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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Saym iiyelerden bazilarmm tesrii masuniyetleri 
hakkmda alti tane mazbata kabul olunduktan sonra, 

B. M. Meclisi 1935 yih birinci tesrin ayi hesabi hak-
kmdaki mazbata okundu. 

Evkaf umum miidiirliigii 1932 yih bxitqe kanununun 
besjinci maddesinin iki fikrasmm degi§tirilmesine, 

Posta, telgraf ve telefon merkezlerinden bazilarm-
da muvakkat iicretli memur gahstirilmasina, 

Devlet demiryollan ve limanlan igletme umum mii
diirliigii memur ve miistahdemlerinin iicretlerine dair 
kanun layihalan kabul edilerek pazartesi giinii top-
lamlmak iizere inikad bitirildi. 

Balkan Vekili Katib 
Refet Canitez Tokad 

SUreyya Tevfik Genca 

Katib 
Coruh 

Ali Zirh 

2 _ HAVALE EDtLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Istanbul Oniversitesi icjn 213 452 liralik 

istikraz yapilmasi veya hesabi cari a^tinlmasi hak
kmda kanun layihasi (1/325) (Biitge enciimenine). 

Tezkereler 

2 — Hazineden taksitle gayrimenkul mal satin 
almis olanlann taksit bedellerinin tecili hakkindaki 
kanuna gore tahakkuk ettirilmis olan yiizde bes fa-
izlerin 2222 sayili kanun hiikmiine nazaran aranihb 
aranilmayacagmin tefsirine dair Bagvekalet tezke-
resi (3/168) (Maliye ve Biitce enciimenlerine). 

Mazbatalar 
3 — Denizalti botlannda kullanilan gedikli ve 

miikellef kii^iik zabitlerle efrada seferde, manev-
ra ve tatbikatlarda hazir gida verilmesi hakkmda 
kanun layihasi ve Milli Miidafaa, Maliye ve Biit^e 
enciimenleri mazbatalari (1/178) (Ruznameye). 

4 — Deniz mensublarma mahsus yemek bedeli 
hakkmda kanun layihasi ve Mill! Miidafaa ve Biit-
<;e enciimenleri mazbatalari (1/208) (Ruznameye). 

5 — Imalati harbiye fabri-kalarindaki miitehas-
sis zabitlere verilecek yevmiye hakkindaki 1058 sa
yili kanunun basligi ile 2 nci maddesinde degisiklik 
yapilmasma dair kanun layihasi ve Biit«e enciime-
ni mazbatasi (1/213) (Ruznameye). 

B I R I N C I O E L S E 
A§ilma saati : 15 

BA§KAN — Refet Canitez 

KATlBLER : Nasid Ulug (Kutahya), Ali Zirh (Qoruh). 

« • • • 

BALKAN — Celse agilmistrr. 

3 — RiYASET DlVANININ HEYETl UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Saym iiyelerden baztlanna izin verilmesi 
hakkmda Buyiik Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Umumi Heyete 
A§agida isimleri yazili saym uyelerin iainleri 

Baskanlik Kurulunca kararlastrrilmistrr. Umu
mi Heyetin onamasma sunulur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Afyon Karahisar Izzet Akosman, 1 ay. Has
taligrna binaen, 

Bolu Hasan Cemil Qambel, 2 ay. Hastaligrna 
binaen, 

Bolu 1. Hakki Uzmay, 20 gun. Hastaligrna bi
naen, 

Qanakkale Dr. Mustafa Bengisu, 1 ay. Ma-
zeretine binaen, 

Corum Ismet Eker, 25 giin. Mazeretine bi
naen, 

Edirne §feref Aykut, 15 giin. Hastaligrna bi
naen, 

Elaziz Fazil Ahmed Ayka§, 2 ay. Mazeretine 
binaen, 

Istanbul Hamdi Denizmen, 2 ay. Hastaligrna 
binaen, 

Istanbul Hamdi Giirsoy, 1,5 ay. Mazeretine 
binaen, 

Istanbul Gl. Refet Bele, 2 ay. Hastaligrna 
binaen, 

Kars Fuad Koprulu, 1 ay. Hastaligrna binaen, 
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Kastamdnu Sitki §«rif Eken, 1 ay. Mazeretine 

binaen, 
Kocaeli Kemalettin Olpak, 2 ay. Hastaligma 

binaen, 
Malatya Vasif Qmay, 15 gun. Mazeretine 

binaen, 
Manisa Kani Akeken, 25 gun. Hastaligma 

binaen, 
Manisa Sabri Toprak, 2 ay. Hastaligma 

binaen, 
Mu$ Naki Yiicekok, 1,5 ay. Hastaligma 

binaen, 
Seyhan Ali Miinif Yegena, 20 gun. Mazeretine 

binaen, 
Seyhan Omer Bi§er, 20 giin. Mazeretine 

binaen, 
Srvas Ismail Memed Ugur, 20 giin. Mazeretine 

binaen, 
Tokad Hurrem Ergttn, 1 ay. Hastaligma 

binaen, 
Trabzon Danis Eyuboglu, 1 ay. Mazeretine 

binaen, 
Urfa M. Emin Yurdakul, 2 ay. Hastaligma 

binaen, 
Zonguldak R. Ziihtii Soyak, 2 ay. Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Sjfimdi Hepsi ayri ayri okunub 

reye arzedilecektir. 
Afyon Karahisar Izzet Akosman, 1 ay. Has 

taligma binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Bolu Hasan Cemil Qambel, 2 ay. Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Bolu 1. Hakki Uzmay, 20 giin. Hastaligma bi

naen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmey enler ... 

Kabul edilmistir. 
Qanakkale Dr. Mustafa Bengisu, 1 ay. Ma

zeretine binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Qorum tsmet Eker, 25 giin. Mazeretine bi

naen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Edirne §eref Aykut, 15 giin. Hastaligma bi

naen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Elaziz Fazil Ahmed Aykag, 2 ay. Mazeretine 

binaen, 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Istanbul Hamdi Denizmen, 2 ay. Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 

Istanbul Hamdi Oiirsoy, 1,5 ay. Mazeretine 
binaen, 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Istanbul Gl. Refet Bele, 2 ay. Hastaligma 
binaen, 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Kars Fuad Kopriilii, 1 ay. Hastaligma binaen, 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Kastamonu Sitki §erif Eken, 1 ay. Mazeretine 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Kocaeli Kemalettin Olpak, 2 ay. Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Malatya Vasif Qmay, 15 giin. Mazeretine 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Manisa Kani Akeken, 25 giin. Hastaligma 

binaen, 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Manisa Sabri Toprak, 2 ay. Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Mus Naki Yiicekok, 1,5 ay. Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Seyhan Ali Miinif Yegena, 20 giin. Mazeretine 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Seyhan Omer Biger, 20 giin. Mazeretine 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul agilmistir. 
Sivas Ismail Memed Ugur, 20 giin. Mazeretine 

binaen, 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Tokad Hurrem Ergiin, 1 ay. Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Trabzon Danis Eyuboglu, 1 ay. Mazeretine 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Urfa M. Emin Yurdakul, 2 ay, Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmey •oiler ... 

Kabul edilmistir. 
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Stonguldak R. Ziihtii Soyak, 2 ay. Hastaligma 

binaen, 
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 

2 — Fevzipasa - Diyarbekir demiryolu hat Li
mn aqxlma toreninde bulunacak suyin il.yelere da
ir B. M. Meclisi Riyaseti tezkeresi, 

Umumi Heyete 
Fevzi Pa§a - Diyarbekir demiryolu hattmin 

agilma toreni ikinci te$rin aymm 22 nci cuma 
giinii Diyarbekirde yapilacagmdan on sekiz za-
tin hazrr bulunmasi Nafia vekaletinden rica edil-
mektedir. 

Dahili nizamnamenin 219 ncu maddesine tev-
fikan bu heyete reis vekilleri ile katiblerden 
ve idare amirlerinden birer zatin dahil olmasi 
ve miitebaki 15 zatm da kura ile segilmesi lazim-
gelmektedir. 

Arzi keyfiyet ederim. 
B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

BALKAN — Fevzi Pasa - Diyarbekir demir 
yolu hattmin kiisadi toreninde bulunmak iizere 
18 zatm segilmesi isteniliyor. Bunlardan iigiiniin 
Divani riyasetge segilmesi Dahili nizamname ile 
tayin edilmistir. 15 kisi igin kura gekecegiz. 

(Isparta) Kemal Unal, (Istanbul) Ziya Kara-
mursal, (Konya) Dr. Osman §evki Uludag, (Af-
yon Karahisar) Ali Qetinkaya, (vekil sesleri) 
(Ordu) Ahmed Ihsan Tokgbz, (Sivas) Sabiha 
Gorgey, (Izmir) §iikrii Sarag, (vekil sesleri) 
(Tekirdag) Rahmi Apak, (Tokad) Resai Eris-

ken, (Urfa) Fuad Gokbudak, (Urfa) General 
Ahmet Yazgan, (Van) Miinib Boya, (Konya) 
Ressam §evket Dag1, (Istanbul) Ali Rana Tar-
han, (vekil sesleri), (Afyon Karahisar) Berg 
Tiirker. (Mezun, evvelce gitti sesleri), (Manisa) 
Kazim Nami Duru, (Kocaeli) i. Siireyya Yigit. 

Bu suretle 15 zat tamam olmustur. Bunlardan 
ikisi vekildir. Bay Rana; siz gidecekmisiniz? 

GttMRttK VE iNHlSARLAR VEKlLl ALl 
RANA TARHAN (Istanbul) — Ben zaten da-
vetliyim. (Bay saracoglu da oyle sesleri). 

0 halde bu iki zatm yerine yeniden iki kisi 
kura ile segilecektir: 

(Isparta) Hiisnii Ozd?.,mar, (Sivas) Ziyaed-
din Basara. 

Bu suretle 15 zat tamam olmus demektir. 

3 — DenialLi mensublanna verilecek zamaim 
ve tazminat hakkmdaki kanun Idyihasvuvn yeri 
verilmesine dair Basvekdlet tezkeresi. 

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
19 - V - 935 tarih ve 6/1519 sayili tezkere-

ye ektir. 
Denizalti mensublarma verilecek zamaim ve 

tazminat hakkmdaki kanun layihasmin, goriilen 
liizuma binaen geri almmasi; Milli Mudafaa ve-
killiginin 11 - XI - 935 tarih ve 111/11785 sa
yili tezkeresile istenilmistir. Adi gegen kanun 
layihasmin geri gonderilmesine yiiksek miisaa-
delerini dilerim. 

Basvekil 
1. tnonii 

BA§KTN — Alelusul iade ediyoruz. 

4 — MttZAKERE ED1LEN MADDELER 

1 — 7 Top. A. 1 Tb. Kumutam binbasi Fey-
zinin takdiniame ile t alii fine dair Basvekdlel 
tezkeresi ve Milli Mudafaa encilmeni mazbalasi 
(3/140) [1] 

MlLLI MttDAFAA En. M. M. KAZIM SE-
VttKTEKlN (Diyarbekir) — Bu mazbatayi 
enciimene istiyoruz. 

BALKAN — Enciimenin talebi iizerine maz
batayi iade ediyoruz. 

2 — Iskdn kanununun bazi maddelerinin d<^ 
gisfirUmesine ve iskdn islerinin Sihha.t ve ivliinai 
muaveuel vekdletine devrine ve ayri, billee ile 
idare ulunan bir Iskdn unium niudurlugu Ieski-
line dair kanun Idyihasi re Deihiliye ve Silihat ve 
ielim at mua vene I ene Urn enlerin den m ilrekk e b 
Muhtelit eneumcn ve Hulcv enciinieni mazba-
talan (1/318) | 1 | 

BALKAN — Ruznamede iskan kanununun 

[1] 9 sayiU basmayazi zabtin sonundadir. 
[1J 10 sayih basmayazi saptin sonimdadir. 

bazi maddelerinin tadiline dair kanun vardir 
ki bunii enciimen ikiye ayirmistir. Birisi asil 
kanuna, birisi de teskilata aiddir. 

SIHHAT VE I. M. V. Dr. REFlK SAYDAM 
(Istanbul ) — Riyasetin de arzettigi gibi bu 
kanun Hiikumetten bir tek layiha olarak gel-
mistir. Burada teklif iizerine Dahiliye ve Sih-
hiye enciimenlerinden miirekkeb enciimen top-
lanarak bu kanunu ikiye ayirmistir. Birisi 
dogrudan dogruya umum mudiirluk teskilati-
na aid ve lazmigelen tahsisatm verilmesine da-
irdir. Digeri de iskan kanununun bazi mad
delerinin tadilatma aiddir. Enciimen her iki 
kanunu hazirlamistir. Bendenizin istirhamim 
bunlarm miistacelen miizakeresidir. 

BALKAN — Bu layihalarm miistacelen mii-
zakeresi teklif ediliyor. 

Evvela birinci kanun layihasmm miistace
len miizakeresini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

§imdi ikinci kanun layihasmm miistacelen 
miizakeresini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 
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Birinci layihanm heyeti umumiyesi hakkm-

da soz isteyen var mi? 
HtJSNU KlTABCI (Mugla) — Yiiksek hu-

zurunuza sizin de istirak edeceginize emin ol-
dugum bir temennide bulunmak iizere cikiyo-
rum. Son giinlerde Istanbul gazeteleri ana va-
tana gelmek iizere binlerce irktasimzim Kos-
tenceye gelerek orada ya vapur bulunamama-
smdan veyahud muamelelerinin ikmal edile-
memesinden dolayi giinlerce ve hatta haftalar-
ca orada beklediklerini yazmaktadir. Bizim ne-
sil hicretin elem ve iztirablarmi yalniz baba 
ve dedelerinin acikh sergiizestlerini dinleyerek 
de^il, bizzat goriib gektigi igin muhacirligin 
ne demek oldugunu 50k iyi bilen bir nesildir. 
Bunun igindir ki Oiimhuriyet Hiikumeti ile 
Kamutay elele vererek memleketimize gelecek 
irkdaslanmiza karsi her tiirlii kolaylik ve feda-
karligi goze almislar ve bunun igin 2510 numara-
li kanunda sarih hiikiimler vazetmislerdir. Bu 
boyle iken ve bu hicret diger eski hicretlerle 
kabili kiyas olmayacak en miisaid sartlar al-
tmda cereyan etmekte iken nasil olur da boy
le aksakliklar oluyor? Buna taacciib etmemek 
eMen gelmez. 

Miisaid sartlar, diyoruz. Qiinkii terkettik-
leri topraklar dost Romanya topraklandir. 
Sonra kendilerine agusunu agan millet ve Hii
kumet, halkin kadrii kiymetini takdir etmis 
ve biitiin islerin plan dairesinde ve intizamla 
yiiriitmegi, kendisine prensib ittihaz etmis 

halkci ve Ciimhuriyetci Hiikumet ve millettir. 
Biz artik hicret babmi kapamak istiyoruz. 
Oiimhuriyet Hiikumeti kesin kararlarla bu ta-
rihi ve ezeli hicrete ve derdlere artik son ver-
mege azmetmis olmasma nazarandir ki goniil 
aksakliklara lakayd kalamryor. Onun igin 
Hiikumetten diledigimiz ana yurd ve Atatiirlt 
hasfetlerile yanan ve yandiklan ipin ecdadin-
dan kalan yuvalarmi terkederek memleketi
mize gelmek isteyen bu rrktaslarrmiza bu ni-
yetlerini izhar ettikleri andan itibaren siyanet-
kar elimizin uzanmasmi ve bunlarm biitiin ha-
yatiyet ve enerjilerini muhafaza ederekten 
memleketimize getirilerek yerlestirilmesi igin 
lazime-elen tedbirlerin alrnmasmi Hiikumetten 
dilerim. 

Vekili muhterem bu isi yeni tekabbiil etti-
gi igin kendilerinden bu hususta beyanatta bu-
lunmasmi istemek hakkmi haiz degilim. Fa-
kat miiriivvete endaze olmaz darbi meseline 
binaen lutfederler de bizi tatmin edecek beya
natta bulunurlarsa kendilerine miitesekkir ka-
liriz. Kanunun esasi hakkmda soylenecek bir 
sey yoktur. Ben esbabi mucibeyi kavrayama-
dim ve 0 kadar kuvvetli bulmadrm. Yalniz 
mademki icra mevkiinde bulunan Hiikumet 
bunun bu sekilde daha iyi idare edilecegini 
iimid ediyor, biz de kendilerinden yalniz iyi 
icra edilmesi temennisile iktifa ediyoruz. Yal

niz benim bir korkum var; bundan dolayi ka*-
tasiyecilik daha ziyade uzamasm. Mesela ka
nunun iiciincii maddesinde miinferiden gelir-
lerse Sihhiye vekaletinin miitaleasi almdiktan 
sonra Dahiliye vekaletinin emrile, yok miicte-
mian gelirlerse Dahiliye vekaletinin miitaleasi 
alindiKtan sonra, Sihhiye vekaletinin emrile 
yapiiacak. Bunlar uzun boylu islerdir. Mu-
hacirler mmtakalan bir prosrram ile yani Ic
ra Vekilleri Heyetinin karari ile belli olacak-
fcir. Miinferiden mi, miictemian mi gelecekler 
ona gore merci ve makam degisecek, diger 
vekalefcin miitaleasi almacak, boyle uzun ve 
muavveg yollar isleri uzatmasm. Baska diye-
ceqim yoKtur. lVXiifcaleam bundan ibarettir. 

