleri Rumelii 
şarkide ve bir kısmı da Edime vilâyetinde Bul
garlara kalan kısımda Koşukavak, Ahiçelebi, 
Dandere denilen dağlardadır. 

400 000 türk te Romanyada vardır. Bunların 
içerisinde hırıstiyan türkler denilen Kakavuz 
türkleri de dahildir. 

800 000 kadar da Yugoslâvyada vardır. Bu
radaki türkler evvelâ Makedonyada kendileri
ne kalan kısımlarda, henüz gelmeyen türkler-
dir. Diğer taraftan yine türk unsurundan ol
dukları halde kısmen dillerini muhitlerine uydu
ran diğer Türkler vardır. Hariçteki Türkler bun
dan ibarettir. Bunlar doğrudan doğruya bizim
le beraber son asırlarda istilâlara iştirak edip 
orada yerleşen ve asırlarca bizimle beraber hü
kümran olan Türklerdir. Bundan başka diğer 
yerlerde de türk ırkına mensup daha 20 - 30 
milyon Türk vardır ki bunlar mevzuumuzun ha
ricindedir. 

Türk tarihi, pek iyi malûmunuzdur ki büyük 
hicretlerle başlamış bir tarihtir. Dünyaya me-

I deniyeti yayan, dünyaya insanlığı tanıtan ve 
I tanıttıran Türk büyük muhacereti olmuştur. Ta

biî tarih mevzuumuz haricinde olduğu için son 
I asırlara geleceğim. Türkler bir memleketi kolo-
I nize etmek yani yerleşmekte tarihte misli gö

rülmemiş bir isim kazanmıştır. Hiç bir Devlet 
Türklerle boy ölçüşebilecek kolonizasyon misal
lerine malik değildir. Romalılar, Atinalılar ve 
diğerleri, hatta Fransızlar ve ingilizler Türk
lerin gösterdikleri kolonizasyon kuvvetini hiç 
bir yerde gösterememişlerdir. Türk her nereye 
gittise medeniyeti, imar ve irfanı da birlikte 
götürmüş ve bir müddet sonra oraları bugünkü 
kendi iç vatanımızdan farksız bir hale getirmiş
tir. Son asırlarda Türkün ilk geri hicreti bi
lirsiniz (Viyanadan ricatten) başlar. Türkün 
ikinci bir hasleti de vaktile bayrağının hâkim 
olduğu yerde esir olarak yaşayamamasıdır. Bu-

| nu zaaf olarak telâkki edenler olduğu gibi kuv
vet olarak ta telâkki edenler de vardır. Ben, 
Türklerin esir yaşayamamalarmı, büyük bir has
let ve kuvvet olarak tanırım. 

I Türk hicretleri bilhassa son asır ricatlerin-
I den sonra çok feci olmuştur. Tarih okuyan 

gençlerimize orada tez yapacak çok feci des-
ı tanlar vardır. Elbette Bunlar bir gün genç el-
j 1er tarafından meydana çıkarılacak ve Türkle-
' rin ricatte çektikleri sıkıntıyı insanlığın yüzüne 
1 haykıracaktır. Bu kısmı da tarihe bırakalım. 

Bizi en vakından alâkadar eden ricat 93 te ol-
J muştur. Maamafih bu, tarih mevzuudur. Mem

lekete gelen muhacirlerin bakımsızlığı, memle
ketteki karışıklık, vasıtasızlık bir çoklarının 

I hatırındadır ve bir takımları da okumuştur. 
Şüphesiz bu zavallı muhacirler hem ölmeyi ve 

! hem de öldürmeyi intaç edecek hastalıklar bı-
1 rakmış ve gelenler de bir usul ve metoda tâbi 
! olmayarak Anadoluya yayılmışlar. 
j Bizim yetiştiğimiz ikinci feci hicret hadise

si Balkan harbi ve büyük harp muhaceretidir. 
Balkan harbi muhacereti de aşağı yukarı ev-

! velkilerine benzemiştir. Bunlar hep menfî muha
ceretlerdir. Yani haricî tesir altında yapılmış 
cebrî muhaceretlerdir. Bu cebrî muhaceret her 

i yerde ayni neticeyi verir. Bir taraftan karga
şalığın memlekette doğurduğu fikir; his ve vic
dan perişanlığı, diğer taraftan g'elen zavallıla
rın memleketlerinden atılarak, kovularak, mal-
sız, mülksüz, kuvvei mane viy eleri kırık ve pe
rişan bir halde gelmeleri, bu feci hadisei içti-
maiyenin bu neticeyi vermesini zarurî kılar. 

