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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Belediyelerce yapılacak istimlâke dair kanun lâyi
hası kabul edildi. 

Şarktaki bazı vilâyetlerde muhacir ve sığıntıla
rın yerleştirilmesine dair kanun teklifi bir müddet mü
zakere ve bazı maddeleri kabul edildikten sonra lâyi
ha encümene tevdi kılındı. 

Türkiye, Çin Cumhuriyetleri arasında imza edilen 
dostluk muahedesinin tasdikma, 

Türkiye Ciimhuriyetile Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri İttihadı arasında hudutta zuhur eden ihtilâf
ların tetkik ve halli usulüne dair protokolün tasdikma, 

Belediye kanununun yedinci faslına bir madde ilâ
vesine, 

Yunan parlâmentosu azasının Türkiye Devlet de
miryolları üzerinde meccanen seyahatlerine, 

Türkiye ile Bulgaristan ve 
Türkiye ile İtalya aralarında akit ve imza edilen 

ticarî itilâfların kabul ve tasdikma dair kanun lâyi
haları müzakere ve kabul edildi. 

İnhisarlar idaresi hesabatmın Divanı muhasebatça 
tetkiktna, 

Gedikli küçük zabitlere, 
Basma yazı ve resimlerin derlenmesine dair kanun 

lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldıktan sonra 
perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili 
Esat 

Kâtip 
Yozgat 

Avni Doğan 

Kâtip 
Rize 
Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Afyon Karahisar - Antalya ve Filyos - Ereğli 
hatlarının inşasına dair olan kanunlara müzeyyel ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1932 senesi son 
hesabı hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat en
cümenine) 

Takrirler 
3 — Çorum mebusu İsmet Beyin, askerî ve mülkî 

tekaüt kanununun 66 ncı maddesindeki (Hususî büt
çeler) tabirinde belediyelerin dahil olup olmadığının 
tefsirine dair takriri (Maliye encümenine) 

Mazbatalar 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 12 nci mad. 

desinin gedikli zabitlere şamil olup olmadığının tefsiri 
hakkında 3/471 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 

Müdafaa encümeni mazbatası (Ruznameye) 
5 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 21 inci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/1017 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

6 — Ekiciden tütün alma hakkında 1/996 numa
ralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, İktisat 
ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi azası
nın tahsisat ve harcırahları hakkındaki kanunun 1 inci 
maddesini muaddil kanunun 1 inci maddesinin son fık
rasının değiştirilmesine dair 2/113 numaralı kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — Polisin vazife ve salâhiyetleri hakkında 1/278 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni maz-
batîjsî (Ruznameye) 

ISS^I 

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

REİS — Hasan B. 
KÂTİPLER : Ali B. (Rize), Ziya Gevher B. (Çanakkale) 

mm* 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/ — Andın mebusluğuna seçilen Abidin Beyin 
in tihap mazbatası 

REİS — Aydın mebusluğuna seçilen Abidin 

Beyin intihap mazbatası geldi. Mazbata muallel 
değildir. Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler. . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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4 — TAHLİFLER 

1 — Aydın mebusu Abidin Beyin tahlifi 

REİS — Şimdi tahlifi icra edilecektir. 

1 — Mülga idarei umumiyet vilâyat kanunu
nun hükmü meri olan idarei hususiyet vilâyat kıs
mının 80 inci maddesinin 11 inci fıkrasının tefsi
rine dair 3/459 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Dahiliye encümeni mazbatası fi] 

Tefsir fıkrası 

Mülga idarei umumiyei vilâyat kanununun 
halen hükümleri meri idarei hususiyei vilâyat 
kısmının 80 inci maddesinin 11 inci bendinde ya
zılı (Dahili vilâyette) tabiri vilâyetin belediye
ler sınırlan haricindeki aksamına aittir. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ M. M. ŞÜKRÜ B. 
(Çanakkale) — Belediyelerin sının dahilinde 
olan tramvay, otobüs, omnibüs gibi vesaiti 
nakliyeyi işleten şirketlerin belediyelere vere
cekleri menafi hissesi idarei hususiyei vilâyat 
kanununun 78 inci maddesi ve 1580 numaralı 
kanun mucibince belediyelere ait bir haktır. 
Binaenaleyh idarei hususiyeye ait olan meba-
liğ ancak şehirler arasındaki bu kabil tesisat
tan alınır manasını ifade etmek üzere bu tef
sir fıkrasını yaptık. 