NEClB ASIM YAZIKSIZ ( Erzurum ) — 
Bendeniz bu kanun miinasebetile diger bir me-
seleden bahsetmek istiyorum. Bendeniz Anado-
luda 50k gezmedim. Dairei intihabiyemden An-
karaya gelirken gordiim ki dag basmda bir ev 
var, bir derede de iki ev. Bunlar ne bir koy ne 
bir meskendir. Burada yasayanlar hayvaniyete 
dogru gitmege mahkum insanlardir. Iskan isinde 
yerlileri de diisiinerek kbylerin muntazam bir 
hale konmasmi rica ederim. 

BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
baska soz isteyen var mi? 

DAHILIYE V. §tfKRU KAYA (Mugla) — 
Kanunun esbabi mucibesi muhacir islerini ikiye 
ayirib politika kismi dahiliye de ve isin mua-
veneti igtimaiyeye taalluk eden kismmi da Sih
hiye vekaletine vermekten ibarettir. Iskan isi-
nin, nakil, iskan ve iase taraflarm teknik itiba-
rile dogrudan dogruya Sihhat vekaletine ta
alluk ettiginden 0 vekalete devrederek teknik 
yollarmdan yiiriimegi daha muvafik bulduk. 

Tek ve miigtemi muhacirler davasi da yine 
politikaya taalluk ettiginden dolayi muhacirler 
miigtemi bir halde geldikleri takdirde heyeti 
umumiyesi birden kabul edilecegi igin keyfiyet-
ten tabiatile Dahiliye vekaleti haberdar olur 
ve nereye gidecegini bilir. Fakat tek basma 
gelecek bir miilteciyi, Dahiliye vekaleti; nere-
den gelmis, ne maksatla gelmis, nereye yerles-
tirilecek, bunu nereden bilsin? Bu, maksadi 
uzatmak igin degil bilakis tarafeyn biri birini 
haberdar etsin igindir. Muhacir isleri vakit va-

kit Meclisi aliyi ve bu kursuyii gok isgal etti ve 
isgal edecek kadar da miihimdir. 

Umumi niifus siyasetimiz esaslarmdan biri 
disardeki Tiirklerin buraya gelmeleridir. Me-
sele disardaki Tiirklerin gelmesi yalniz niifus 
isi ile alakadar degildir. Bu bir his isi, mer-
hamet, insaniyet, adalet isi olarak ta tecelli 
ediyor. 

Tiirkiyenin bugiinkii mazhar oldugu terak-
ki refahi, goren harigteki rrkdaslarimiz kendi-
lerini bundan asagi bir mevkide gbrmemek 
igin gelmekte ve buradaki Tiirklerin hayat ve 
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hukukundan istifade etmek istemektedirler. 
Buniara kapilarimizi arkasma kadar agmak bi-
zim igin borctur. Bir memlekette hak, adalet 
olmazsa kimse oraya ugramaz. Az zamanda hep-
si gelecek, sen yurdun sen havasi iginde biznn-
le beraber yasayacaklar ve elbette mesud oia-
caklardir. 

Eski devre aid muhacir islerini bir tarafa 
brrakryorum. Cumhuriyet devrinde yani 923 
ten bu o-jine kadar memiekete 660 000 muhacir 
pelmis bulunuyor. Bunun 400 bini mubauele 
sure tile gelmistir. Diger kismi da kendi istek 
ve arzularile gelen irKdaslarrmizdir. Muhacir 
isieri bidayeten Sihhat ve igtimai muavenet ve
kaleti tarafmdan poruiiirdu. 1923 te miibadele 
mukavelesinin tatbika girmesi uzerine bir is-
kan vekaleti ihdas ediidi. Bir seneden biraz faz-
la devam eden bu Iskan vekaleti miibadele-
nin arkasi almmasi uzerine ilga edilerek Mu-
hacirin mudiiriyeti umumiyesi yapildi. Bu da 
929 za kadar devam etti ve ilga eaildi. Niifus 
muduriyeti umumiyesi tesekkiil etti, 929 dan 
934 de kadar muhacir isieri bu suretle goriil-
dii. Devlet biitgesmin darligi ve buhran bu 
ise daha fazla ehemmiyet vermemize mani ol-
du. Bu hususta en biiyiik ehemmiyet 934 iiii 
mayismda burada verdiginiz bir tahsisatla 
basiar. Ondan itibaren Rumeliden gelen irk-
daslarimiz yine Rumeli ve Trakyaya yerles-
tirilmege basianmistir. gimdiye kadar Trakya
ya yerlestiriien niriusun miktan, Romanya, Bul-
garistan, Yugoslavya ve Yunanistandan gelen-
ler dahil olmaK iizere 65 000 kisidir. Yekiinla-
n birer birer arzedecegim. Bunlar Trakyanm 
muhtelif yerierine yerlestirilmistir. Gegen se-
ne ve bu sene verdiginiz tahsisatm kismi aza-
mi Trakyaya hasredilmistir. Bu giin Trakyada 
gelecekleri yerlestirecek ve yerlestirilmesine 
miisaid olacak kadar cam, qivi gibi insaat mal-
zemesi vardir. Bu sene en gok muhacir gelen 
yer Romanya olmustur. Romanya Hiikumetile 
mukavele altmda degilse bile sifahen anlasi-
lan bir takim ahkam vardir. Bu ahkamm esas-
lari sunlardir : Tiirkler mallarmi serbestce sa-
tacaklar, paralarmx alacaklar ve orada kanu-
nun miisaadesi nisbetinde mal alarak burada 
leva ile Turk parasmm miibadele suretile ma-
ruz kalacagi dusiikluge mani olmak, bakaya 
vergileri affetmek, kendilerinin askerde olan 
Qocuklarmi askerden cikaracak, memuriyette 
bulunub da tekaiid olanlarm maaslan verile-
cek. §iiphesiz ki dost Romanva Hiikumetinin 
gosterdigi bu kolaylik bizce sayani siikrandir. 
Fakat heniiz mukavele sekline girmedigi igin 
ne bizi, ne de onlari kavid altma sokmus ol
mak igin soylemiyorum. Yalniz arada gegen bir 
muzakeredir. 

Romanyada evini satarak ve islerini tan-
zim ederek Kbstencede vapura intizar eden 3 
bin Turk vardir. Keza evlerini sattiklan hal-
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de simdilik evlerinde hazrr bulunan 5 bin ki^i 
vardir. Bunlarm mecmuu 8 bin kisidir. Bun
lar kis flfelmeden evvel Trakyaya nakil ve ki§ 
dolayisile Trakyada yerlestirilmeleri kabil ol-
mazsa Istanbul ve civarmda yerlestirilmeleri 
Hiikametce kararlastirilmistir. 

Sonra bunlarm kis jQfunii kiigiik vapurlarla 
yavas yavas nakli zor olacagi igin bunlarm 
Devletin elinde bulunan biiyiik vapurlarla nakli 
ve toplu bir halde memiekete getirilmeleri 
du^unuhnustur. Bu hem kendileri igin, hem 
de Hiikumet icin daha iyi olacaktir. 

Son verilen karar budar. Tabii bundan sonra 
gerek kanun ve gerek muhacir hakkmda ne yapi-
lacagmi arkadasrm icab ettikge izah edecektir. 
Tiirk muhacereti tarihimizin gok hazin bir 
faslmi teskil eder. §imdiye kadar olan muhace-
retler cebridir. Tiirkiin vasfi vardrr. Sancagi-
ni ve h&kimiyetini kaybettigi yerde yasayami-
yor. Bu hususa dair gegen safhalari hepimiz 
biliyoruz, tekrar edecek degilim. Bay Kitabgi-
nm da isaret ettigi gibi bu defaki muhaceret 
boyle degildir. Bu defa Romanyadan gelen mu-
hacirler mallarmi satarak gelmektedirler. Bul-
garistandan gelenler ayni serait dahilinde gel-
miyorlar. tki senede Bulgaristandan 35 binden 
fazla muhacir gelmistir. Son aldigrmiz haberle-
re gore bin ailenin mallarmi tasfiye etmis olarak 
Bulgaristanda beklemektedirler. Hiikumetimiz 
bunlar hakkmda icab eden tedbirleri derpis et-
mi^tir. 

Muhaceret islerinin dahile taalluk eden ki-
simlari da olmustur. Seylab, heyelan ve saire 
dolayisile memleket dahilinde hareketler 
yapilmistrr. Sfimdiye kadar sarka da muhacir 
gonderilmistir ve gonderilmege devam olunacak-
trr. Kanunda zikredildigi gibi memleket mmta-
kalara ayrilmistrr. Trakya bu mmtakalarm bas-
licalarmdandir. Biz, Trakyada muayyen bir 
zaman zarfmda - Istanbul harig - laakal bir 
milyon niifus gormek istiyoruz ve bunu az za
manda gbrecegimize eminiz. (Insaallah sesleri). 

Trakyanm, siibhesiz, en biiyiik sermayesi ken
di niifusudur. Son sayrm neticeleri de bize gbs-
termistir ki, memleketimiz diinyanm niifusu en 
gok artan memleketleri arasmdadrr ki, bu nisbet 
bizde bin 23 tiir. Bu giin Trakyaya yerlesti
riien ve yerlestirilecek niifus oraya en yakin 
olan yerlerden ve Trakyanm havasma, topragma 
az zamanda alisabilecek olan yerler ahalisinden-
dir. Trakyaya 500 000 niifus yerlesfti-
recegiz. Bu suretle Trakyada memleke -
timizin diger yerlerinde olan refaha, 
servete, emniyete, en yiiksek hadde erismis ola
caktir (Bravo sesleri). 

Dahilden bakildigi vakit; muhacir islerinde 
belki gok yakmdan alakadar oldugumuz igin 
ve bu ufacik bir noksan kalbimizi sizlattigi igin 
teessiirii mucib seyler goriiriiz. Fakat heyeti 
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umumiyesi muhakeme edildigi vakit; Tiirkiyenin 
daha dogrusu Ciimhuriyet Turkiyesinin miibade-
le, iskan islerinde gosterdigi muvaffakiyeti hig 
bir tarihte, hig bir memleket gostermemislerdir. 
Baska memleketlerdeki muhacir nami altindaki 
halkla yerli halk arasinda daimi miinaferetin 
devam ettigini her giinkii vekayi arasinda gor-
mekteyiz. Halbuki bizim memlekette muhacir-
lerle yerli halk hepsi el ele vermis, memleketin 
saadeti igin galismaktadir. 

Gegen sene Romanyadan ve Bulgaryadan ge-
len muhacirler, gelir gelmez derhal miistahsil 
mevkiine gegmis ve ellerinden geldigi kadar is-
tihsalimize yardim etmistir. 

Bu giin agik ve ag tek bir adam yoktur (Bra
vo sesleri). Bu is biitiin senelere taksim edildigi 
vakit Devletin yaptigi masraf, niifus basma 21 
liradir. Biitiin bu muvaffakiyetler bu memleke
tin ensali atiyesi ve diger memleketler igin mi-
sal olarak gosterilecektir. 

Hepimiz harekati askeriyede bulunduk. Ici-
mizde biiyiik kumandanlanmiz vardir. Bir tabu-
run, bir firkanin nakli ne demektir. Bu firka-
nm, bu taburun 21 yasmdaki genglerini baslarm-
da zabitleri olduklari halde nakli, iskani ne de
mektir lyi bilirler. Qocuklardan, ihtiyar ka-
dmlardan miirekkeb boyle 60 bin kisilik azim bir 
kafilenin bir senede yerlestirilmesi hakikaten bu 
ancak memleketin ve bu memleket halkmm ya-
pabilecegi zorlu islerden biridir. Trakya iska-
nmda Trakyahlarm gosterdigi fedakarligi siik-
ranla anmak borcumuzdur. Kanunu iki esasa 
ayrrdik. Birinci kismi, dogrudan dogruya po-
litika ve kiiltiir isidir. Buna aid isler Dahiliye ve-
kaletine, diger nakil, iskan ve iase isi de Sihhive 
vekaletine aittir. Tabiatile Dahiliye vekaleti ile 
Sihhiye vekaleti memurlan bu iste el birligi ile 
yiiriirlerse muvaffak olacaklardn* ve siibhesiz be-
raber yuriiyeceklerdir. Dahiliyedeki kiiltiir isi 
ve niifus muamelati igin rica ettigimiz bir kisim 
vardir. Bunun zaruri oldugu vaktile Niifus mii-
diiriyet umumiyesini birinci sube, evrak ve mii-
racaat ve muavinlik kaldirilacak olursa, ondan 
daha az muhim olmayan niifus isi memlekette 
arizaya ugrayabilir. Onun igin rica ettigimiz 
kisim sirf bu dosya ve miiracaat memurlugunun 
Niifus miidiiriyeti umumiyesine baglanmasidir. 
Diger kismlar muamelatma aid arkadaslarim 
sual sorarlarsa cevaba hazirim. Sihhiye vekale
tine aid kisma da arkadasim cevab verirler. 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydm) — Kanu-
nun esbabi mucibesinin iyiligi veya kotiiliigii hak-
kmda sbz soylemek arzusunda degilim. Yerin-
de ve daha gok yerinde olacak olan iki vekale-
tin tamamen miisterek mesaisi halinde yapilan 
isler siibhesiz daha siimullu olacaktir. Bu Bii
yiik Turk Devletinin isidir, Bay §iikru Kayanm 
beyanatmin bazi kisimlarmdan miiteessir olarak 
bir kag soz soylemek isterim. Birinoi kismi ifade 

etmeye mecburum ki hakikaten gok dostane co-
reyan etmis olmasma ragmen Romanya isleri-
nin, bir sene ewel baslamis olan bu islerin daha 
kati sekle girmemis olmasmi ve tesrinisani 
nihayetine gelmis bulmamizi hakikaten az gok 
elem verici bir hadise olarak gbrmek miimkiin-
diir. Fakat gbriiliiyor ki son aldiklan tedbirle 
seri bir sekilde bunu hal edeceklerdir. Bu sa-
yani siikrandir. Bu meyanda Bulgaristandan da 
10 bin kiisiiur gogmen geldigini ve onlarm Ro
manyadan gelenler gibi gelmedigini burada sa-
lahiyettar lisandan dinledik. Hakikaten gerek 
isitenler ve gerek Balkan harbine istirak etmis 
olanlar ve orada bulunmus olanlar Bulgarla-
rm nasil insanlar oldugunu ve ne yapar olduk-
larmi ve o zaman ne yaptiklarmi gormiis olan
lar bunlarm acismi daha cok derin duyarlar. 
Inanrrim ki gelenlerin naklettiklerinden veya 
resmi mahafilin edinmis oldugu raporlardan, 
bilgilerden gok daha aci ve derin zuliimlere ve 
muamelelere hedef olmuslardir. Zaman zaman 
sikistigi vakit oksar gibi yapan ve fakat kendi 
eli veya yakasi kurtulunca adeta honharca bir 
takim mahluklarm yaptigi muameleyi yapar gi
bi devam eden, opmek isterken dudagmi uzata-
cak yerde disini gosterir gibi hareket eden bu 
Bulgaristana nihayet cok yakmdan alakadar 

oldugumuz Balkan sulhunun temini igin ve ni
hayet daha genis mikyasta butiin dunya sul-
hunu da alakadar edecek bir vaziyette oldu-
gundan ve Tiirkive Ciimhuriyeti hiikumeti pre-
rek memleketin icinde ve gerek biitiin diinya^a 
sulhu en biiyiik ideal edinmis oldugundan biitiin 
bu heyecansiz soylenemez, ve dinlenemez Mdi-
selere siikunetle mukabele ediyorsa da ben niha
yet bu islerin arasinda aynca ne gibi miidahale-
ler, miinasebetler, muameleler ve muhabereler 
cereyan etmis oldugunu bilmedigim igin Hiiku
meti artik sulh periliginin de fevkina gikar ol
dugunu goriir oluyorum, (Bravo sesleri). 