Bizim Cumhuriyetin idrâk ettiği, mübadele 
muhaceretidir. Mübadele muhacereti, biliyor
sunuz, bir sene hatta 6 ay zarfında evvelce de 
rakamını arzettiğim gibi 400 - 500 bin kişinin 
birden gelmesini ve memlekete dağılmasını icap 
ettirmiştir. Vakıa buradan mübadele tarikile gi
denlerin nüfus itibarile adedi bunlardan çoktu. 
Fakat bizim memleketimizin harbe sahne olan 
kısımları tamamile imha edilmişti. Harp esna-

— 16 — 
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sında geliş gidişte 8 büyük şehir tamamile harap 
olmuş ve bir çoklarının da yarısı yıkılmıştır. 
Fazla olarak 1 400 köy yanmıştı. Yani kendi
lerini iskân edebileceğimiz evlerin kısmı azamı 
harbi umumide ve son muharebelerde zaten 
harap olmuştu. Memleketin o günkü malî vazi
yeti de malûmunuzdur. Senelerce harbetmiş ne
si varsa evvelâ müdafaaya, sonra zafere sarfet-
miş; Devlet maliyesi gayet zayif, muhacirlere 
yardım edebilecek halk ta tamamile bitap vazi
yette idi. Buna rağmen Cumhuriyetin gösterdi
ği yardımla, fedakârlıkla ve yapılan kanunlar
la mübadillerin iskân ve müstahsil sınıfına geç
meleri diğer memleketlerden daha semeredar ve 
daha muvaffakiyetle intaç dilmiştir. 

Aktif muhaceretler, aklı yerinde, kolu kuv
vetli adamın gidip başka yerlerde iş araması 
ve yerleşmesi tarzında olan muhaceretler bizim
kine benzemez. Bununla beraber son zamanlar
da bu yolda yapılan hicretler de iyi netice 
vermemektedir. Siyonistlerin ve beyaz Rus
lar için alınan tertipler tam netice vermemiş
tir. Yani muhaceret haddi zatinde güç olan bir 
keyfiyettir. Bir ağaç köklü olarak bir taraf
tan diğer tarafa nakledildiği vakit güç tutuyor. 
Hatta bir kaç sene sonrası soluyor. Nerede kal
dı ki insanlar ebaancet yerleştiği evden, işledi
ği tarladan bir kanunla veyahut haricî bir taz
yikle ayrılırsa kökünden ayrılmış gibi oluyor. 
Binaenaleyh muhacerette müşkülât görüp müte
essir olmamak icap eder. İşin tabiati bunu ik
tiza ettirmektedir. 

Dediğim gibi ecdadın yurdundan malik ol
duğu tarladan bir kanunla, bir emirle, bir 
darbe ile atılan adamda kuvvei maneviye tabi-
atile sarsılır. Mala karşı rağbeti ve cana karşı 
kıymeti azalır, işte cana karşı kıymeti ve mala 
karşı olan rağbetini artırmak, kuvvei manevi-
yeyi yükseltmek, bu güçlüğe inzimam eden ru
hî âmillerdir. Diğer taraftan bu muhacirler 
meselesi görüşülür ve düşünülürken memleketin 
nüfus meselesi de düşünülmek icap eder. Bir 
milletin en büyük sermayesi nüfusudur. Bu ser
mayenin en kıymetlisi de doğrudan doğruya 
kendi nüfusudur. Her memleketin nüfus şeraiti 
muntazama dahilinde yürürse 25 sene tezauf 
eder. Şimdiye kadar 10 senedenberi Türkiyede 
cereyan eden iktisadî, siyasî ve içtimaî ahval 
ve inkişafı nazarı itibare alarak hiç tekzibten 
korkmıyarak söyliyebilirim ki, 1950 tarihinde 
Türkiyenin nüfusu 30, 35 milyon olacaktır. Bu 
doğrudan doğruya milletimizin kendi sermaye
sinin verimidir. Türkiyenin diğer verimleri de 
buna inzimam eder. Hariçteki kan arkadaşla
rının, his ve hars arkadaşlarının, gerek kendi 
arzulan ve gerekse diğer saiklerle memlekete ge
lebilmeleridir. Memleket nüfusunun çoğalma
sında bunlar da büyük ve kıymetli âmildir. 