REİS — Tefsir hakkında başka bir mütalea 
var mı (Hayır sesleri). 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Kilisin Büyük küt ah mahallesinden Köş
ke/ FUıbil;)ğhı Yv.'nıfun ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/445 numaralı Başvekâlet tczk<~r<.\i ve 
Adliye encümeni mazbatası [2] 

REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). Adliye encümeni mazbata
sını reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — Ordunun Batamı köyünden Ifalilofilu 
Aslanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/469 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası [3] 

REİS — Adliye encümeni mazbatası hakkın
da söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). 
Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[ 1 | 213 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 210 numaralı matbua zaptın sonunûadır. 
[3] 212 numaralı matbua zarptın sonundadır. 

(Aydın mebusu Abidin Beyin tahlifi icra 
edildi) (Alkışlar). 

REİS — Ruznameye geçiyoruz. 

4 — 1/335 numaralı iskân kanunu lâyihası 
ve İskân muvakkat encümeni mazbatası [1] 

[1] 189 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
açılmıştır efendim. 

NAŞİT HAKKI B. (Kütahya) — Aziz arka-
daşlanm, yurdumuza ülkümüzdeki şekli vere
cek, bugünkü bakir varlık üzerinde hür, zen
gin ve sağlam nesilleri yaşatabilecek, Türk 
olmanın şeref ve değerini bu topraklarda yaşa
yanların iliklerine kadar işletecek olan (Yer
leştirme kanunu) inkılâbın ana kanunlanndan 
bir belli başlısı olmak mümtazlığındadır. 

Geniş ve şümullü hükümleri, Osmanlı ida
resinin içerde ve dışarda katı tasfiyesini tamam
layacak yollan gösteriyor. Bu lâyihayı hazır
layan Hükümetin, vatana yeni ve büyük bir 
hizmet daha yapmış olduğuna inanıyorum. Bu 
lâyiha üzerinde aylarca, bilgilerini ve tecrü
belerini harcayarak onu olgunlaştıran encümen 
arkadaşlarımı saygı ile överim (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, gün gürmüş Türk milleti, dün
yanın en büyük inkılâpçısı ve Türklüğün bü
yük kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemalin etrafın
da toplanıyor, dışarda kalmış olan Türkleri, 
ana vatan büyük sevgi ile kucaklıyor. 

İki buçuk asırdan beri Tuna boylanndan 
başlayarak Meriç kenarına kadar Türkler, el
leri boş, aç ve sefil ana yurda akıyor ve bu
rada nüfusun, sıhhatin kadrini bilmeyen bir 
idarenin elinde kırılıp gidiyordu. Bunların için
de bilhassa korunan unsurlar, Türk dilile ko
nuşmuyor, ufuklar karardığı vakit, düşman 
safına geçmekten utanmıyor, Anadolunun kı
yılarından bir hançer gibi vatanın bağnna 
saplanmağa savaşıyorlar. 

Lozan zaferi ana yurda dönenlerin aç ve se
fil göçmelerinin önüne geçti. Mübadele anlaş-
masile 100 milyonluk bir servet kazanıldı, ya
nın milyon böylelikle aramıza karıştı. Hüküme
timizin yeni gelecek büyük kütlelerin de aç ve 
sefil hudut boylanna yığılmamaları için her 
türlü tedbiri almakta olduğuna eminim. 

Türk medeniyetine; Türk kültürüne ve siya
sî, iktisadî ihtiyaçlara ve şartlara göre nüfusun 
oturuş ve yayılış işini kuran hükümler, isabet
ten şüphe götürmeyecek kadar açık ve canlıdır. 
Bunlar ihtisasın ve tecrübenin haddesinden geç
miş ve en umutlu şekillerini almışlardr. 

67 -
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Ben yalnız ana hükümlerinden ikisi üzerinde 

duracağım. Madde diyor ki: 
«Kanun aşirete hükmî şahsiyet tanımaz. Bu 

hususta her hangi bir hüküm, vesika ve ilâma 
destekli de olursa olsun tanmmış haklar kaldı
rılmıştır. 

Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı ve şeyhliği ve 
bunlarm her hangi bir vesika veya görgü ye gö
reneğe dayanan her türlü teşkilât ve taazzuvları 
kaldırılmıştır.» 

Arkadaşlar, biraz sonra Türk milletinin dö
nülmez bir karan olarak yurdun her yanına 
yayılacak olan bu kanun, kurunu vustadan kalan 
son içtimaî müesseseyi de kökünden kazıyacak
lar. 