Hig siiphe yok ki biitiin beseriyeti ve biitiin 
beseriyetin saadetini severim. Fakat hig bir za
man milletimin mevcudiyetini, vakarmi, haysi-
yetini butiin bu seylerin ayagma bezledecek 
kadar ileriye gitmem. Yaptigim kadarmi iste
rim. Tiirkiye Ciimhuriyetinin senelerdenberi 
takib ettigi harici siyaseti gosterir ki ona bas-
kasmin zararma bir fikir ve hareket en ufak 
bir sey isnad edilemez. Her hangi bir memleket 
ve millette her hangi bir sulh idealine karsi 
hususi veya resmi Tiirkiyenin imzasi ve hareketi 
goriilemez. 

Artik benim bu vadide sbyleyisim ve bagi-
risim yalniz vicdanm ve insani hislerin ve 
bir az da irkdasligm sesidir. Bize ne ebedi 
ve ezeli bir husumet ve ne de bir milletin 
menfaatleri aleyhdarligi isnad edilemez. 
Artik sabrim tiikenirse vicdan ve insaniyet his-
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8imin karsisrnda bir rrkdaslarrm oldugu igin bu 
hareket insafla karsilanmalidrr (Alkislar). 

Benim bu heyecanimi yerinde gbriirlerse ce-
vab verirler ve beni teskin ederler. Daha dogru-
su bizi teskin ederleer. Yoksa siyasi veya Devle-
tin menafii umumiyesi neyi istilzam ediyorsa onu 
yaparlar (Bravo sesleri). 

KEMAL KUSUN (Maras) — Romanyadaki 
800 kisi ne kadar miiddet zarfmda buraya geti-
rilecektir? Kis geliyor. Gelir gelmez onlar igin 
hazir yer var midrr? Kereste ve cam var dedi-
ler. Bunlar tatmin etmez. Hazir bir yer var mi? 
Bunlari soracagim. 

DAHtLlYE VEKlLI §UKRtJ KAYA (Mug-
la) — Tiirkiye Ciimhuriyetinin dahili ve harici 
islerinde gizli hig bir kbse yoktur. Memlekete ve 
millete aid biitiin isler bu kiirsude oldugu gibi 
acik goriisiilur ve gbrulur. 

Dahilde oldugu gibi biraktigmiiz yerlerde 
ve bizim harsimizla yasayan ve dilimizlg konusan 
irkdaslanmizm ve kandaslanmizm i".tim^. fer 

di hayat ve hurriyetlerile her giin alakadanz. 
Hariciyeniz her zaman bu alakayi gbsterdi ve 
gostermektedir. Oradaki irkdaslanmizm hie, bir 
tazyika ugramadiklan ve ugramayacaklan hak-
kmda teminat aldi. Bu itibarla resmi makam-
lari ittiham edecek bir vaziyet kalmadi. E^rer 
muhitlerinde maddi veya manevi tazyik gordiik-
lerine muttali olursak oradaki Tiirklerin insanca 
yasamak hakkmi temin ettirmege Hiikumetiniz 
mecburdur. Yapacagi tesebbiisler kafi gelmez-
se miiracaat edecegi daha yiiksek heyetler var-
drr. Bir Tiirk kani akitildigi, bir Turk haksiz-
liga ve tazyika ugradigi vakit Tiirk efkari umu-
miyesinin gosterdigi hassasiyet Hiikumeti la-
kayd birakamaz. 

Fakat hali hazirda gerek dahilde ve gerek 
haricte yaptigimiz tahkikatta; go^men hususun-
da harici tazyikten ziyade dahili tazyikin, vie-
dandan gelen, histen kopan bir tazyikm mevcudi-
yetini gbsteriyor. Bilivorsunuz ki, Romanya Hii
kumeti cok adil bir Hiikumettir. Bilhassa Tiirk 
tebaasi hakkmda cok adilane ve dostane mua-
mele yapmaktadrr. 

Tiirkleri buraya kosturan sey, demin arzet-
tigim gibi, bu giinkii Tiirkiyenin yiiksek mevkii-
dir, Onun harigteki akisleridir. Arkadasim Ki-
tapemm dedigi gibi biranevvel yurda, ve biran-
evvel Atatiirke ve Atatiirk kanunlarma ve reji-
mine kavusmak istedikleri iqindir. Asil esas 
budur. Bu pisikolojik ciheti hakikaten unut-
mamak lazimdrr. 

Bu giin gelecek olan muhacir igin Trakyada 
ve tstanbulda yerler hazrrlanmistir. Bunlar 
yersiz ve ag kalmayacaklardir. Bunlarm gele-
cegi giinii simdiden tayin edemem. Maamafih, 
kara kistan evvel gelib yerlesmeleri igin galisila-
caktrr, 

BASKAN — Baska soz isteyen yoktur. Mad-
delere gegilmesini kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir. 

2510 sayili iskan kanununun bazi maddelerinin 
degistirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 2510 sayili iskan kanununun 
1 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Tiirkiyede Tiirk kultiirune baglilik dolayisile 
niifus, oturus ve yayilismin bu kanuna uygun 
olarak Icra Vekilleri Heyetince yapilacak bir 
programa gore diizeltilmesi Dahiliye ve Sihhat 
ve igtimai muavenet vekilliklerine verilmistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Mezkur kanunun 2 nci madde
si asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Dahiliye ve Sihhat ve igtimai muavenet ve-
killiklerince miistereken yapilib Icra Vekilleri 
Heyetince tasdik olunacak haritaya gore Tiirki
ye, iskan bakimmdan iig nevi mintakaya ayrilir: 

(1) numarali mintakalar : Tiirk kiiltiir ve 
niifusunun tekasiifii istenilen yerlerdir. 

(2) numarali mmtakalar: Tiirk kiiltiirune te-
messulii istenilen niifusun nakil ve iskanma 
ayrilan yerlerdir. 

(3) numarali mmtakalar: yer, sihhat, iktisad, 
kiiltiir, siyaset, askerlik ve inzibat sebeblerile 
bosaltilmasi istenilen ve iskan ve ikamet yasak 
edilen yerlerdir. 

Yukanda yazilan iskan mmtakalarmm tas-
dikli haritasmda; zamanla ortaya gikacak ihti-
yaca gore degisiklikler yapilmasi alakadar veka-
letlerce gosterilecek liizum iizerine Icra Vekilleri 
Heyetince kararlastinlir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 3 — Mezkur kanunun 3 ncii madde
si asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Tiirkiyede yerlesmek maksadile disandan 
miinferiden gelmek isteyen Tiirk soyundan mes-
kun veya gbgebe ferdler Sihhat ve igtimai mua
venet vekilliginin miitaleasi almmak sartile Da
hiliye vekilliginin emrile ve miigtemian gelmek 
isteyen Tiirk soyundan meskun veya gogebe 
ferdler ve asiretler ve Tiirk kultiirune bagli 
meskun kimseler isbu kanunun hiikiimlerine go
re Dahiliye vekilliginin miitaleasi almmak sar
tile Sihhat ve igtimai muavenet vekilliginin emir-
lerile kabul olunurlar. Bunlara muhacir denir. 

Kimlerin ve hangi memleketler halkmm Tiirk 
kultiiriine bagli sayilacagi Icra Vekilleri Heyeti 
kararile tesbit olunur. 

Tiirkiyede yerlesmek maksadile olmayib bir 
zaruret ileasile muvakkat oturmak iizere sigi-
nanlara miilteci denir. 4 ncii maddede yazili 
sebebler bulunmayan miilteciler Tiirkiyede yer-
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lesmek isteyenler ve bunu yazi ile buhmduklan 
yerin en biiyiik idare amirine bildirirlerse hak-
larinda Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince 
muhacir muamelesi yapilrr. 

Obir multeciler igin Dahiliye vekilligince 
haklarmda vatandaslik kanunu ahkami tatbik 
olunur. 

Muhacirlerin alinma yollari Sihhat ve igti-
mai muavenet vekilligince, multecilerin ise Da
hiliye vekillifRince yapilacak talimatnamelerle 
tesbit olunur. 

DAHlLIYE E. M. M. §UKRU YA§fIN (Qa-
nakkale) — Ugiincii fikrada (isteyenler) keli-
mesi vardir, (isterlerse) olacaktir. 

BASKAN — Soz isteyen yok, maddeyi bu 
tashihle reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Mezkur kanunun 8 nci mad-
desi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Tiirkiye iginde topragi dar veya azmaklik, 
bataklik, ormanlik, daglik ve taslik olan yer-
lerde bulunan ve gegim vasitasmdan mahrum 
olan koyleri, gerek meskun ve gerek gocebe 
bulunsun 3 numarali mmtakalar halkmi yasa-
yis ve sihhat sartlari elverisli olan yerlere 
nakletmeye, evleri dae-mik koyleri daha uy-
gun merkezlerde toplamaga, huglan, obala-
ri ve komlari koyler icine kaldirmaga ve ye-
nilerinin yapilmasmi yasak etmeye alakadar 
vekilliklerin teklifi ve miitaleasi uzerine Sihhat 
ve igtimai muavenet vekilligi salahiyetlidir. 

BALKAN — Madde hakkmda bir takrir 
vardir. Okuvacagiz: 

Yuksek Baskanli^a 
4 ncli maddede (alakadar vekaletlerin tek

lifi) ciimlesinden sonra (ve Dahiliye vekaleti-
nin) ibaresinin ilavesini teklif eylerim. 

Tokad 
Galib Pekel 

SIHHAT VE igTlMAI MUAVENET VEKl-
LI Dr. REFIK S A YD AM (Istanbul) — Esaasen 
maddenin aslinda - isbu kanun bu sekilde geldigi 
zaman - eski kanunun hig bir prensibi degistiril-
memistir. Yalniz dahiliyeye aid salahiyetler, da-
hiliyeye verilmis sihhate aid salahiyetler de ona 
verilmistir. Burada arkadasimiz, kanuna yeni 
bir fikra sokmak istiyorlar. Alakadar vekalet
lerin teklifi dendikten sonra tekrar Dahiliyeye 
gitmesine ve bunun icin bir sey ilavesme liizum 
yoktur. 

GALIB PEKEL (Tokad) — Eski kanunun 
sekizinci maddesini tadil eden bu madde asagi 
yukari Dahilive vekaletine aid bazi isleri say-
maktadrr. Oyle isler vardir ki, Dahiliye veka-
letince malum olmadikca yapilmasi dogru ol-
maz. Maddeyi aynen okuyorum: 

« Madde 8 — Tiirkiye icinde topragi dar ve
ya azmaklik, bataklik, ormanlik, daglik ve tas

lik olan yerlerde bulunan ve gegim vasrtalarm-
dan mahrum olan koyleri, gerek meskun, gerek 
gogebe bulunsun 3 numarali mmtakalar halki-
nm yasayis ve sihhat sartlarma elverisli olan yer
lere nakletmege; evleri, dagrnik koyleri daha 
uygun merkezlerde toplamaga; huglan, obalari 
ve komlari koyler igine kaldirmaga ve yenile-
rinin yapilmasmi yasak etmege Dahiliye vekili 
salahiyetlidir. » 

Deniyor. Goruliiyor ki, bu isler esas itibarile 
ig islerdendir ve dahiliyeye aittir. 

§fimdi burada yalniz nakil islerini Sihhat ve 
igtimai muavenet vekaletine veriyoruz. Fakat 
tadil maddesi de su sekildedir. ( Yenileri-
nin yapilmasmi yasak etmege alakadar vekillik
lerin teklifi ve miitaleasi uzerine Sihhat ve ig* 
timai muavenet vekilligi salahiyetlidir...) Arzet-
tigim gibi bu isler esas itibarile ig islerdir ve 
Dahiliye vekaletine aid islerdendir. Burada Sih
hat ve igtimai muavenet vekaletinin salahiyeti 
olsun. Fakat bir defa da bu isler igin Dahiliye 
vekaletinin miitaleasi almsm, ondan sonra icra 
edilsin. Bunu teklif ediyorum. Eger Dahiliye 
vekili bu salahiyeti istemiyorsa o baska. 

BALKAN — Teklifi reye arzetmek igin bir 
defa daha okutuyorum: 

(Tokad savlavi Galib Pekelin takriri 
tekrar okundu) 

BA§KAN — Takriri reye arzediyorum. Na-
zari dikkate alanlar ... Almayanlar ... 

GALIB PEKEL (Tokad) — « Dahiliye ve
kaletinin miitaleasi ... » asagidadir, onun igin 
takririme ilave etmedim. 

BA§KAN — Takriri nazari dikkate alanlar ... 
Almayanlar ... Takrir nazari dikkate almmamis-
tir. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Mezkur kanunun 9 ncu mad
desi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Tiirkiye tabiiyetinde bulunan gezginci Qin-
genelerin ve Tiirk kultiiriine bagh olmayan 
gogebelerin toplu olmamak iizere kasabalara 
ve serpistirme suretile Tiirk kulturlii koylere 
dagitrp yerlestirilmeleri ve casusluklari sezi-
lenlerin smir boylarmdan uzaklastrrilmalari 
Dahiliye vekilliginin teklifi ve Icra Vekilleri 
Heyeti kararile Sihhat ve igtimai muavenet 
vekilligince yapilir. Ecnebi tebaasi Qingenele-
rin ve Tiirk kultiiriine bagh olmayan gogebele
rin milli smrrlar disina gikanlmasma Dahiliye 
vekilliei salahiyetlidir. 

BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Mezkur kanunun 10 ncu mad-
desinin (C) ve (Q) fikralan asagidaki sekilde 
dogistirilmistir: 

C - Bu kanunun nesrinden once asiretlere 
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reislik, beylik, agalik, seyhlik yapmis olanlarm 
veya yaumak isteyenlerin ve smirlar boyunda 
oturmasmda emniyet ve asayis bakimmdan 
mahzur bulunanlarm, aileleri ile birlikte, mii-
nasib yerlere naklolunmalan Dahiliye vekilligi-
nin teklifi iizerine Icra Vekilleri Heyeti ka
rarile Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince 
yapilir. 

Q - Tiirk tabiiyetli ve Tiirk kiiltiirlii g'6-
qebe asiretler ve ferdlerini sihhat ve yasama 
sart lan elverisli yerlere nakledib verlestirme-
ye Sihhat ve ictimai muavenet vekiUigi; Tiirk 
tebaasmdan olub ta Tiirk kiiltiiriine bagli bu-
lunmayan asiretler ve ferdlerinin dagmik ola-
rak 2 numarali mmtakalara nakil ve yerles-
tirmeye Dahiliye vekilliginin teklifi ile Sihhat 
ve icjtimai muavenet vekiUigi; Tiirk tebaasi 
olmavan ve Tiirk kiiltiiriine baeli bulunmavan 
gbqebe ve asiretler ferdlerinin icaba P"6re Tiir-
kive hududlan disansma cikarmaga Sihhat ve 
igtimai muavenet vekilligine malumat vermek 
sartile Dahiliye vekiUigi salahiyetlidir. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
mistir. 

MADDE 7 — Mezkur kanunun 11 nci madde-
sinin B fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

B - Tiirk kiiltiiriine bagli olmayanlar veya 
Tiirk kiiltiiriine bagii olubta Tiirkgeden baska 
dil konusanlar hakkinda harsi, askeri siyasi, 
igtimai ve inzibati sebebbrle tcra Vekilleri He
yeti kararile Dahiliye vekili liizumlu goriilen 
tedbirleri alir. Toptan olmamak sartile baska 
yerlere nakil ve vatandasliktan iskat etmek te 
bu tedbirler igindedir. 

Bunlardan baska yere naklolunmasi lazimge-
lenleri Sihhat ve ie/timai muavenet vekiUigi na
kil ve dagrnik olarak miinasib yerelere iskan 
eder. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Mezkur kanunun 13 ncii mad-
desinin 1 ve 2 numarali fikralan asagidaki sekil
de degistirilmistir: 

1 - Asagida yazilanlar Dahiliye vekilligi
nin miitaleasi alinmak sartile Sihhat ve igtimai 
muavenet vekilliginin miinasib gbrecegi yerlerde 
iskan edilirler : 

A - Disardan gelen muhacir ve miilteciler, 
B - Bu mintakadaki asiretler, 
C - 1 ve 3 numarali mintakalardan naklolu-

nanlar, 
Q - 1 ve 3 numarali mintakalar halkmdan 

olub bu mmtakalarda askerligini bitirmis olan-
lardan evlenerek kalmak isteyenler, 

D - 1 numarali mmtakalarda Tiirk irkmdan 
olmayanlardan bu mintakaya gelib yerlesmek 
isteyenler. 