Demin de söylediğim gibi, memlekete 923 
ten 934 senesine kadar bir milyona yakın Türk 

gelmiştir. Demek ki, bizim 25 senede bir nü
fusun tezauf edeceği hakkındaki kaideye bu 
kuvetli elemanların tesirile iki milyon Türk 
daha ilâve edebileceğiz. 

Bunların bulundukları yerlerde hukukî vazi
yetleri muahedelerle mazbuttur. Hepsi de ekal
liyet hukukuna maliktir. Fakat Türkiyedeki ir
fanın ve ümranın inkişafı, Cumhuriyetin fe
yizlerinin elle tutulacak ve gözle görülecek ka
dar etrafa yayılmış olması, Türk istiklâl ve şe
refinin cihanşümul olması, hariçteki her Türke 
karşı bir cazibe rolü oynayarak her Türkü ana 
vatana cezbetmektedir (Alkışlar). 

Başka âmiller bulunmakla beraber en büyük 
âmilin bu olduğuna şüphe yoktur. Malını, mül
künü terkederek hudutları cebren ve gizlice ge
çerek gelmeleri sırf biz kan kardeşlerinin güç
lüklerine, darlıklarına, iyiliklerine iştirak et
mekten ibaret olduğunu kendileri söylemektedir
ler. Zaten ahval de bunu gösteriyor. 

Gazetelerde bazı hâdisattan bahsedilir. Yal
nız şunu söyleyeyim ki, bu gün Türkiye Türk
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclis ve onun Hü
kümeti hariçteki bütün insanlıkla, insanî ha
reketlerle alâkadar olduğu gibi, tabiî kendi 
kardeşleri Türklerle de, alâkadardırlar. Bu g'ün-
kü Türkler, başka memleketlerin kendilerine 
olan dostluklarını, orada bulunan Türklere yap
tıkları muamelelerile ölçtüklerini söylersem, zan
nederim ki, Türk milletinin ve Büyük Millet 
Meclisinin hissiyatına tamamen tercüman olu
rum (Alkışlar). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hiç şüphe
sizdir ki, yeni Türkiyenin yeni siyasetleri içeri
sinde iskân ve muhaceret işi dahi lâzım oldu
ğu kadar ehemmiyet ve dikkat gözü önüne 
alınmış ve tatbikatına başlanmıştır. Fakat iti
raf edeyim ki, Cumhuriyet devrinin muhaceret 
siyasetini bu kadar müsbet ve faideli ve seme
reli şekilde, rakama müstenit malûmatla öğ
rendikten sonra kanaatim, her halde çok te
şekkür, fevkalâde minnettarlık yaratacak de
recede olmuştur. İskân kanunumuzla muhacir
lere yapılması lâzımgelen fedakârlığı prensip 
olarak kabul ettikten sonra bunun manasında; 
nereden olursa olsun gelecek kardeşlerimizin 
yüreğimizde ayrıca mevkii olduğunu ifade et
mek ve onlara kendi ekmeğimizden ve yağımız
dan ayıracağımız hisselerle hakkı hayat vere
ceğimiz taahhüdünü mündemiçtir. Görüyoruz ki 
bu taahhüdümüz yerine getirilmektedir, bu ta
ahhüdün yerine getirileceği hakkındaki temina
tı, resmî bir ağızdan da işiterek memnun olmuş 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, içerinizde muhaceret acısının 
ne olduğunu tatmayan bahtiyarlar vardır (He
men vok sesleri). Fakat muhaceret denilen ha
lin saikrnı behemehal maddî ve manevî tazyi
kin icra ettiği tesirde aramalıdır. Binaenaleyh 
Suriyeden, Romanyadan, Yugoslavyadan, bil-