Türk içtimaî varlığı, esasen kendisine yakış
tırmamış olduğu bir tezat manzarasından kur 
tulacak, dil, kültür ve ülkü birliği ile bir birine 
Kaynaşmış olan milyonların arasında velev ki 
pek azlıkta olsa bu gayritabiilik tarihe intikal 
edecektir. Bu mesut netice bir hamlede alınmış 
değildir, bu gün gururla verdiğimiz bu karar, 
Cumhuriyet kurulalıdanberi başında, Muhterem 
Reisinin bulunduğu Hükümet tarafından inatla 
ve ısrarla alman inkılâp tedbirlerinin ve çok 
çetin mücadelelerin verimidir. 

Bu vatan üzerinde sınıf ve tezadı yaşatma
mak için bizim prensiplerimizi tanımayanlarla 
mücadele çok sert oldu. Muhtelif silâhlı isyan
lar, irtica hareketleri, dağ başlarında soygun
culuk ve mütecavizler, ekseriya aşiret ruhunda 
beslendi, tnkilâp idaresi halk ile Devlet ara
sında nüfuz ticareti yapan, halkın kanını emen, 
rrzma malma ve hayatına hükmedenlerle korku
suzca çarpıştı ve bu Devletin iştirak kabul 
etmez varlığını hepsine tanıttı. îşte bugün bu 
şeref âbidesini, bu büyük savaşın sonunda kuru
lan sarsılmaz asayiş ve inzibat temeli üzerine 
dikiyoruz. 

Gerçekten aşiret müessesesinin tasfiyesi için 
konan kükten hükümler bu yüz karası teşkilâtı 
göçertecek kadar kuvvetlidir. Bir daha filiz 
verdirmeyecek kadar da sağlamdır. 

îdare memurlarımızın işi kavrayışı ve ona sanlış-
lan muvaffakiyetin sırrmı teşkil edecektir. Ka
nun işin başanlması için şart olan bütün salâhi
yetleri Hükümete vermekle isabet etmektedir. 
Bu büyük millet gününde, yan hür aşiret ha
yatından tam hürriyete, vicdan, çalışmak, kazan
ma ve hattâ aile hürriyetine, öz mal toprağa ve 
dama kavuşan vatandaşlanmı millet kürsüsün
den candan kutlularım, ne mutlu onlara! 

Bir de toprak meselesinden bahsedeceğim: 
Arkadaşlar, bence her Türkün, yuvasmı kura
cağı, ekip biçeceği, evlâtlarını yetiştireceği, Dev
letine vergi vereceği toprağı, kendi öz malı olma
lıdır. 

Türkün çok çalışma ve çok kazanma ihtirası, 
kendi öz toprağı üzerinde durmadan kamçılan
mak, onun yüksek veriminden bu vatanı imar 

edecek zenginlik doğmalıdrr. Bu dilek hem in
kılâbın ve hem de millî benliğin dileğidir. Türk 
milletinin hususî evsafından doğup taşmaktadır. 
Cumhuriyet buna da kayitsiz olmamıştır. Evet 
biliyoruz. 1925 yılının bütçe kanunu ile halkı 
toprak sahibi etmek tedbirleri alındı. Millî ara
ziden bedeli on yılda ödenmek üzere toprağı ol
mayanlara veya az olanlara 200 dönüme kadar 
toprak verilmeğe başlandı. Sonra bu müddet 
20 yıla çıkanldı ve en nihayet bu borçlar bir 
kanunla silindi. Fakat ancak 96 000 nüfusa 
73 450 dönüm toprak verildi. 

Bu gün topraksız veya toprağı kıt hayli çift
çi vardır. Bunlar kısmen kiracı, kısmen yancı 

ikili birli, üçlü birli, dörtlü birli, mahsullere ortak 
olarak başkalarının topraklarında çalışıyorlar. 
Mazinin vergi ve idare sistemlerinden doğup za
manımıza kadar uzayan bu vaziyet, kökünden 
düzeltilmelidir. 

Arazisi dar veya ekseriyetle verimsiz veya 
I nüfusu çok olan yerlerde ortakçılık almış yürü-
! müştür. Arazisi geniş ve nüfusu az olan yer

lerde ortakçılık şartlan biraz çalışan kollarm 
faydasınadır. Fakat bu emek, mübadele müna
sebetleri çok ilerlemiş olan mıntakalar bir yana 
bırakılırsa para yerine mahsul ile ödendiği iğin 
köylü eline para güçlükle geçmekte ve bu yüz
den köylü, Devlete ve piyasaya para vermekte 
darlık çekmektedir. Buğdayı koruma tedbirle
rinden büyük ümitler beklemekle beraber şura
sını işaret etmek isterim ki temelini attığımız 
büyük sanayiin inkişafı, büyük kütlenin nakten 
ödeme kabiliyetile esastan alâkadardır. 