2 - Asagida yazilanlar, alakadar vekilliklerin 
teklifi ve Dahiliye vekilliginin miitaleasi iizerine 
Icra Vekilleri Heyeti kararile, Sihhat ve ictimai 
muavenet vekilligince nakil ve iskan edilebi-
lirler: 

A - Topraksiz veya az toprakli §iftctter, 
B - Heyelan ve seylab ve afete ugrayan kim-

seler, 
C - Verimsiz veya azmaklik ve bataklik veya 

tehlikeli veya askerlikce yasak topraklardaki 
insanlar, 

Q - Harsi, siyasi, idari, ic/fcimai, iktisadi, as
keri sebeblerle nakline lii^um goriilenler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — 2510 sayili kanunun 15 nci 
maddesinin 5 ve 6 nci fikralannda, 24 ncii mad-
denin son fikrasinda, 25 nci maddede, 29 ncu 
maddenin (A) fikrasmda, 39 ncu maddenin 2 
numarali bendinde, 41 nci maddede, 42 nci mad 
dede, 43 ncii maddede ve 45 nci maddede ya-
zili « Dahiliye vekiUigi » ve « Dahiliye vekili » 
sozleri « Sihhat ve igtimai muavenet vekiUigi » 
ve « Sihhat ve ictimai muavenet vekili » sure-
tinde tadil edilmistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hiikiimleri nesri 
tarihinden muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hiikiimlerini tat-
bika Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Kanun layihasinrn heyeti umumiyesini re-
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Ikinci layihamn miizakeresine gegiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 

mi? Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmistir. 

Iskan islerinin Sihhat ve Igtimai muavenet 
vekilligine devrine ve ayri bir biitc,e ile idare 

olunmasma dair kanun ^ 

MADDE 1 — 2510 sayili iskan; 2502 sayili 
kars vilayeti ile Bayazid, Erzurum ve Qorun 
vilayetlerinin bazi parcalarmda muhacir ve si-
gmtilann yerlestirilmesi ve yerli giftcilerin 
topraklandinlmasi; 1771 sayili mubadele ve 
teffiz islerinin kati tasfiyesi ve intaci; 1331 
sayili miibadil, gayrimiibadil, muhacir ve saire-
ye kanunlarma tevfikan teffiz veya adiyen tah-
sis olunan gayrimenkul emvalin tapuya rapti ; 
716 sayili borclanma ve 488 sayili miibadeleye 
tabi ahaliye verilecek emvali gayrimenkule hak-
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kmdaki kanunlar ve bu kanunlarm zeyil ve ta-
dilleri ile Dahiliye vekilligine verilmis olan va-
zife ve salahiyetler Sihhat ve igtimai muave-
net vekilligine devrolunmustur. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Birinci madde ile Sihhat ve 
igtimai muavenet vekilligine devredilen vazi-
feleri gbrmek icin vekalete bagli olmak ve 
umumi muvazene dahilinde ayri bir biitge ile 
idare olunmak iizere iskan umura miidiirliigu 
teskil edilmistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Muhacir ve miiltecilere aid 
olub Dahiliye vekilliginde bulunan umum mua-
mele ve muhabere dosyalari bu kanunun meri-
yeti tarihinde oldugu gibi Sihhat ve igtimai 
muavenet vekilligine devrolunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Muhacirlerin yerlestirme ve 
besleme ve tedavi islerinde acele tedariki ikti-
za eden malzemenin satin almmasmda 2490 
sayili artirma ve eksiltme ve ihale kanunu hii-
kiimleri cari olmaz. Bu malzemenin nevileri ve 
ne yolda tedarik edilecegi Sihhat ve igtimai 
muavenet vekilliginin teklifi iizerine Icra Ve-
killeri Heveti kararile tayin ve tesbit olunur. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Iskan umum miidiirlugu me-
murlari kadrosu bu kanuna bagli (A) isaretli 
cetvelde gosterilmistir. 

BUTQE E. Rs. V. MUKERREM UNSAL (Is-
parta) — (A) cetvelinde ufak bir tabi hata-
si vardir. Riyasete tashih edilmis sekli veril-
mistir. 

B : Dosya 
Derece Aded Maas 

12 Dosya memuru 2 25 
14 Dosya katibi 1 20 

Miistakil memurlar 
12 Miiracaat memuru 1 25 
13 Tasfiye heyeti katibi 1 22 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi mer-
butu cetvelle revinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Dahiliye vekaleti merkez teski-
lat ve vazifeleri hakkmdaki kanunun bazi mad-
delerini degistiren 2577 sayili kanuna bagli (1) 
ve (2} numarah cetveller ile Trakya umumi mii-
fettisligi teskilati maas, iicret ve masraflan hak

kmdaki 2393 sayili kanuna bagli (1) numarali 
cetvelden derece, aded ve maaslan bu kanuna 
bagli (B) isaretli cetveldeki memuriyetler gi-
kanlarak besinci maddede gbsterilen umum 
mudurliik kadrosuna nakledilmekle beraber 
bunlarm sicil dosyalari da Sihhat ve igtimai 
muavenet vekilligine devrolunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 7 — 2577 sayili kanunun ikinci 
maddesine bagli cetvelde derece, aded ve maas
lan bu kanuna bagli (C) isaretli cetvelde ya-
zili memuriyetler ve Maliye vekaleti teskilat 
kadrosuna da Iskan umum mudiirlugimde is-
tihdam edilmek iizere bagli (D) isaretli cet
velde gbsterilen memuriyetler eklenmistir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Miibadele, imar ve iskan ve-
kaletinin la£vi ile vezaifinin Dahiliye vekaletine 
devri hakkmdaki 11 kanunuevvel 1340 tarih ve 
529 sayili kanun ile Dahiliye vekaleti merkez 
teskilat ve vazifeleri hakkmdaki kanunun bazi 
maddelerinin tadiline aid olan 2577 sayili ka
nunun bu kanun hiikuinlerine muhalif kisimlari 
miilgadrr. 

BALKAN — Miitalea var mi? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — 1935 mali yili Da
hiliye vekaleti butgesinin 312 nci memurlar ma-
asi faslmdan 44 748 ve 316 nci muvakkat tazmi-
nat faslmdan 2 082 lira ki, ceman 46 830 lira 
indirilerek buna 2466 ve 2643 numarali kanunlar 
mucibince toplanacak paralardan 1 002 400 li-
ranm ilavesile hasil olan 1 049 230 lira karsi-
lik tutularak tanzim edilen iskan umum mii-
diirliigu 1935 mali yili biitgesi bu kanuna bag
li (E) isaretli cetvelde gosterilmistir. 

1935 mali yili umumi muvazene kanununun 
17 ve 24 ncii maddeleri hiikiirnlerine tevfikan 
muhacir iskani islerine ayrilabilib sarfedileme-
yen paralar da Umum miiduriiik butgesinin 504 
ncii faslma ayrica ilave edilerek sarfolunur. 

Yukanda yazili 1 002 400 lira 1935 mali yili 
varidat biitgesinde agilan fevkalade varidat ter-
tibine baskaca irad kaydolunur. 

BALKAN — Reye koyuyorum. 

BUTQE E. R. V. MUKERREM UNSAL 
(Isparta) — Bu madde butge hiikmiinii ihtiva 
ediyor, muhtelif fasillar vardrr. Onlari ayri, ay
ri reye koymak lazimdrr. 

BALKAN — Evet. 
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F. 
502 

503 

504 

Iskan umum mudurlugii 1935 mali yih 
butcesi 

Et-

Et-

Memurlar maas,i 
BALKAN —Kabul edenler 
meyenler ... Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 
BA§KAN —Kabul edenler 
meyenler ... Kabul edilmistir. 
Iskan masarifi umumiyesi 
(Umum mudurluk merkezinin idare 
masraflarile muhacirlerin sevk, 
ibate, iase, tenvir, teshin ve teda-
vi masraflan, harigten getirileck 
muhacirlerin celb masraflan, arazi 
ve emlak ve tohumluk ve alati zi-
raiye ve hayvanlarmm mubayaa 
bedeli ve mevaddi iptidaiye ve 
nakdi sermaye ve muhacirler igin 
yapilacak koy ve evlerin insa ve 
tamir ve arazi bedeli ve alelumum 
iskan islerinde kullanilacak me-
murlarla daimi ve muvakkat ola-
rak memleket dahil ve haricine 
gonderilecek memurlarm harcirah-
lan, istihdamlarma liizum goru-
liib kadrolari Icra Vekilleri He-
yetince tasdik edilecek bilumum 
memur ve miistahdem iicretleri ve 
bilahare iade edilmek iizere hu-
susi hayir kurumlan tarafmdan 
muhacirlere acele olarak yapilan 
ve yapilacak olan umum masraf-
larm geri verilmesi, diger bilu
mum masraflar). 

Lira 
47 148 

2 082 

1 000 000 

BUTQE E. R. V. MUKERREM UNSAL 
(Isparta) — Reis Bey, bu fasilda besinci satrrin 
ortasmda « mubayaa bedeli » kelimesinden sonra 
«ve icabmda beslenmesi» ciimlesi ilave edile-
cektir. 

BA§KAN — Ilave ile beraber bu fash kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

§imdi maddeyi reye arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hiikumlerini tat-
bika icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini agik reye ko-
yuyorum. 

Rey vermiyen zevat var mi? Rey toplama 
muamelesi bitmistir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Iskan islerinin Sihhat ve ictimai muavenet 

vekilligine devrine ve ayri bir biitge ile idare 
olunmasma dair olan kanuna (226) zat, kanunu 
kabul etmek suretile rey vermis, binaenaleyh 
kanun (226) reyle kabul edilmistir. 

Miizakere edilecek baska madde yoktur. Qar-
samba gunii saat 15 te toplanilmak tizere celse-
ye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16,20 

DUZELTME 
Altmci inikad zaptiiiin 58 nei sayif'asinm biriiici sutunuimn alitaii ikinci satinndaki 285 ra-

kann 258 olacaktir. 

I s k a n i s l e r i n i n S i h h a t v e i<;timai m u a v e n e t vekillicjiiict d e v r i n e v e a y r i h i r 
h i i t ^ e i le i d a r e o l u n m a s m a d a i r k a n u n a v e r i l e u r e y l e r i n n e t i c e s i 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akcjn 
Jzzet Ulvi Aykurd 

Aza adedi 39Q 
Reye istirak edenler : 226 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : o 
Mustenkifler : o 

Reye i§tirak etmeyenler : 167 
Munhaller : 6 

/ Kabul edenler ] 
Mobrurft Gonenc. 

Amasya 
Esad Uras 

tsmail Hakki Mumcu 
Ankara 

Aka Gundiiz 

TCsref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
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Miisfik Ayasli 
§akir Kinaci 

Antalya 
Culal Mengiliborii 
Dr. Ccmal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Arxcan 
Tiirkan Bastug 

Aydin 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Balikesir 
Cemal Esener 
I']nver Adaknn 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Ralimi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Hal id Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. G'l. Besim Omer Ak-
alm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Kuzay 

Bursa 
Atif Akgiic, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
Sekibe Insel 

Qanakkale 
Siikrii Yasm 

Qankm 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Untir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Atif Tiiziin 
Fuad Bulca 
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Qorum 

L)r. Mustafa Cantckin 
ismail Kemal Alpsar 
Munir Cagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
General Sefik Tiirsan 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
(«]. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Riistii Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilftt Tigi-cl 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
M'ecdi Boysan 
Seref Ayknt 

Eldziz 
Ahmed Saffct Ohkay 
Fazil Ahmed Aykae 
Tabsin Berk 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih Tiler 
Ilikmet Isik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydem'h 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
Necib Asim' Yaziksiz 
§iikru Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Istemat Ozdamar 

Gazi Anteb 
Rekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Remzi Giires 

Oiresun 
General Ihsan Sokmen 
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Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kihg 
Talat Onay 

Giimusane 
Ali J-levkct Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Llasan Fehmi Atag 
Sevket Erdogan 

tqel 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Oymen 
General SJikrii Gokberk 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki Sinasi 
Erel 
Yasar Yazrer 
Ziya Karamursai 

Izmir 
General Kazim Inang 
Hiisnii Cakir 
Ka.mil Dursun 
Rah mi Koken 

Fsparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demirala}7 

Miikerrem tlnsal 
Kn-s 

Baha Ongoren 
Fuad Kopriilii 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. $iikrii Senozan 
Nuri Tamag 
Serif Ilden 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
llasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 

Salih Turgay 
Siileyman Demirezen 

Kirklareli 
Dr. Fuad Uniay 
S^avket Odiil 
Ziihtii Akin 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
^edim Bozatik 
Ragib Akca 

Konya 
Ahmed Ilamdi Dikmen 
Bediz 
Cemal Tekin 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Oner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
R^ssam Sevket Dag 

Kiitahya 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkilig 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortag 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kazim Nami Duru 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Maras 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mar din 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Coruk 
Osman Dinger 
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Riza Erten 
Mugla 

Hiisnu Kitabci 
§iikru Kaya 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Paik Soylu 
Hal id Mengi 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ahmed lhsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Ismail Qamas 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Ali Tunah 

1 : 7 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Damar Arikoglu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Sin ob 
Cevdet Kerim lncedayi 
Dr. Galib UstUn 
Hulusi Orueoglu 
Hiisamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirsenl-
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Sivas 

Mitat §iikni Bleda 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Ba^ara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pokel 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 

Trabzon 
Halil Nihad Bozlepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Ilizal 

Vrfa 
Behcet Giinay 
General Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim. Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirrr Ic/iz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Hasan Karabacak 
Ragib Ozdemiroglu 
Rifat Vardar 

[Reye i§tirak etmeyenler] 

Afyon Ka) ahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Berc Turker 
Haydar Qerc,el 
Izzet Akosman 
(Izinli) 

Amasya 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 

Aydin 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 

Bahkesir 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezcr 

Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 

Orge Evren 

Bayazid 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambcl 
(tzinli) 
tsmail Hakki Uzmay 
(Izinli) 
Mitat Denli 
§iikru Gulez 

Burdur 
Elalid Onaran 
Ibrahim Neemi Dilmcn 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
(Tzinli) 
Ziya Gevher Etili 

Qoruh 
Asim Us 
Hasan Cavid 

Qorurz. 
Ali Riza Ozeng 
Eyub Sabri Akgol 
Ismet Eker 
(Izinli) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berk man 
Haydar Riistii (Jktem 
Necib Ali Kiigiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 

Elaziz 
Fazil Ahmed Ayka^ 
(Izinli) 
Fuad Agrali 
(Bakan) 

Erzincan 
Saffet Arikan 
(Bakan) 

Eskisehir 
Emin Sazak 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Nuri Conker (Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Uel 
Emiti lnankur 
Forid Celal Gliven 
Fikri Mutlu 

Istanbul 
Abdulhak Hamid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(Izinli) 
General Refet Bele 
(Izinli) 
Halil Etem Eld em 
Hamdi Giirsoy 
(Izinli) 
Hayrullah Ergin 
Salah Cimeoz 

Izmir 
Benal Annan 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
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Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 
Siikrii SaracogTu (Bakan) 

Isparta 
Kamal t)nal 

Kars 
Esad Ozoguz 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Sitki Serif Eken 
(Izinli) 

Kayseri 
Ferruh Giipgiip 
Veli Yasm 
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Hazim Borekgi 
Liitfi Miifid Ozdes 
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Ibrahim Siiroyya Yigit 
Kcmalettin Olpak 

(tzinil) 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tiirol 
Dr. Osman Sevki Ulu-
dag 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
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Dr. Liitfi Kirdar 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Kfecb Peker 

Malatya 
General tsmet Inonii 
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General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasif Cm ay 
(tzinli) 

Manisa 
llikmet Bayur 
Ka.ni Akekon 
(tzinli) 
Kenan Orer 
Osman Erg in 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
(tzinli) 
Tahir Hitit 

Maras 
pnifUBj, p i ^ a ITBSBJJ 

Kemal Kusun 
Mitad Alam 

Mardin 
trfan Ferid Alpaya 

(t 1.) 
Mugla 

Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
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Nigde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
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Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
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Samsun 
Memed Ali Yiiruker 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
(Izinli) 
Hilmi Uran 
Omer Bi^er 
(Izinli) 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Miistak Mayakon 
Mahmud Soydan 
§evki Siteoy 

Sivas 
Hiisrev Gerede 
Ismail Memed Ugur 
(Izinli) 
Necmettin Sadik 
Rasim Basara 

Vasfi Ka§id Sevig 
Tekirdag 

Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Yahya Kemal Beyatb 

Tokad 
Gl. Sitki Uke 
Hurrem Ergun 
(Izinli) 
Siireyya Tevfik Genca 
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Danis Eyiiboglu 
(Izinli) 
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Hasan Saka 
Mitat Aydm 
S i m Day 
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(Izinli) 
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S. Sayisi: 9 
7 Top. A. I Tb. komutani binba§i Feyzinin takdirname ile 
taltifine dair Ba§vekalet tezkeresi ve Mill? mtidafaa encti-

meni mazbatasr (3/140) 

T. C. 
Ba§vekalet 26-IX- 1935 

Yazi i§lert mudurlugu 

Say i 6/2512 
B. M. M. Yuksek Reisligine 

7 Top. A. l Tb. komutani binba§i Feyzinin ]52 sayili kantma gore B. M. Meclisi takdir-
namesile taltifi igin Milli mtidafaa vekilligindcn yazilan 24TX-635 tarihli inha tezkeresinin 
sureti ile 3 parcadan ibaret ili§igi olan kagitlar bilece sunulmu§tur. Gereginin yapilmasina 
miisaade buyurulmasim dilerim. 