— 17 — 



I : 3 12-11 -1934 G : 1 
meni Bulgaristandan, şuradan buradan burala
ra iltica ©den ve Şükrü Kaya Beyefendinin de
diği gibi bütün emvalini hatta yok pahasına sa
tarak değil tamamen terkederek buraya ka
dar gelen vatandaşların gözünde okunan ıstı
rabın en derininin yüreklerinde münde
miç olduğuna ben kaniim. Bahtiyar bîr 
vaziyette bulunyoruz ki, bütün etrafımızda ta
rihin uzun zamanlarında kol atıpta orada her 
hangi bir tesirin altında bıraktığımız kardeş
lerimizin hepsini himaye edecek yok merha
metli, çok insanî bir kucak vaziyetini muhafa
za eden bir millet bulunuyoruz. Kendi hesabı
ma ve bütün millet hesabına açılan bu şefkatli 
kucağın bana ilham ettiği manzaradan fevka
lâde mütehassis ve minnettar bir halde bulunu
yorum. Bu kadar nazik bir vaziyette, otur
duğu ve yaşadığı yerden evini, yurdunu bıra
kıp harice çıkmak vaziyetini gösteren vatan
daşların, Türk milletinin şefkatli elini uzat
ması için gösterdikleri arzuya anında cevap ver 
mek ve yetişmekliğimiz çok doğru olur. Çünkü 
bunların bir daha geriye dönmeleri imkânı yok 
tur. Onlar doğdukları yere karşı vaziyetlerini 
ifade bu şekilde yurtlarını bırakıp ta li
manlara gelmiş olan vatandaşların, kan kar
deşlerimizin orada toplu bir halde vapur bek
lediklerini gördüğüm zaman, duyduğum teessü
rün ne dereceye kadar varit olduğunu anlamak 
üzere Dahiliye vekili Beyden bu suali sordum. 
Vekil Beyefendi suallerimdeki miktarların mü
balâğalı olduğunu söylediler. Çok teşekküre lâ
yıktır ki, bu miktar 10 bin olmasında, 4 bin ol
sun. Nihayet vekil Benfendini vatadnaşlarımı-
zın tamamen yerleştirilmiş olduğunu bildiren 
tepşiratı, bu teessürümü izale edecek mahiyet
tedir. Bu muhacirlerin vapurlarla nakledildiğine 
göre artık vapurlarla nakledilecek kimse kalma
mıştır manasını çıkarıyorum. Böyle ise çok te
şekküre lâyıktır. Değil ise hariçteki vatandaş
ların bir an evvel nakilleri için teshilât yapıl
masını, yolunda gayret gösterilmesini ve bilhas
sa mahiyetlerini bildiğim küçük küçük vapur
larla nakliyat yapılmasından husule gelecek te-
ahhure meydan verilmemesini, kış gelmeden ev
vel bunların yerleştirilmelerini, hayat ve sıh
hatleri üzerinde faydalı olacağından vekil 
Beyefendiden bilhassa rica ediyorum. Şükrü Ka-
ya Beyefendinin hakikaten öz candan, gayet açık 
ifade ettiği yeni Türkiye, millî Türkiye, mev
cudiyetini milliyetperverliğine medyun olan 
Türkiye, hiç bir zaman hariçteki vatandaşların 
ıstıraplarına lakayt kalacak derecede insanî va
zifesini unutmamıştır ve unutmıyacaktır. Onun 
içindir ki, mütekabil vaziyette, vatandaşlar ara
sındaki vaziyette mütekabiliyet şeklinde müte
hassis olacağımız noktasını, sözünü, Hükümeti
mizin derin ve kuvvetli siyasetinin en güzel ifa
desi olarak telâkki ediyorum ve milletdaşları-
mızdan buraya gelmek isteyecek olanlar için 