Arkadaşlar, büyük yıgınlan yurdumuza 
yerleştirmek, halkın kazancını arttırarak bun
dan millî refah seviyesini yükseltmek ve vata
nımızı imar etmek azmindeyiz. Fakat bu gün 
memlekette nüfus kesafeti 22,3 ü bulurken bile 
bir toprak muvazenesizliği ile karşı karşryayız. 
Devlet malı olan çiftlik arazisi azdır. Ancak bir 
iki yüz bin kişiye yeter. Bu gün bile bunların et
rafındaki yerli halk toprağa muhtaç olduğun
dan yandan fazlasını onlara ayırmak lâzımdır. 

Devlet elindeki millî topraklarda fazlaca 
muhacir yerleştirilmesine müsait değildir. Esa
sen elde mevcut olanın çoğunu on yıldır Dev
let muhacirlere, muhtaçlara verdi. Bugün 
için Devletin elinde geniş bir imkân sahası 
olarak, köy, kasaba ve şehirlerin hudutname-
leri içindeki tapuya bağlanmamış, sahipsiz ve 
orta malı olan yerler kalıyor. Bu gibi yerlerde 
yeni yerleştirmelerle köylerin nüfusu kabara
cak, bu topluluk köyü şimdiye kadar mahrum 
kaldığı bir çok nimetlere kavuşturacaktır. 

Devlet, bu topraklardan, hatta köy, ka
saba ve şehir hudutlan dışındaki el değmemiş 
bu topraklardan istifade etrafında çabalar
ken; bugün memlekette çiftlik adını taşıyan, 
işletilmeyen, üzerinden her yıl geçtikçe yaban-
laşan bir çok verimli, sulak arazi, bir takım 
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kimselerin tasarrufu altındadır ve millî kazanç 
itibarile bunların gelirinden mahrum kalıyo
ruz, bunların yanıbaşındaki topraksız halk, 
darlık içindedir. 

Bu çiftliklerin sayısı 1075 kadardır. İşgal 
ettikleri toprakların çevresi 5 780 000 dönüm
dür. Tapu kıymetleri 7 milyon kadardır. Bu 
saha içindeki otlaklar, bataklıklar, fundalık
lar hesaplanmamıştır. Onlar da konursa bu top
rakların yüzü on milyon dönümü geçer. 

Cumhuriyet idaresi, bu toprakların feyzini 
millete teşmil için istimlâk kanununa dayana
rak, yarım milyon lira kadar bir para harca
yarak 346 000 dönüm toprak satın aldı ve altı 
bin nüfusa dağıttı. 

Büyük meseleler halletmiş, vatanın kudre
tini kat kat artırmış bir neslin çocuklarıyız. 
Bu davada, eldeki bu rakamın cılızlığı bizi şa
şırtmamalıdır. Çünkü bunun kıymet ve kuvve
ti prensiptir. 

Bu kanun yurdun satvetini artıracak ve in
kılâbın tadını büyük yığın bununla tadacak
tır (Alkışlar). 

RUŞENÎ B. (Samsun) — Muhterem arka
daşlar, ben çok söylemeyeceğim. Gerek Hü
kümetin esbabı mucibe lâyihası ve gerek en
cümenin mazbatası hakikaten birer şaheser
dir. Bu kanun memleketin en büyük derdine 
ve en derin yarasına neşter vurmuş, hastalığı 
bütün çrplaklığı ile ortaya çıkarmış ve tam de
vasını araştırmıştır. Hükümet, esbabı mucibe 
lâyihasında pek güzel anlattığı gibi İmpara
torluğun ilk teşekkülünde devşirme usulü ti-
mar ve zaamet kaidelerile pek az zaman zar
fında yabancı ülkelerde milyonlarca yabancı 
insanlar Türk istilâsına âşık olmuşlar, Türk 
ülküsüne katılmışlar, Türk kültürü ile kaynaş
mışlar, Türk kanına girmişler ve çok faideli 
Türk olmuşlardır. O devirlere göre en uygun 
olan bu temsil sistemlerile bu kadar faideli ne
ticeler alınmış iken daha sonraları İmparator
luk yalnız dini benimsemiş ve bütün ayrılıkla
rı başıboş bırakmıştır. Yavaş yavaş yabancı 
dinlerde, yabancı diller ve yabancı soylar ba
şıboş kalmış ve bir çok imtiyazlar almıştır. 
İşte bundan dolayı koca İmparatorluk tam ma-
nasile bir kozmopolit dünyası olmuştur. Bu 
suretle Müslüman olan muhtelif soylar ile 
yabancı diller konuşan Türkler İmparatorlukta 
ayn ayn kümeler ve milletler halinde ayn duy
gular, ayrı diller ayn âdetler ve hatta ayrı el
biselerle birbirinden ayrılmıştı. Asırlarca yal
nız dinden ilham alarak Türkü kardeş tanıyan 
ve Türkleşmeye pek müsait olan bu kümeler 
çok yazık ki saltanatın her ayrılığı takviye eder
cesine hoş görmesi yüzünden imparatorluk ya
vaş yavaş içinden çürümüş ve dışardan gelen 
alanlara dayanamayarak dağılmıştır. Bunun 
acı misallerini bu gün kendi dilimizde arayıp 
bulabiliriz. 