Ba§vekil 
/ . indnil 

Basvekalet yuksek makamma 

1 — 7. Top. A. I. Tb. K. Bnb. Feyziye (330 - B - 61) Tegmenlik nasbma gore 1 mart 1337 gunleme-
ckide kidemen terfi sirasi gelmis ve bu giinlemecte Yzb. terfii icra kilinmissa da bu keyfiyet barb iea-
bati dolayisile kitasina ve kendisine teblig edilemedigi ve kayidlerin Kayseride bulunmasindan dos-
yasinda isaret olunamadigi yapilan arastirmadan anlasilmistir. 

2 — Bundan sonra Sakarya meydan imuharobesinde; Feyzinin yaptigi yiiksek hizmetten dolayi 
emirlerinde bulundugu komutanlarca 16 eylul 1337 giinlemecli teklifte bu tarihte kendisinin henuz 
tegmen oldugu zannile bir derece terfii yazilmis olmasmdan vekaletge de ikinci defa olarak Yzb. li-
ga terfi ettirilmistir . 

3 — Sonradan Kayseriden geri getirilen kayidlerin arastinlmasinda Feyzinin iki defa yiizbasiliga 
terfiinin yapildigi anlasilmis ve ilk terfiin giinlemeci olan 1 mart 1337 tarihinin yiizbasdrk nasbi icin 
<esas olmasi kabul edilmistir. 

4 — Feyzi; Sakarya meydan muharebesinde yaptigi biiyiik e,alismalarmdan otiirii kolordularinca 
hakkinda yapilan tekliften istifade edemediginden bu vaziyetin tetkikile hakkmin verilmesi icin 2515 
sayili kanunla agilmis olan zat islerinin son tetkikmereii encumenine bas vurmus ve eneiimenden su
reti bagli karan almistir. 

5 — Binbasi Feyzinin; Sakarya meydan muliarebesini muteakib kolordularinca hakkinda tanzim 
edilen teklifin de bir ornegi baglidir. Bu teklifte her ne kadar terfii inha edilmisse de kendisinin 
bir kag ay evvel terfi etmis bulunmasi liasebile askeri diisturmi terfii riitbe nizamnamesine gore bir 
senede iki defa terfi caiz olamayaeagindan isbu teklifin bir takdirname ile ve o zamana aid olmak iizere 
verilmesi ve muharebedeki fedakarligmm mukabelesiz kalmamasi ilisik enciimen karannda izhar edil-
mis oldugundan 152 sayili kanunun 1 nci maddesine gore hakkinda icab eden ism yapilmasi ic,in keyfi-
yetin Kamutaya sunulmasina yuksek buyuruklarmi dilerim. 

M. M. V. 
K. Ozalp 
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Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Enciimeni 

Karar No. 2 
Ems No. 3/140 

13-XI-1935 

Yiiksek Baskanliga 

7. Top. A. 1. Tb. komutani binbasi Feyzinin 
152 sayili kanuna gore B. M. Meclisince tak
dirname ile taltifi igin M. M. Vekilliginden ya-
zilan inha tezkeresi suretile iic parga kagidin 
gonderildigine ve gereginin yapilmasma dair 
olub enciimenimize verilen Basvekaletin 6/1512 
sayili ve 26- IX-1935 tarihli tezkeresi M. M. 
Vekaletinden gonderilen memuru ile enciime-
nimizde okundu ve incelendi: 

Geregi dusiiniildukte : §imdi binbasi olan 
Feyzi, Sakarya muharebesinden evvel tegmen 
iken 1 - I I I - 1337 tarihinde terfi edib y iizbasi 
oldugu halde bu terfi emri kendisine ve amir-
lerine ulasmamis oldugundan Sakarya muhare-
besinde hizmet ve yararligi goriilerek 1337 se-
nesinin eyluliinde tekrar yiizbasiliga terfi et-

tirilmis oldugu sonradan getirilen evrakin tet-
kikindan anlasilmis ve bir riitbe igin iki defa 
terfi ettirilen mumaileyhe takdirname verilme-
sine enciimenimizce karar verilmistir. 

Yiiksek heyetin tasvib nazanna arzedilmek 
iizere Yiiksek Baskanliga sunulmustur. 

M. M. E. Us. 
Istanbul 

g.Gokberk 

Balikesii* 

Hacim Kezer 

(•Jazi Anteb 
B. Kaleli 

Manisa 
K. N. Duru 

M. M. 
Diyarbekir 

K. Seviiktekin 

Balikesir 
C. Esener 

Istanbul 

Dr. II. S. Erel 

Mug] a 
N. Tuna 

Katib 
Erzurum 
S. Kocak 

(joruh 
M. Asim Us 

Kocaeli 
N. Bozatik 

Samsun 
K. Bar km 

*m+> 
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S. Sayisi:10 
Iskan kanununun bazi maddelerinin degistirilmesine ve 
iskan i§lerinin Sihhat ve i?tima? muavenet vekaletine dev-
rine ve ayn biitge ile idare olunan bir Iskan umum mudur-
lugti te§kiline dair kanun layihasi va Dahiliye ve Sihhat ve 

i?timai muavenet encumenlerinden miirekkeb muhtelit 
encumen!e Butge encumeni mazbatalar (1318) 

T. C. 
Ba$vekalet 1-XI-1935 

Kararlar miidiirliigu 

Sayi 613305 
T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

2510 sayih iskan kanununun bazi maddelerinin tadiline ve iskan i§lerinin Sihhat ve icti-
mai muavenet vekilligine devrine ve ayn butce ile idare olunan bir iskSn umum mudurlugii 

m te§kiline dair Dahiliye, Sihhat ve ictimai muavenet ve Maliye vekilliklerince hazirlanan ve icra 
Vekilleri Heyetinin 6 - 1 - 1Q35 tarihli toplantismda Yiiksek Meclise arezi kararla§hnlan kanun 
layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/ . Inonu 

2510 sayili iskan kanununun bazi maddelerinin tadiline ve iskan islerini Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletine devrine ve ayn biitge ile idare olunan bir Iskan umum miidiirlugu teskiline dair ka-

nunun mncib sebebleri 

Yer degistiren gogmenlerin gerek yolculuklari ve gerekse yerlestirilmeleri esnasinda topluluk ha-
linde bulunmalan dolayisile normal sartlar ic/indc bulunan bu toplulugun kendisini teskil eden gog-
menlerin sagligi igin oldugu kadar genel saglik icin de ehemmiyetli ve muzur bir ami! olacagi siibhe-
sizdir. Normal sartlar iginde olsa dahi topluluklar, bulasici hastaliklar, salgmlarinm belli basli 
sebebleridir. Bunun igin evvela saglik ve sonra sosyal yardim isi telakki edilmek lazimgelen iskan ve 
gogmen islerinin Sihhat ve igtimai muavenet vekaletine devri dolayisile 2510 sayili kanunun ve bu
na aid diger kanunlann bu goriise gore tadili zaruri bulunmus ve bagli kanun layihasi tanzim edil-
mistir. Iskan ve gogmen islerinde asil olan saglik ve sosyal yardim isleri olmakla beraber tali di
ger hususlann bunlardan kismen ayrilmasi umumi idarenin intizamini bozaeagi cihetle kanunun 1 nci 
maddesi ile iskan ve gogmenlere aid biitiin islerin Sihhat ve igtimai muavenet vekaletine devri 
kaydedilmis ve 2 nci madde ile teskilatin esasi kurulmustur. Nufus oturus ve yayilism diizeltil-
mesine taalluk eden islerle mintakalarin tahdidine esas olarak haritanin tanzimi Sihhat ve igtimai 
muavenet vekaleti ile Dahiliye vekaletini alakadar eden mevzulara temas ettiginden layihanm 3 ncii V9 
4 ncii maddelerile Sihhat ve igtimai muavenet ve Dahiliye vekaletleri bu islerle miisterek olarak 
alakalandirilmis ve 2510 numarali kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri bu suretle tadil edilmistir. 

Yukarida soylendigi gibi gogmen islerinde Sihhat ve igtimai muavenet vekaletini ilgilen-
diren sebeblerden baslicasi topluluk hali oldugundan - layihanm 5 nci maddesinde miinferiden 
gelecek ferdler dogrudan dogruya Dahiliye velialetinin emrine talik edilmis ve toplu geleeekler 
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Dabil iye vekalet inin mutaleas i a l inmak kaydile Silihal ve iotimai muavenot vokaleiinin emrile 

kabul edilccegi tas r ib edilmistir. Multeoiler bakk inda da sa.iib kayid ler konula rak 2510 nu-

mara l i k a n u n u n 3 ncii maddesi tadi l edilmiKtii'. Ara/ is inin tabiat i l iallanin sibbatini bozan ve 

is labma imkan bu lunmayan koyler ha lk imn mihaid vo sibhi sa r i l a ra u y ^ u n baska yerlere nakli 

obalar, komlar ve luillerin koylere yorlesiii'i!m<,si mabiyet vo sekil i t ibarile bit' socmen isi ol-

dugundan bu bnsus iejn do kanunun G nei inaddosi il.c a l akadar vokfiletlorin to.kl.if vo miitaloa-

si a l inmak kaydi le Sibbat vo ietimai nmavenct vekalet ine sablbiyet veri lmis vo 2510 numarali 

kanui imi 8 nei inaddosi boyleee tadil olnnimu;tm\2510 ]iuina.rali kanunun 9 ncu inaddosi ilo 10 nou 

maddes in in 0 ve 0 f ikralar i , 11 nei maddesmm 1> frkrasr Sbbhat ve ietimai muavenot vekalot'-

ile Dabiliye vekfdetinin ve a l akadar dijiei' vekaletlerin sablbiyotleri tesbit edilmek surotile la 

y ihanm 7, 8, 9 ve 10 ncu inaddolori ile tadil edilmistir. fskan islorinin Srbbat ve ietimai mu

avenet vekalet ine devri iizerine 2510 numnrab kanunnn 13 neii maddesinde yazili olan direk-

tiflerin bu vekalet in ij'orusuno gore tadili / - m m oldu^ut idan bu maddenin 1 ve 2 numara l i frk-

r a l a n da layibanin 10 neu maddesinde yazib oblugu gibi t-ulil edilmistir. Ayni sebobdon 

dolayi 2510 numara l i k a n u n u n mubtelif mnddo ys> f ikra lanndalr i kay id le r do b iy ihanm 11 nei 

maddesi ile tadil edilmistir . Dabiliye vekalet ine baglr olan isl fin teski la t i muaddel layibanin 

mer iye t inden sonra vekaletimize bagli olaoa<hndnn bu h r su s layibanin 12 ve 13 neii maddeler inde 

t a s r ib edilmistir. Cioemonlerin yerlest i rme, beslem.e ve tedavi mal/emesinin. t edar ik inde mevzu ka-

n u n l a r a gore muamele yapi lmasi mustneeliyetle ifasi la^rmgelen vo geeikmesi sonradan lebVl'i 

edilemeyeeek mahzur la r tevlid odebileeek olan bu isle 'in zamaninda yapi lmasma esasli bir mu

ni teskil eylemesi tabi i Imlundugundan goomenlerin s a ^ b g r k a d a r genel sagligi da e.ok yak indan 

i lgi lendiren bu islerin basari lmasini miimkun ki lmak iizero l l v i b a n i n 14 neii maddesi ile b a / i 

is t isnalar konulmasi zarur i gwulmiist i i r . 

Yabanci tebaa bakkmrla yapi laeak muamole katr.in ve b a r 'uda mundorie. salabiyet ler bakidir . 

( S. Sayrsi : 10 ) 

http://to.kl.if


— 3 — 
HUKOMETiN TEKLlFl 

2510 sayili iskan kanunwiun bazi maddelerinin 
tadilme ve iskan islerinin Sihhat ve igtimai mu
avenet vekdletine, devrine ve ayri biitge ile idare 
olunan bir Iskan umum mildurliigil tiskiline 

dai: kanun Idyihasi 

MADDE 1 — 2510 sayili iskan kanununun 
bu kanunla tadil edilen sekli ile ve 1771 sayili 
tasfiye kanunlari ve hukiimleri cari diger iskan 
kanunlarile Dahiliye vekaletine verilmis olan 
vazife ve salahiyetler bu kanunla Sihhat ve ig- \ 
timai muavenet vekilligine devr olunmustur. | 

MADDE 2 — Sihhat ve igtimai muavenet ve- ' 
killigine devredilen bu vazife ve salahiyetleri j 
gormek igin vekalete bagli olmak ve muvazenei ! 

umumiye dahilinde ayri bir biitge ile idare olun-
mak iizere iskan umum miidurliigii teskil edil-
mistir. Bagli (1) numarah cetvelde gbsterildigi 
veghile Niifus umum mudurlugiiniin birinci iskan 
subesi ile vilayetlerdeki iskan kadrolari bu 
umum miidtirliige baglanmis ve bagli (2) nu
marah cetvelde gbsterilen memuriyetler umum 
miidiirliik merkez teskilatina ilave edilmistir. 

MADDE 3 — 2510 sayili kanunun 1 nci mad-
desi asagida yazili sekilde tadil olunmustur: 

Turkiyede Turk kultiirune baglilik dolayisi-
le niifus, oturus ve yayilismm bu kanuna uy-
gun olarak icra Vekilleri Heyetince yapilacak 
bir programa gore duzeltilmesi Dahiliye ve Sih
hat ve igtimai muavenet vekilliklerine verilmis-
tir. | 

MADDE 4 — 2510 sayili kanunun ikinci mad-
desi asagida yazili sekilde tadil olunmustur: 

Dahiliye ve Sihhat ve igtimai muavenet vekil-
liklerince miistereken yapilib icra Vekilleri He
yetince tasdik olunacak haritaya gore Tiirkiye, 
iskan bakmimdan iig nevi mmtakaya ayrilir: 

1 numarah mmtakalar: Turk kiiltiir ve niifu-
sunun tekasiifii istenilen yerlerdir, I 

2 numarah mmtakalar: Turk kultiiriine te- \ 
messiilii istenilen niifusun nakil ve iskanma ay- \ 
rilan yerlerdir. ! 

3 numarah mmtakalar: Yer, sihhat, iktisad, | 
kiiltiir, siyaset, askerlik ve inzibat sebeblerile 
bos^altilmasi istenilen ve iskan ve ikamet yasak 
edilen yerlerdir. | 

(Yukanda yazilan iskan mmtakalarmm tas- ' 

dikli haritasmda; zamanla ortaya gikacak ih-
tiyaca gore degisiklikler yapilmasi alakadar 
vekaletlerce gosterilecek liizum iizerine icra 
Vekilleri Heyetince kararlastinhr). 

MADDE 5 — 2510 sayili kanunun 3 ncii 
maddesi asagida yazili sekilde tadil olunmus
tur: 

Turkiyede yerlesmek maksadile disardan 
miinferiden gelmek isteyen Turk soyundan mes-
kun veya gbgebe ferdler Sihhat ve igtimai mu
avenet vekaletinin mutaleasi ahnmak sartile 
Dahiliye vekaletinin emrile ve miictemian gel
mek isteyen Turk soyundan meskun veya gb
gebe ferdler ve asiretler isbu kanun hiikiimlerine 
bagli meskun kimseler isbu kanun hiikiimlerine 
gore Dahiliye vekaletinin mutaleasi almmak 
sartile Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin 
emirlerile kabul olunurlar. Bunlara muhacir de-
nir. Kimselerin ve hangi memleketler halki-
nin Tiirk kultiiriine bagli sayilacagi icra Vekil
leri Heyeti kararile tesbit olunur. 