I kuvvetli bir mesnet telâkki ederim. Bu şekilde, 
i sözümü bitirirken Dahiliyet vekâletinin ve Da

hiliye vekili Şükrü Kaya Beyefendinin izahatını 
şükranla karşılamakla iktifa ederim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA E. 
(Muğla) — Yaz ayları içerisinde, yani bundan 
bir iki ay evvel hakikaten Bulgaristandan biv 
muhaceret cereyanı başlamıştı ve bu muhaceret 
bir akın halini almakta idi. Fakat hariciyemi 
zin yaptığı diplomatik teşebbüsler, Bulgaristan 
ve Rornanyadaki bu akını tamamiie durdurnra:;-
tur. Bunların mahallî tesirat ile olduğunu da 
Bulgar Hükümeti bize söylemiştir. 

Bu gün perakende, yani malını satmış, ya
hut malı kalmamış, yoîa düşmüş Türk muhacit-
leıi haricinde büyük bir akına mâni olacak ge
rek siyasî, gerek idarî her türlü tedbirler alın
mıştır. 

Arkadaşımızın pek iyi söyledikleri gibi kış 
ortasında buraya gelecek muhacirler,, memleke
timizin kışlarının sert olması itibarile çok büyük 
ıstıraplara düşebilirlerdi. Onların çekeceği 
bu ıstırap memlekette çok büyük teessürler hu
sule getirir, ilk bahardan itibaren memlekete 
gelmeleri daha muvafık olur. Bu kış ayları içe
risinde beklediğimiz muhacirlerin miktarı, bel
ki 100 evi geçmeyecek kadar olması iktiza eücr. 
Eğer başkaca bir hadisat olmazsa. 

Gelen muhacirlere bu gün kolaylığı, gerek 
lüzum ve ihtiyacı itibarile en çok ehemmiyet 
verdiğimiz iskân sahası Trakya mmtakasıdır. 
Trakyaya yalnız bu sene 12 000 muhacir yer
leştirdik. Müfettişi umumî ve maiyetindeki 
müfettişler mütemadiyen bu işle meşguldürler. 
Hükümet te elindeki kuvvetini sarf ederek bun
ların bu seneden itibaren müstahsil haline geç
melerini temin edecek tedbirler almıştır. Ken
dilerine Hilâfiahnıer 5 000 lira göndermiştir, 
daha da 5 000 lira göndereceğini vadetmiştir. 
Huzuru âlinizde Hilâlialımere arzı şükran ede

rim. Diğer taraftan Ziraat vekâleti de Ziraat ban
kası ile anlaşarak bunlara gerek yiyecek ve ge
rek tohumluk olarak altı bin ton buğday gön
dermeyi karar altına almıştır. Bunu da şük
ranla yadederim. 

Geçen sene Büyük Meclisin kabul ettiği ka 
I ıramın ihtiva ettiği maddeler çok mühim ve çok 

esaslıdır. Hükümet deıhal bunun tatbikma geçmek 
üzere tedbirler almıştır. Evvelâ nazarî olan ni 

! zamname hazırlanmış ve çıkarılmıştır. Talimat 
nameler de hemen çıkmış denebilir. Nizamnameyi 

| Şûrayi devletin kabul ettiğini dün haber aldım. 
Kanunun derpiş ettiği husuî bir komisyon var
dır. O komisyon Devlet dairelerinin esaslı aza 
larından, en büyük memurlar ve hariçten seçı-

l lecek üç azadan mürekkeptir. 
Bu komisyon toplandıktan sonra mesaisine 

j başlayacaktır. Şunu arzetmek isterimki efkârı 
ı umunıiyeye ve Büyük Meclise hesap vermiş ol 
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mak için Devletin ön siyasetlerinden biri de 
tamamile nüfus siyasetidir ve bu nüfus siyaseti
mizde gelecek muhacirleri muntazam metot da
hilinde g'etirmek, yerleştirmek ve onları derhal 

müsmir hale koymaktır. Bu gayeye teveccüh 
edecek siyasî müzakerelerin de arifesinde bulun
duğumuzu arzederim (Alkışlar). 