Tiirkiyede yerlesmek maksadile olmayip bir 
zaruret ilcasile muvakkat oturmak iizere sigi-
nanlara miilteci denir. 4 ncii maddede yazili se-
bebler bulunmayan miilteciler Turkiyede yer
lesmek isterlerse ve bunu yazi ile bulunduklan 
yerin Hukumetine bildirirlerse haklarmda Sih
hat ve igtimai muavenet vekaletince muhacir 
muamelesi yapihr. Obir miilteciler igin Dahiliye 
vekaletince haklarmda vatandashk kanunu ah-
kami tatbik olunur. Muhacirlerin almma yollari 
Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince, miil-
tecilerin ise Dahiliye vekaletince yapilacak ta-
limatnamelerle tesbit olunur). 

MADDE 6 — 2510 sayili kanunun 8 nci mad
desi asagida yazili sekilde tadil olunmustur: 

Tiirkiye iginde topragi dar veya azmakhk, ba-
takhk, ormanlik, daghk ve tashk olan yerlerde 
bulunan ve gegim vasrtasmdan mahrum olan 
koyleri, gerek meskun ve gerek gogebe bulun-
sun 3 numarah mmtakalar halkmi yasayis ve 

S. Sa\ xsi : 10 ) 



sihhat sartlan elverisli olan yerlere n&kletme-
ge, evleri daginik koyleri daha uygun merkez-
lerde toplamaga, hiilleri, obalari ve komlari 
koyler igine kaldirmaga ve yenilerinin yapilma-
smi yasak etmege alakadar vekaletlerin teklif 
ve miitaleasi iizerine Sihhat ve ictimai muave
net vekaleti salahiyetlidir. 

MADDE 7 — 2510 sayili kanunun 9 ncu mad-
desi asagida yazili sekilde tadil olunmustur: 

Tiirkiye tabiiyetinde bulunan gezginci gin-
genelerin ve Turk kulturiine bagli olmayan go-
gebelerin toplu olmamak iizere kasabalara ve ser-
pistirme suretile Tiirk kiiltiirii koylere dagitib 
yerlestirilmeleri ve casusluklari sezilenlerin smir 
boylarmdan uzaklastirilmalan Dahiliye vekale-
tinin teklifi ve icra Vekilleri Heyeti kararile 
Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince yapilir. 
Ecnebi tebaasi gingeneleri ve Tiirk kiiltiiriine 
bagli olmayan gogebelerin milli sinirlar disina 
gikanlmasma Dahiliye vekaleti salahiyettardir. 

MADDE 8 — 2510 sayili kanunun 10 ncu 
maddesinin (0) ve (Q) fikralan asagidaki sekil
de tadil olunmuslardir: 

C - Bu kanunun nesrinden once asiretlere re-
islik, beylik, agalik, seyhlik yapmis olanlan ve-
ya yapmak isteyenleri ve smirlar boyunda otur-
masmda emniyet ve asayis bakimmdan mahzur 
bulunanlan, aileleri ile birlikte, miinasib yer
lere naklolunmalari Dahiliye vekilliginin teklifi 
iizerine icra Vekilleri Heyeti kararile Sihhat ve 
igtimai muavenet vekilligince yapilir. 

Q - (Tiirk tabiiyetli ve Tiirk kultiirlii gbgebe 
asiretler ve ferdlerini sihhat ve yasama sartlan 
elverisli yerlere nakledib yerlestirmege Sihhat 
ve igtimai muavenet vekilligi; Tiirk tebaasm-
dan olub da Tiirk kulturiine bagli bulunmayan 
asiretler ve ferdlerinin daginik olarak 2 numa-
rali mmtakalara nakil ve yerlestirmege Dahili
ye vekilliginin teklifi ile Sihhat ve igtimai mua
venet vekilligi; Tiirk tebaasi olmayan ve Tiirk 
kiiltiiriine bagli bulunmayan, gdgebe ve asi
retler ferdlerinin icabina gore Tiirkiye hudud-
lari disansina gikarmaga Sihhat ve igtimai mua
venet vekilligine malumat vermek sartile Da
hiliye vekilligi salahiyettardir). 

MADDE 9 — 2510 sayili kanunun 11 nci 
maddesinin (B) fikrasi asagida yazili sekillde 
tadil edilmistir: 

(Tiirk kiiltiiriine bagli olmayanlar veya Tiirk 

(S. Sa 

kiiltiiriine bagli olub da tiirk dilinden baska 
dil konusanlar hakkinda harsi, askeri, siyasi, 
igtimai ve inzibati sebeblerle icra Vekilleri He
yeti kararile Dahiliye vekili liizumlu goriilen ted-
birleri almaya mecburdur. Bunlardan toptan 
olmamak sartile baska yerlere naklolunacakla-
rm nakli Sihhat ve igtima muavenet vekilligince 
ve vatandasliktan gikanlacaklar hakkindaki mu-
ameleler Dahiliye vekilligince yapilir). 

MADDE 10 — 13 ncii maddenin (1 numarali 
ve 2 numarali) fikralan asagida gosterilen se
kilde tadil edilmislerdir: 

iki numarali mmtakada: 
Fikra : 1 - Asagida yazilanlar Dahiliye ve

killiginin miitaleasi alinmak sartile Sihhat ve ig
timai muavenet vekilliginin miinasib gorecegi 
yerlerde iskan edilerler, 

A - Disandan gelen muhacirler ve miilteciler, 
B - Bu mmtakadaki asiretler, 
O - 1 ve 3 numarali mmtakalardan naklolu-

nanlar, 
Q - 1 ve 3 numarali mintakalar halkmdan 

olub bu mintakalarda askerligini bitirmis olan-
lardan evlenerek kalmak isteyenler, 

D - 1 numarali mintakalarda Tiirk irkindan 
olmayanlardan bu mintakaya gelib yerlesmek 
isteyenler. 

Fikra : 2 - Asagida yazilanlar, alakadar ve
kaletlerin teklifi iizerine Icra Vekilleri He
yeti kararile, Sihhat ve igtimai muavenet ve
killigince nakil ve iskan edilebilirler: 

A - Topraksiz veya az toprakli giftgiler, 
B - Heyelan ve seylab gibi afete ugrayan 

kimseler, 
C - Verimsiz veya azmaklik ve bataklik veya 

tehlikeli veya askerlikge yasak topraklardaki 
insanlar, ,.£ 

Q - Harsi, siyasi, idari, igtimai, iktisadi, as
keri sebeblerle nakline liizum goriilenler. 

MADDE 11 — 2510 sayili kanunun 15 nci 
maddesinin 5 ve 6 nci fikralarmda, 24 ncii 
maddenin son fikrasmda, 25 nci maddede, 29 
ncu maddenin (A) fikrasmda, 39 ncu madde
nin 2 numarali bendinde, 41 nci maddede, 42 
nci maddede, 43 ncii maddede ve 45 nci madde
de yazili Dahiliye vekilligi ve Dahiliye vekili 
sozleri Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi ve 
Sihhat ve igtimai muavenet vekili suretinde 
tadil edilmistir. 

ivisi : 10 ) 



MADDE i2 — Dahiliye vekaleti merkez tes-
kilati ve vazifeleri hakkmdaki kanunun bazi 
maddelerinin tadiline dair olan 2577 sayili ka-
nuna bagli Niifus umum miidurlugii kadrosu-
na dahil ve suretleri bagli 1 ve 2 numarah cet-
vellerde gosterilen ve iskan islerile alakadar 
olan merkez ve vilayet memurlarma aid kadro 
momurlan kultiir biirosu tahsisatile birlikte 
Dahiliyede kalmak suretile bu kanunun meri-
yeti tarihinden itibaren maas tahsisatlarile 
birlikte yeni teskil edilen iskan umum miidiir-
lugii kadrosuna nakledilmislerdir. 

MADDE 13 — iskan umum mudiirlugune 
naklolunan ve bu giine kadar iskan islerinde 
kullanilan umum memur ve miistahdemlerin 
dosyalarile muhacir ve miiltecilere aid umum 
muamele ve muhabere dosyalari bu kanunun 
meriyetinde Sihhat ve ictimai muavenet veka-
letine oldugu gibi aynen devrolunur. 

MADDE 14 — G-dcmenlerin yerlestirme ve 
besleme ve tedavi islerinde acele tedariki iktiza 
eden malzemenin satm alinmasmda artirma, ek-
siltme ve ihale kanunu hiikumleri cari olmaz. Bu 
malzemenin envai ve ne yolda tedarik edilecegi 
Sihhat ve ictimai muavenet vekaletince tanzim 
ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir 
talimatname ile tayin olunur. 

MUVAKKAT BlRlNCt MADDE — 1935 ma

il yili Dahiliye vekaleti biitgesinin 312 nci me-
murlar maa§i faslmdan 42 498 ve 316 nci mu-
vakkat tazminat faslmdan 2 082 lira tenzil olu-
narak 42 498 lirasi Iskan umum mudurlugu biit
gesinin 502 nci maas ve 2 082 lirasi 503 ncii mu-
vakkat tazminat faslina nakledilmistir. 

MUVAKKAT IKlNCl MADDE — Karsiligi 
2466 ve 2643 numarah kanunlara tevfikan elde 
edilen paralarla temin olunmak iizere Iskan 
umum miidurlugii 1935 mali yili biitgesinin 502 
nci maas faslma 7 119 lira, 503 ncii muvakkat 
tazminat faslma 889 lira ve 504 ncii masraf fas
lina 1 500 000 lira yeniden tahsisat konulmus-
tur. 

MADDE 15 — Bu kanun hukiimleri yayil-
masi tarihinden muteberdir. 

MADDE 16 — Bu kanun hukiimlerinin ya-
yilmasma Maliye, Dahiliye, Sihhat ve igtimai mu
avenet vekilleri memurdur. 

Bs. V. 
1. Inonu 

Da. V. 
S. Kay a 
Mf. V. 

S. Artkan 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
S. Saracoglu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Aras 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

MuJdis Erkn 

( S. Sayisi : 10 ) 
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Aded 

Hukv/metin teklifine bagli 1 numaraU cetvel 

Memuriyetin nevi Derecesi Maasi 

Birinci §ubc : Iskdn 

1 Muaviii ve birinci sube raiidurii 
1 $ef 
1 Memur 
2 » 
1 » 
1 Daktilo 

Ikinci biiro : Eski i§ler 

1 §ef 
1 Memur 
2 » 
1 Daktilo 

1 §ef 

2 Memur 
1 » 
1 DaJktilo 
1 Tevzi memuru 

ffgiincu biiro : Muameldt 

A - Evrak 

6 
10 
11 
12 
14 
12 

70 
35 
30 
25 
20 
25 

10 
12 
14 
14 

35 
25 
20 
20 

10 35 

12 
14 
14 
17 

25 
20 
20 
14 

2 Dosya memuru 
1 Dosya katibi 

B - Dosya 

Mustakil memurlar 

1 Miiracaat memuru 
1 Tasfiye heyeti katibi 

12 
14 

12 
13 

25 
20 

25 
22 

( S. Say:si : 10 ) 
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Vildyetler iskan teskilati kadrosu 

Aded Memuriyetin nevi 

2 Birinci smif iskan mudiirii 
3 Ikinci smif iskan mudiirii 
5 tje.uncii smif iskan mudiirii 
4 Birinci smif iskan memuru 
7 Ikinci smif iskan memuru 
!) UQiineu smif iskan memuru 
2 Birinci smif iskan fen memuru 
3 Ikinci smif iskan fen memuru 
5 UQuncti smif iskan fen memuru 
4 Birinci smif iskan katibi 
6 Ikinci smif iskan katibi 
0 tJe.uncu smif iskan katibi 
1 Birinci umumi miifettislik iskan miisaviri 
1 Birinci umumi miifettislik iskan miisavir muavini 

Derece 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
6 
7 

Asli 
maas 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
70 
55 

Hiikwnetin teklifine bagk [2] numarah cetvel 

Derece Memurivetin nevi Aded Lira 

3 Iskaii umum mudiirii 1 100 
7 Muhasebe mudiirii 1 55 

30 Muhasebe miimeyyizi 1 35 
11 Muhasebe miimeyyizi 1 30 
12 Tetkik memuru 2 25 
14 Katib 3 20 

( S. Sayisi : 10 ) 
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Dahiliye ve Sihhat ve tgtimai muavenet enciimenlerinden miirekkeb muhtelit enciimen 

mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye ve Sihhat ve Ig. M. encii

menlerinden nviirekkeb Muhtelit 
enciimen 

Karar No, 1 
Esas No. 1/318 

12 - XI - 1935 

Yuksek Baskanliga 

2510 sayili iskan kanununun bazi maddele-
rinin tadiline ve iskan islerinin Sihhat ve tq-
timai muavenet vekilligine devrine ve ayri bir 

biit^e ile idare olunan bir Iskan umum mudiir-
liigii teskiline dair Dahiliye, Sihhat ve Tetimai 
muavenet ve Maliye vekilliklerinee hazirlanan 
ve tcra Vekilleri Heyetinin 6 - XT - 1935 ta-
rihli toplantismda Yuksek Meclise arzi karar-
lastrrilan kanun layihasmi esbabi mucibesile 
birlikte sunuldugunu bildiren Basvekaletin 
7 - XT - 1935 tarih ve fi/3305, 7/13 sayili toz-
keresi enciimenimize verilmis olmakla Dahi
liye, Sihhat ve tetimai muavenet ve Maliye ve-
killerinin de bulundugu 9 - XT - 1935 tarihin-
deki toplantimizda okundu ve is goriisuldii: 

Layiha hakkinda Hiikumetin ileri siirdugii 
sebebleri yerinde bulan eneumenimiz bunu 
esas itibarile kabule deger gbVmustur . 

Ancak biri teskilata ve digeri 2510 sayili 
kanunun bazi maddelerinde yapilan tadilata aid 
olmak iizere ayn ayri iki mevzuun bir kanun -
da birlestirilmesi muvafik goriilmediginden isbu 
iki mevzua aid hiikiimler ayrilarak iki layiha 
vucude getirilmesi miinasib gorulmustiir. 

tskan islerinin Sihhat ve Ic.tim.ai muavenet 
vekilligine devrine ve Tskan umum mudiirlugu 
teskiline dair tanzim kilman layihanin birinci 
maddesi mucibince Sihhat ve tetimai muavent 
vekilligine devrolunan salahiyetlerin hangi ka-
nunlarda bulunanlar oldugunun tasrihi faydali 
sayilmistir. 

Layihanin uciineu maddesine gore Niifus 
umum mudurliigu kadrosundan tskan umum mii
durlugu kadrosuna naklolunacaklardan muavi-
nin ve muamelat ve miiraeaat burolarmin nak-
li - simdiye kadar niifus ve tskan islerinin ka-
risik olarak bunlar tarafmdan gorulmesi ha-
sebile - niifus islerinin aksamasma sebeb ola-

cagi Dahiliye vekili ve enciimenin bazi azasi ta
rafmdan beyan olunmustur. 

Bu fikri yerinde bulan Eneumenimiz bu hu-
susta bir ya;re olmak iizere ayni memuriyetlerin 
Dahiliye vekaleti kadrosuna ilave edilmesine Ma
liye vckilinin muvafakatile karar vermistir. 

Muvakkat ikinei maddede iskan talisisatinin 
sehven bir mil yon bes yiiz bin lira yazilmis oldugu 
Vekiller tarafmdan soylenmesine binaen bu mik-
tar bir milyon olarak tashih olunmustur. 

Iki nei layihayi teskil eden maddeler iizerinde 
esasa dokunur degisiklikler yapilmamistir. 

Yuksek Baskanliga sunur. 
Da. ve S. ve t. M. E. M. 
Muhtelit enciimen reisi M. M, 

Tekirdag Canakkale 
C. Uybadm $. Yasm 

Katib Aza Aza 
Mardin Erzurum Bursa 

Edib Ergin Dr. A. F. Tuzer F. Giivendiren 
Aza Aza Aza 

Qorum Tokad Urfa 
/. Kemal Alpsar Dr. Galib Pckel Behcet tlnay 

Aza Aza Aza 
Qoruh S. Turgay Konya 

Atif Tiiziin D. 0. $. Jlludag 
Aza Aza Aza 
Sivas Erzurum Kiitahya 

ffilsamettin Akahn Zeki Soydemir Dr. .5?. A. Ediz 
Aza Aza Aza 

Ordu Mardin Zonguldak 
• Dr. Z. Yaltmm Dr. B. Levent B. Vardar 

Aza Aza Aza 
Erzurum Sivas Antalya 
N. Elgiln Vasfi B. Sevig B. Kaplan 

Aza 
Sivas 

S. Gorkey 

( S. Sayisi : 10 ) 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 14 - XI • 1935 

Karar No. 5 
Esas No. 1/318 

Yiiksek Reislige 

2510 sayili iskan kanununun bazi maddeleri-
nin tadiline ve iskan islerinin Sihhat ve ietimai imi-
avenet vekilligine devrine ve ayri bir biitce ilc 
idare oilman bir Iskan umum mudiirliigii teskili-
ne dair olub Basvekaletin 7 tesrinisani 3 935 tarili 
ve 6/3305 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise snnu-
lan kannn layihasi Dahiliye ve Sihliat ve ietimai 
muavenet enciimenlerinin miisterek mazbatalarile 
birlikte Enciimenimize verilmis olmakla Sihliat ve 
ietimai muavenet vekili Doktor Refik Saydam 
bulundugu halde okundu ve konusuldu: 

Layihanin teklifini icab ettiren sebebler hak-
kinda Hukumetin esbabi mucibesindc ileri siiriilen 
mutalealan yerinde bulan Eneiimenimiz, tekli-
fin esasmi kabule deger gormekle bcraber 2510 sa
yili kanunun bazi maddelerinin degistiidlmcsine 
talluk eden mevzu ile Iskan umum muduriuguniin 
teskiline aid bulunan hukumlerin birbirinden ay-
rilarak iki layiha haline konmasi hususundaki 
miisterek enciimenin miitaleasmi da isin ieabla-
rma tamamen uygun bulmustur. 

Encumenimiz bahsi geeen iki layihadan 2510 
sayili kanunun bazi maddelerinin degistirilmesi-
ne dair olan layihayi miisterek enciimenin hazir-
ladigi sekilde oldugu gibi kabul etmis ATe ikinci 
layiha iizerinde asagida yazili degisikliklerin ya-
pilmasini liizumlu gormustiir: 

1 — Muhtelif kanunlarla Dahiliye vekilligine 
verilmis olan vazife ve salahiyetin Sihhat ve ic
timai muavenet vekilligine devrine taalluk eden 
birinei maddede ismi gegen kanunlarm bazi hii-
kiimleri diger bazi kanunlarla tadil edilmis oldu-
guna gore bu tadillerle Dahiliye vekilligine ve
rilmis olan vazife ve salahiyetlerin de devri icab 
edecegini goz online alan Eneiimenimiz bu mad-
deye tadilleri kaydini de koymustur. 

2 — Ikinci maddenin birinei fikrasmda bazi 
ibare degisiklikleri yapilmakla beraber bu fikra-
nin miistakil bir madde olarak tedvini ve ikinci 
fikrasmda bahsolunan ve kadro tebeddiiliine aid 
olan hiikmiin; ugundi maddede yazili bulunan 
ve ayni ise aid olan hiikiimlerle birlestirilerek 

bir maddede toplanmasi ve yeni teskil edilecek olan 
Iskan umum miidurliigu kadrosunun da. kezalik 
ayri bir maddede gostcrilmesi muvafik bulunarak 
2, 5 ve 6 nci maddeler bu esasa gore yeniden ya-
zilmistir. 

Teklif edilen layihada; merkez ve tasra tesiki-
latrnda ve bu meyanda birinei umumi miifettislik 
kadrosunda iskan islerinde istihdam edilen me-
murlann devri derpis edildigi halde Trakya umu
mi miif ettisliginde istihdam edilen iskan musaviri 
ile muavni haricte kalmis oldugundan devroluna-
cak memuriyetler arasina bunlar da konmustur. 
Goriilecek zarurete binaen Iskan unmm miidiiru-
niin ieabinda iicretle de tayin edilebilmesini temin 
icin kadroya bir kayid eklenmistir. 

3 — Dordiincii madde bazi degisiklikle ugiin-
cii ve besinci madde dahi kezalik bazi degisiklik-
lerle 4 ncii madde olarak kabul edilmistir. 

4 — Iskan hizmetlerinin ayrilmasi dolayisile 
Dahiliye vekaleti teskilati meyanindaki bazi me

muriyetler Iskan umum miidurliigu kadrosuna nak-
ledilmis olmasindan Niifus umum mudiirmgii kad
rosunun zaf a ugramasi ve bu sebeble bu kisim ve-
zaif e aid teskilatin ihtiyaca ka.fi gclemej^ecegi ve is-
lerin sekteye ugramak ihtimali bulundugu miila-
hazalarile Muhtclit enciimence Niifus umum mu
diirlugii kadrosuna yeniden ilavesine liizum gos-
terilen memuriyetler Enciimenimizce de kabul 
olunmustur . 

5 — Iskan umum mudiirliigiinun umumi mu-
vazene dahilindc ayri bir biitce ile idare olunaca-
gi 2 nci maddede tasrih edilmis olduguna gore 
bu idarede vazife gorecek olan muhasebe teskila-
tmm benzerleri gibi Maliye vekilligine 
bagli olmasi icab edeceginden muhasebe mii-
diirliigu kadrosunun Maliye vekilligi teskilat kad
rosuna eklenmesi daha uygun goriilmus ve bu 
cihet 7 nci madde ile ifade edilmistir. 

6 — Miisterek enciimence hazirlanan 6 nci 
madde 8 nci madde olarak oldugu gibi kabul 
edilmistir. 

( S. Sayisi : 10 ) 
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7 — Daihiliye vekilligi 1935 mali ydi butc,e-

sinin bazi tertiblerinden indirilecck mebalig ile 
2466 ve 2643 sayili kanunlar mucibince toplana-
eak olaii paralar karsilik tutulmak suretile iskiln 
umum imudurlugiiniin 1935 mali yilibutQesinin vii-
cude getirilmesine dair olan hukiimler bir araya 
toplanarak muvakkat bir madde halinde yazdmis 
ve bu maddeye 1935 mali yili umumi muvanenc 
kanununun 17 ve 24 ncii madde]eri hukumlerine 
tevfikan muhaeir iskani isleriue ayrdabilib sar-
fedilemeyen paralarm umum miidurluk butc,cshiin 
504 ncii faslina ayrica ilave edilerek sarfoluna-
cagina dair bir fikra eklenmistir. 

Yeniden hazirlanan kanun layihasi Umumi 
heyetin tasvibine konmak iizcre Yiiksek Reislige 

sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Seref Ozkan 

Balikesir 

E. Adakan 
Edirne 

F. Kaltakktran 
Izmir 

/ / . Qakir 
Konya 

Nairn Onat 
Yozgad 
»SY. Ieoz Ali 

Ordu 
IT. Yalman 

R. V. 
Isparta 

Miikerrem Vnsal 
Qorum 

Eyub Sabri 
Elaziz 

T. Berk 
Tzmir 

K. Inane 
Mardin 

It. Erten 
Gazi Anteb 

Hikmet Ayerdcm, 
Siird 

M. Mayakon 

Ka. 
Istanbul 

Fakihe Oymcn 
Diyarbekir 
Riistii Beh.it 
Giimusarie 

I>. Saharya 
Kastamonu 
T. Coshun 

Sivas 

Re.rn.zi Ciner 
Mus 

8. Ataman 
Mus 

S. (Jiloglu 

( S. Sayisi : 10 ) 
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DAHiLlYE VE SIHHAT VE IgTlMAl MUA
VENET ENCtlMENLERlNDEN MtJREKKEB 

MUHTELlT ENOtJMEN TEKLlFI 

2510 saytli iskan kanununun bazi maddelerinin 
degistirilmesine dair kanun Idyihast [*] 

MADDE 1 — 2510 sayili iskan kanununun 
1 nci maddesi asagidaki sekilde dGgistirilmistir: 

Tiirkiyede Tiirk kiiltiiriine bagiilik clolayi-
sile nufus oturus ve yayilismin bu kanuna uy-
gun olarak Icra Vekilleri Heyetince yapi-
lacak bir programa gore diizeltilmesi Dahiliye 
ve Sihhat ve igtimai muavenet vekilliklerine 
verilmistir. 

MADDE 2 — Mezkur kanunun 2 nci madde
si asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Dahiliye ve Sihhat ve ictimai muavenet ve-
killiklerince miistereken yapilib Icra Vekille
ri Heyetince tasdik olunacak haritaya gore 
Turkiye, iskan bakimmdan ug nevi mmtakaya 
ayrilir: 

1 numarah mmtakalar : Tiirk kiiltiir ve nii-
fusunun tekasufii istenilen yerlerdir. 

2 numarali mmtakalar : Tiirk kiiltiiriine te-
messulii istenilen niifusun nakil ve iskanina 
ayrilan yerlerdir. 

3 numarali mmtakalar : yer, sihhat, iktisad, 
kiiltiir, siyaset, askerlik ve inzibat sebeblerile 
bosaltilmasi istenilen ve iskan ve ikamet yasak 
edilen yerlerdir. 

Yukanda yazilan iskan mmtakalarinm tas-
dikli haritasmda; zamanla ortaya gikacak ih-
tiyaca gore degisiklikler yapilmasi alakadar 
vekaletlerce gosterilecek liizum iizerine Icra 
Vekilleri Heyetince kararlastinlir. 

MADDE 3 — Mezkur kanunun 3 ncii madde
si asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Tiirkiyede yerlesmek maksadile disandan 
miinferiden gelmek isteyen Tiirk soyundan mes
kun veya gogebe ferdler Sihhat ve igtimai mua
venet vekilliginin miitaleasi almmak sartile Da
hiliye vekilliginin emrile ve miigtemian gelmek 
isteyen Tiirk soyundan meskun veya gogebe 
ferdler ve asiretler ve Tiirk kiiltiiriine bagli 
meskun kimseler isbu kanunun hiikiimlerine go
re Dahiliye vekilliginin miitaleasi almmak sar
tile Sihhat ve igtimai muavenet vekilliginin 

emirlerile kabul olunurlar. Bunlara muhacir de-
nir. 

Kimlerin ve hangi memleketler halkmm 
Tiirk kiiltiiriine bagli sayilacagi Icra Vekilleri 
Heyeti kararile tesbit olunur. 

Tiirkiyede yerlesmek maksadile olmayib bir 
zaruret ilcasile muvakkat oturmak iizere sigi-
nanlara miilteci denir. 4 ncii maddede yazili 
sebebler bulunmayan miilteciler Tiirkiyede yer
lesmek isteyenler ve bunu yazi ile bulunduklari 
yerin en biiyiik idare amirine bildirirlerse hak-
larmda Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince 
muhacir muamelesi yapilir. 

Obiir miilteciler igin Dahiliye vekilligince 
haklarmda vatandaslik kanunu ahkami tatbik 
olunur. 

Muhacirlerin almma yollari Sihhat ve igti
mai muavenet vekilligince, miiltecilerin ise Da
hiliye vekilligince yapilacak talimatnameierle 
tesbit olunur. 

MADDE 4 — Mezkur kanunun 8 nci mad
desi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Turkiye iginde topragi dar veya azmaklik, 
bataklik, ormanlik, daglik ve taslik olan yer-
lerde bulunan ve gegim vasitasmdan mahrum 
olan koyleri, gerek meskun ve gerek gogebe 
bulunsun 3 numarali mmtakalar halkini yasa-
yis ve sihhat sartlan elverisli olan yerlere 
nakletmeye, evleri daginik koyleri daha uy-
gun merkezlerde toplamaga, huglari, obala-
n ve komlari koyler igine kaldirmaga ve ye-
nilerinin yapilmasmi yasak etmeye alakadar 
vekilliklerin teklifi ve miitaleasi iizerine Sih
hat ve igtimai muavenet vekilligi salahiyetlidir. 

MADDE 5 — Mezkur kanunun 9 ncu mad
desi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Turkiye tabiiyetinde bulunan gezginei §in-
genelerin ve Tiirk kiiltiiriine bagli olmayan 
gogebelerin toplu olmamak iizere kasabalara 
ve serpistirme suretile Tiirk kiiltiirlii koylere 
dagitip yerlestirilmeleri ve casusluklan sezi-

[*] Butge encilmeni tarafmdan aynen kabul edilmi§tir. 
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lenlerin smir boylarmdan uzaklastirilmalari 
Dahiliye vekilliginin teklifi ve Icra Vekilleri 
Heyeti kararile Sihhat ve igtimai muavenet 
vekilligince yapilir. Ecnebi tebaasi Qingenele-
rin ve Tiirk kiiltiirune bagli olmayan gogebelerin 
milli smirlar disina gikanlmasma Dahiliye ve
killigi salahiyetlidir. 

MADDE 6 — Mezkur kanimun 10 ncu niad-
desinin (C) ve (Q) fikralari asagidaki sekilde 
degistirilmistir: 

0 - Bu kanunun nesrinden once asiretlere 
reislik, beylik, agalik, seyhlik yapmis olanlarm 
veya yapmak isteyenlerin ve smirlar boyunda 
oturmasmda emniyet ve asayis bakimmdan 
mahzur bulunanlarm, aileleri ile birlikte, mii-
nasib yerlere naklolunmalan Dahiliye vekilligi
nin teklifi iizerine Icra Vekilleri Heyeti ka
rarile Sihhat ve Igtimai muavenet vekilligince 
yapilir. 

Q - Tiirk tabiiyetli ve Tiirk kiiltiirlii go-
gebe asiretler ve ferdlerini sihhat ve yasama 
§artlan elverisli yerlere nakledib yerlestirme-
ye Sihhat ve Igtimai muavenet vekilligi; Tiirk 
tebaasmdan olub ta Tiirk kiiltiiriine bagli bu-
lunmayan asiretler ve ferdlerinin dagnik ola-
rak 2 numarali mmtakalara nakil ve yerles-
tirmeye Dahiliye vekilliginin teklifi ile Sihhat 
ve Igtimai muavenet vekilligi; Tiirk tebaasi 
olmayan ve Tiirk kulturiine bagli bulunmayan 
gogebe ve asiretler ferdlerinin icaba gore Tiir-
kiye hududlan disansma gikarmaga Sihhat ve 
Igtimai muavenet vekilligine malumat vermek 
sartile Dahiliye vekilligi salahiyetlidir. 

MADDE 7 — Mezkur kanunun II nci mad-
desinin B fikrasi asagidaki sekilde degistiril
mistir : 

B - Tiirk kulturiine bagli olmayanlar veya 
Tiirk kiilturiine bagli olupta Tiirkceden baska 
dil konusanlar hakkmda harsi, askeri, siyasi, 
igtimai ve inzibati sebeblerle Icra Vekilleri He
yeti kararile Dahiliye vekili liizumlu goriilen 
tedbirleri alir. Toptan olmamak sartile baska 
yerlere nakil ve vatandasliktan iskat etmekte 
bu tedbirler igindedir. 

Bunlardan baska yere naklolunmasi lazim-
gelenleri Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi 

nakil ve dagmik olarak miinasib yerlere iskan 
eder. 

MADJJJS 8 — Mezkur kanunun 13 ncii mad-
desinin 1 ve 2 numaraii fikralari asagidaki se
kilde degistirilmistir: 

1 - Asa^ida yazilanlar Dahiliye vekilligi
nin mdtaieasi almmak ^artile Sihhat ve igti
mai muavenet vekilliginin miinasib gorecegi 
yerlerde iskan edilirler: 

A - Disardan gelen muhacir ve miilteciler, 
B - Bu mmtakadaki asiretler, 
C - 1 ve 3 numaraii mmtakalardan naklolu-

nanlar, 
§ • 1 ve 3 numaraii mintakalar halkmdan 

oiui) bu mmtakalarda askerligini bitirmis, olan-
lardan evieaerek kalmak isteyenler, 

ii - 1 numaraii mmtakalarda Tiirk irkindan 
oliiiayanlaruan bu mmtakaya gelib yerlesmek 
isteyenler. 

2 - Asagida yazilanlar, alakadar vekillikle-
rin teklifi ve Dahiliye vekilliginin miitaleasi 
iizerine icra Vekilleri Heyeti kararile, Sihhat 
ve igtimai muavenet vekilligince nakil ve is
kan edilebilirler; 

A - Topraksiz veya az toprakli giftgiler, 
B - Heyelan ve seylab ve afete ugrayan kim-

seler, 
C - Verimsiz veya azmaklik ve bataklik ve

ya tehlikeli veya askerlikge yasak topraklar-
daki insanlar, 

Q - Harsi, siyasi, idari, igtimai, iktisadi, as
keri sebeblerle nakline liizum goriilenler. 