REİS — Ruznameye geçiyoruz: 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Büyük Millet M telisi 1934 sev esi nisan 
diji hesabı 'halikında 5/61 numaralı Meclis hesap
larının tetkiki encümeni mazbatası \ l] 

REİS — Birinci müzakeresi yapılmış mad
delere geçiyoruz: 

2 — Bodııroğullarından Ibralıimoyl ıı Halil 
Efendinin 2323 numaralı kanıma bayii ct.lrelde 
yazılı kıta numarasının düzel Ulan si hakkında 
3'507 numaralı Basreliâht İçilen si n Bütey (il
enmeni mazbatası [2] 

26 - X - 1933 tarih ve 2323 numaralı kanunun 
birinci maddesine bağlı cetvelde tashih yapıl

masına dair kanun 

MADDE 1 — 26 - X - 1933 tarih ve 2323 nu
maralı kanunun birinci maddesine bağlı efrada 
mahsus cetvelin 3 sıra numarasında yazılı Bo-
duroğullarmdan Halile ait künye aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

F. 24, Â. 143, Tb. 1, Bl. 1. 
REİS — İkinci kıraatidir. Birinci madde hak

kında tadil teklifi yoktur. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 26 - X - 1933 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmeyenler .., Kabul edilmiştir. 

3 — Muh.asebci umumiye kanununun 99 nen 
maddesi hükmünün, jandarmana da f.şmili lıak-

| 1 | 1 numaralı matbua zaptın son andadır. 
[2] Birinci niüıakcrcsi üçüncü içtima senesi

nin (80 nci inikat zeıptındcıd.ır). 

kında 1/857 numaralı kanun lâyihası re Maliye 
re Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Bunun da ikinci kıraatidir. 

Muhasebei umumiye kanununun 99 ncu mad
desi hükmünün jandarmaya da teşmili için 

mezkûr maddenin tadiline dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — 1050 numaralı muhase
bei umumiye kanununun 99 ncu maddesi aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

Devletin berrî, bahrî, havaî ve jandarma mü
dafaa kuvvetlerine müteallik teçhizat, malzemei 
harbiye, melbusat, mahrukat ve erzak ve Askerî 
fabrika ve merbutu müessesat Millî Müdafaa ve 
Dahiliye vekâletlerince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik olunacak talimatnameye tevfi
kan teftiş ve murakabeye tâbi olup bunlar için 
hesabı katî tanzim edilmeyeceği gibi Divanı mu
hasebata hesap dahi verilmez. 

REİS — Birinci madde hakkında tadilname 
olmadığına göre reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu kanun nesri tarihin-IKINCI MADDE 
den muteberdir. 

REİS — Kabul edenler . 
Kabul edilmiştir. 

Etmeyenler . . . 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de yoktur. Perşembe günü saat 15 te içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

|.l | Birinci müzakeresi 3 ncü içtima senesinin 
8 nci inikat zaphndeıdır. 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No t 
Büyük Millet Meclisi 1934 senesi nisan ayı hesabı hakkında 

5/64 numaralı Meclis Hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. T. encümeni 

Esas No. 5)64 
Karar No. 9 

Lira 
51 

250 
302 

1 256 

851 
633 
485 
175 

K. 
39 
97 
36 
80 

3-XI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Nisan 1934 iptidasındaki para 
;» y> ayı içinde alınan para 

:» » » verilen para 
46 309 56 Nisanın son gününde Ziraat bankasında bnlunan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1934 senesi nisan ayı hesabı dahi tetkik olunarak 
alınıp verilen ve nisanın son gününde Ziraat bankasında kalan paraların miktarı yukarıda 
gösterilmiş ve alınıp verilen paralara ait evrak muhasebe kaydine uygun görülmüştür. 

Umumî Heyete bildirilmek üzere arzolunur. 

M. H. T. En. Reisi 
Van 

Hakkı 
Aza 

Ankara 
Şakır 

M. M. 
Ankara 
Rifat 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Murakıp 
Denizli 

Mazhar Müfit 

Aza 
Balıkesir 
ibrahim 