MADDE 9 — 2510 sayili kanunun 15 nci 
maddesinin 5 ve 6 nci fikralarinda, 24 ncii 
maddenin son fikrasmda, 25 nci maddede, 29 
ncu maddenin (A) fikrasmda, 39 ncu mad
denin 2 numaraii bendinde, 41 nci maddede, 
42 nci maddede, 43 ncii maddede ve 45 nci 
maddede yazili «Dahiliye vekilligi» ve «Dahiliye 
vekili» sozleri «Sihhat ve igtimai muavenet ve
killigi:* ve «Sihhat ve igtimai muavenet vekili» 
saretinde tadil edilmistir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hiikiimleri nesri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hiikumlerini tat-
bika Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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DAHlLlYE VE SIHHAT VE iQTlMAt MU-
AVENET ENCUMENLERlNDEN MUREK-
KEB MUHTELlT ENCUMENlN TEKLlFl 

iskan islerinin Sihhat ve igtimai muavenet ve
killigine devrine ve ayn bir biltge He idare olu-
nur bir Iskan umum miidurlugu teskiline dair 

kanun layihasi 

MADDE 1 — 2510 sayili iskan ve 2502 sayili 
Kars, Bayazid, Erzurum, Qoruh vilayetlerinin 
bazi pargalannda muhacir ve sigmtilann 
yerlestirilmesi ve yerli giftgilerin topraklandi-
rilmasi ve 1771 sayili miibadele ve teffiz isle-
rinin kati tasfiyesi ve intaci ve 1331 sayili mti-
badil, gayrimubadil, muhacir ve saire kanunla-
rma tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkul emvalin tapuya rabti ve 716 sayi
li borglanma ve 488 sayili miibadeleye tabi aha-
liye verilecek emvali gayrimenkule kanunlari 
ve bu kanunlarm zeyilleri ile Dahiliye vekaleti-
ne verilmis olan vazife ve salahiyetler bu kanun 
ile Sihhat ve igtimai muavenet vekilligine devro-
lunmustur. 

MADDE 2 — Sihhat ve igtimai muavenet ve
killigine devredilen bu vazife ve salahiyetleri 
gdrmek igin vekalete bagli olmak ve muvazenei 
umumiye dahilinde ayn bir biitge ile idare olun-
mak iizere iskan umum mudurlugii teskil edil-
mi^tir. Bagli (1) numarali cetvelde gosterildigi 
veghile Nufus umum miidurliigunun 1 nci iskan 
§ubesi ile vilayetlerdeki iskan kadrolan bu 
umum mudiirliige baglanmis ve bagli (2) numa
rali cetvelde gosterilen memuriyetler umum mii-
durluk merkez teskilatina ilave edilmi§tir. 

MADDE 3 — Dahiliye vekilligi merkez tes-
kilat ve vazif eleri hakkmdaki kanunun bazi mad-
delerinin degistirilmesine dair olan 2577 sayili 
kanuna bagli (1) numarali cetvelde bulunan ve 
iskan i§lerile alakadar olan ve isbu kanuna bagli 
(1) numarali cetvelde maas ve adlari gosterilen 
merkezdeki memuriyetlerle mezkur kanuna bag
li (2) numarali cetvelde yazili vilayet memuri-
yetleri bu kanunun meriyet tarihinden itibaren 
maa§ ve tahsisatlarile birlikte Iskan umum mii
durlugii kadrosuna nakledilmislerdir. 

Niifus umum miidurliigii kadrosuna da ilisik 
(3) numarali cetveldeki memurlar ilave edil-
mistir. 

BtlTCE ENCtlMENlNtN DEGi§TiRl§t 

Iskan i§lerinin Sihhat ve igtimai muavenet ve
killigine devrine ve ayn bir butge ile idare 

olunmasma dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 2510 sayili iskan; 2502 sayili 
Kars vilayeti ile Bayazid, Erzurum ve Qoruh 
vilayetlerinin bazi pargalannda muhacir ve si-
gintilarm yerlestirilmesi ve yerli giftcilerin 
topraklandirilmasi; 1771 sayili miibadele ve 
teffiz islerinin kati tasfiyesi ve intaci; 1331 
sayili mubadil, gayrimubadil, muhacir ve saire-
ye kanunlarma tevfikan teffiz veya adiyen tah
sis olunan gayrimenkul emvalin tapuya rapti; 
716 sayili borglanma ve 488 sayili miibadeleye 
tabi ahaliye verilecek emvali gayrimenkule hak
kmdaki kanunlar ve bu kanunlarm zeyil ve ta-
dilleri ile Dahiliye vekilligine verilmis olan va
zife ve salahiyetler Sihhat ve Igtimai muave
net vekilligine devrolunmustur. 

MADDE 2 — Birinci madde ile Sihhat ve 
igtimai muavenet vekilligine devredilen vazi-
feleri gbrmek igin vekalete bagli olmak ve 
umumi muvazene dahilinde ayn bir biitge ile 
idare olunmak iizere Iskan umum mudurliigii 
teskil edilmistir. 

MADDE 3 — Muhacir ve miiltecilere aid 
olub Dahiliye vekilliginde bulunan umum mua-
mele ve muhabere dosyalan bu kanunun meri-
yeti tarihinde oldugu gibi Sihhat ve igtimai 
muavenet vekilligine devrolunur. 
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MADDE 4 — Iskan umum mudurlugiine 

naklolunan ve bu gtine kadar iskan islerinde 
kullanilan umum memur ve miistahdemlerin dos-
yalarile muhacir ve miiltecilere aid umum mu-
amele ve muhabere dosyalan bu kanunun meri-
yetinxie S&hat ve igtimai muavenet vekilligine 
oldugu gifei aynen devrolunur. 

MADDE 5 — Crdgmenlerin yerle§tirme ve bes-
leme ve tedavi islerinde acele tedariki iktiza 
eden malzemenin satm almmasmda arttirma, 
eksiltme ve ihale kanunu hukumleri cari olmaz. 
Bu malzemenin envai ve ne yolda tedarik edi-
lecegi Sihhat ve igtimai muavenet vekaletince 
tanzim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik edile-
cek bir talimatname ile tayin olunur. 

MUVAKKAT BtRtNCl MADDE — Hiiku-
metin teklifi aynen 

MADDE 4 — Muhacirlerin yerlestirme ve 
besleme ve tedavi islerinde acele tedariki ikti
za eden malzemenin satm almmasmda 2490 
sayili artrrma ve eksiltme ve ihale kanunu hii
kumleri cari olmaz. Bu malzemenin nevileri ve 
ne yolda tedarik edilecegi Sihhat ve Igtimai 
muavenet veMlliginin teklifi iizerine Icra Ve
killeri Heyeti kararile tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 5 — Iskan umum mudiirlugu me-
murlan kadrosu bu kanuna bagli (A) isaretli 
cetvelde gdsterilmistir. 

MADDE 6 — Dahiliye vekaleti merkez teski-
lat ve vazifeleri hakkmdaki kanunun bazi mad-
delerini degistiren 2577 sayili kanuna bagli (1) 
ve (2) numarali cetveller ile Trakya umumi mii-
fettisligi te^kilati maas, iicret ve masraflari hak
kmdaki 2393 sayili kanuna bagli (1) numarali 
cetvelden derece, aded ve maaslari bu kanuna 
bagli (B) isaretli cetveldeki memuriyetler bu 
cetvelden gikanlarak besinci maddede gosterilen 
umum miidiirliik kadrosuna nakledilmekle bera-
ber bunlarm sicil dosyalan da Sihhat ve igtimai 
muavenet vekilligine devrolunur. 

MADDE 7 — 2577 sayili kanunun ikinci 
maddesine bagli cetvele derece, aded ve maaslari 
bu kanuna bagli (C) isaretli cetvelde yazili me
muriyetler ve Maliye vekaleti teskilat kadrosu
na da Iskan umum mudurlugunde istihdam edil-
mek iizere bagli (D) isaretli cetvelde gosterilen 
memuriyetler eklenmis.tir. 

MADDE 8 — Miibadele, imar ve iskan ve-
kaletinm lagvi ile vezaifinin Dahiliye vekaletine 
devri hakkmdaki 11 kanunuevvel 1340 tarih ve 
529 sayili kanun ile Dahiliye vekaleti merkez 
teskilat ve vazifeleri hakkmdaki kanunun bazi 
maddelerinin tadiline aid olan 2577 sayili ka
nunun bu kanun hiikumlerine muhalif kisimlari 
miilgadir. 

MUVAKKAT MADDE — 1935 mail yili Da
hiliye vekaleti butgesinin 312 nci memurlar ma-
asi f asilmdan 44 748 ve 316 nci muvakkat tazminat 
faslmdan 2 082 lira ki; ceman 46 830 lira indi-
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MUVAKKAT iKlNCl MADDE — Karsiligi 
2466 numarali kanunlara tevfikan elde edilen 
paralarla temin olunmak iizere Iskan umum mii-
diirliigii 1935 mali yili butgesinin 502 nci maas 
faslma 7 119 lira, 503 ncii muvakkat tazminat 
faslma 889 lira ve 504 ncii masraf faslma 
1 000 000 lira yeniden tahsisat konulmustur. 

MADDE 6 — Miibadele, Imar ve iskan veka-
letinin lagvi ile vezaifinin Dahiliye vekaletine 
devri hakkindaki 529 numarali kanun ile Dahi
liye vekaleti merkez teskilat ve vazifeleri hak-
kmdaki 2577 numarali kanunun bu kanun hu
kiimlerine muhalif kismilari mulgadir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hukumleri ne^ri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hiikumlerini tat-
bika Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muhtelit enciimenin teklifine bagh 
3 say ill cetvel 

Dahiliye vekilligi Nufus umum miidiirlugu 
kadrosuna Have olunacak kadro 

Aided D. Maa§i 

1 Mudiir muavmi 
1 Muamelat §efi 
2 Dosya memuru 
2 Evrak » 
1 Miiraeaat » 

6 
10 
12 
12 
12 

70 
35 
25 
25 
25 

rilerek buna 2466 ve 2643 numarali kanunlar 
mucibince toplanacak paralardan 1 002 400 li-
ranm ilavedle hasil olan 1 049 230 lira kars> 
lik tutularak tanzim edilen Iskan umum mii-
diirliigu 1935 mali yili biitgesi bu kanuna bag-
li (E) isaretli cetvelde gosterilmistir. 

1935 mali yili umumi muvazene kanununun 
17 ve 24 ncii maddeleri hukiimlerine tevfikan 
muhacir iskani islerine ayrilabilib sarfedile-
meyen paralar da Umum miidiirliik biitgesinin 
504 ncii faslma ayrica ilave edilerek sarfolunur. 

Yukanda yazili 1 002 400 lira 1935 mali 
yili varidat biitgesinde agilsai fevkalade vari-
dat tertibine baskaca irad kaydolunur. 

MADDE 9 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hukiimlerini tat-
bika tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Biitge enciimeninin teklifine bagli [A] cetveli 

Iskdn umum mudiirlugii kadrosu 

Derece Memuriyetin nevi 

Merkez 

3 Umum miidiir [1] 

6 

10 
11 
12 
14 
12 

10 
12 
14 
14 

» » 

§ef 
Memur 

» 
» 

Daktilo 

§ef 
Memur 

» 
Daktilo 

muavmi 

Buro : 

Biiro : 2 

1 - Iskdn 

- Eski isler 

Aded Maas 

1 100 
1 70 

1 
1 
2 
1 
1 

35 
30 
25 
20 
25 

1 35 
1 25 
2 20 
1 20 

Buro : 3 - Muamelat 

10 §ef 

A : Evrak 
12 Memur 
14 » 
14 Daktilo 
17 Tevzi memuru 

B : Dosya 
12 Dosya memuru 
13 Tasfiye heyeti katibi 

Vildyetler [2] 

7 Birinci smif iskan mudurii 
8 Ikinci » » » 
9 tlgiincii » » » 

10 Birinei sinif iskan memuru 
11 Ikinci » » » 
12 tTguncu » » » 

1 35 

2 
1 
1 
1 

2 
1 

2 
3 
5 
4 
7 
9 

25 
20 
20 
14 

25 
22 

§5 
45 
40 
35 
30 
25 

[1] Maas ve emsali hdsihnt gegmemek uzere ucret verilebilir. 
[2] Bu memurlar luzum gorulen yerlerde kullamhnak ilzere merkezce 

tayin olunurlar. 
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Memuriyetin nevi 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

6 
7 
6 
7 

Birinci sinif iskan fen memuru 
Ikinci » » » 
tl^iincu » » » 
Birinci sinif iskan katibi 
Ikinci » » » 
tTgiincu » » » 
Birinci umumi mufettislik iskan miisaviri 
Birinci umumi mufettislik iskan miisavir muavini 
Ikinci umumi mufettislik iskan miisaviri 
Ikinci umumi mufettislik iskan miisavir muavini 

Aded 

2 
3 
5 
4 
6 

10 
1 
1 
1 
1 

Maas 

35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
70 
55 
70 
55 

Biitge enciimeninin teklifine bagli [B] cetveli 

2577 sayih kanunun 2 nci maddesine bagli [1] numaraU cetvclden 
gikanlacak olanlar 

Birinci sube : Iskan 

6 Muavin ve birinci sube miiduru 

10 
11 
12 
14 
12 

10 
12 
14 
14 

§ef 
Memuir 

» 
» 

Daktilo 

§ef 
Memur 

» 
Daktilo 

Bilro : 1 - tsl can 

Biiro : 2 - Eski isler 

1 70 

1 35 
1 30 
2 25 
1 20 
1 25 

1 35 
1 25 
2 20 
1 20 

Biiro : 3 - Muameldt 

10 §ef 

A : Evrak 
12 Memur 
14 » 
14 Daktilo 
17 Tevzi memuru 

B : Dosya 
12 Dosya memuru 
14 Dosya katibi 

1 35 

2 
1 
1 
1 

2 
1 

25 
20 
20 
14 

25 
20 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

Mustakil memurlar 

12 Miiracaat memuru 1 25 
13 Tasfiye heyeti katibi 1 22 

2577 myth kanunun 3 ricii maddesine hagli [2] numarah cstvelden 
ctkanlacak olanlar 

7 Birinci smif iskan mudiirii 
8 Ikinci » » » 
9 TTgiincu » » » 

10 Birinci sinif iskan memuru 
11 Ikinci » » » 
12 tTciincii » » » 
10 Birinci smif iskan fen memuru 
11 Ikinci » » » 
12 TJ<juncu » » » 
13 Birinci smif iskan katibi 
14 Ikinci » » » 
15 tTguncii » » » 

6 Birinci umumi miifettislik iskan miisaviri 1 70 
7 Birinci umum miifettislik iskan miisaviri muavini 1 55 

,2,9.9,? myth kanuna hagli [1] numarah cetvelden ctkanlacak olanlar 

6 Iskan miisaviri 1 70 
7 » » Muavini 1 55 

2 
3 
5 
4 
7 
9 
2 
3 
5 
4 
6 
10 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 

Biitge encumeninin teklifine bag-li [C] cetveli 

Birinci §ube 

6 Miidiir muavini 1 70 
10 Muamelat sefi 1 35 
12 Dosya memuru 2 25 
12 Evrak » 2 25 
12 Miiracaat » 1 25 
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Biit§e encumeninin teklifine bagli [D] cetveli 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

7 Muhasebe mudlirii 
10 » miimeyyizi 
11 » » 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

1 
1 
1 
2 
3 

55 
35 
30 
25 
20 

F. 

Blithe enciimeninin teklifine bagli [E] cetveli 

tskan umum mudiirlugu 1935 mall yili butgesi 

Muhassasatm nevi 

502 Memurlar maasi 

503 Muvakkat tazminat 

504 Iskan masarifi umumiyesi 
(Umum miidiirluk merkezinin idare masraflarile muhaeirlerin sevk, ibate, 
iase, tenvir, teshin ve tedavi masraflari, haricjten getirilecek muhaeirlerin 
eelb masraflari, arazi ve emlak ve tohumluk ve alati ziraiye ve hayvanlannin 
miibayaa bedeli ve mevaddi ibtidaiye ve nakdi sermaye ve muhacirler igin 
yapilacak koy ve evlerin insa ve tamir ve arazi bedeli ve alelumum iskan is-
lerinde kullanilacak memurlarla daimi ve muvakkat olarak memleket dahil 
ve haricine gonderilecek memurlann harcirahlari. Istihdamlarina liizum gorii-
liib kadrolari Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bilumum memur ve 
mustahdem iicretleri ve bilahare iade edilmek uzere hususi hayir kurum-
lan tarafindan muhacirlere acele olarak yapilan ve yapilacak olan umum 
masraflarm geri verilmesi, diger bilumum masraflar) 

YEKttN 

Lira 

47 148 

2 082 

1 000 000 

1 049 230 

»&<i 
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