1864 te Kuban vilâyetinde İkinci Aleksandr, 
Çerkesleri sıkıştırmış, bir çok çarpışmalardan 
sonra ya içeri Rusyaya gitmelerini veyahut hic
ret etmelerini emretmiş, bunun üzerine 840 000 
kişi birden Türkiyeye gelmiştir. Türk milleti 
kendilerine olanca aşkile, hararetile kucağını 
açmış, onları kabul etmiş, kendilerini en güzel 
yerlere yerleştirmiştir. Onlar hiç şüphesiz ki 
iyi niyet, ve aşk ile gelmişlerdir. Fakat* ne ya
zık ki imparatorluk, her şeyde olduğu gibi on
ların kendi dillerinde kalmalarına gayret etmiş 
ve o suretle yaşatmıştır. Meselâ Memedi, Paşa 
yapmış, ona Çerkeş Memet Paşa demiş, diğerine 
Abaza demiş, öbürüne gürcü demiş, köylerine 
gürcü köyü, çerkes köyü, abaza köyü adını koy
muştur. Lâzistan dünyada yokken Osmanlı im
paratorluğu bir Lâzistan yaratmıştır. Kafkas-
yadan hicret etmiş en saf bir kanla Türk olan bu 
kardeşlerimize Lâz demiştir. Bosnadan bir çok 
Türkler geliyor, bunlara Boşnak ismi veriliyor. 
Bunlara bir yerde dört beş evli bir mahalle yapı
lıyor, buraya Boşnak mahallesi deniliyor. Arna-
vuda da ayni muamele yapılıyor. Hele Araba... 
500 sene evvel Türkler arasında yerleşmiş ve hiç 
bir kelime arapça bilmeyen insana da Arap lâka
bı veriliyor. Öyle günler geldiki, İttihat terakki 
zamanında Türklük duygusu başladığı zaman 
derhal bir çok kulüpler açılmıştır. Çerkes ku
lübü, Boşnak kulübü, Baskım kulübü gibi şey
lerdi. Ben harbi umumiden evvel Rusyada bu
lunuyordum. Rus idaresi o vakit bir istibdat 
idaresi idi. Fakat bir kanunu vardı. Mahke
me, adalet, polis her şey Rusluğu tartar ona gö
re hak verirdi. 180 - 200 milyonluk büyük kütle 
içerisinde büyük kümeler yavaş yavaş Ruslaştı-
nlmağa başlamıştı. Eğer harbi umumiden son
raki milliyet aşkı parlamasa ve ihtilâl olmayıp 
ta bu işe devam edilmiş olsaydı, şüphesiz ki bü
yük Rusyanın yüzde sekseni tamamen Ruslaş-
mış olacaktı. Rusyada Memede, Mamilof den
miş, Ağaya, Ağayef, Hacıya, Gcinski denmiş ve 
böylece isimlerine varmcaya kadar her şey rus-
laştırılmağa çalışmıştı. Mektepler, edebiyat, 
hayat ve idare her yancılığı Ruslaştırmakla 
meşgul idi . 

Son 3, 4 asır zarfmda saltanatın yarattığı 
hastalık maalesef Türk kanma yerleşmiş ve türk 
yabancı müslüman soyları arasmda kaldıkça 
türklüğünü nuntarak o soylara karışmağa müs-
teit olmuştur. Bu gün Mısırda, Filistiüde, Su-
riyede şurada burada Araplaşan Türkler yüz bin
lere baliğ olur. Halbuki, tabiatta her ziha-
yatm bir midesi vardır. Mide mutlaka canlı 
şeyler yemekle yaşar, yani yaşayan yaşayanı yi
yerek yaşar. Ferdin midesi olduğu gibi millet
lerin de midesi vardır. O da kümeleri ve in
sanları yiyerek yaşar. 

Amerika senede 3,5 milyon yabancıyı ameri-
I kalıştırmaktadır. Halbuki tarihte bir amerika 
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milleti yoktu. Fakat yavaş yavaş büyüyen ve 
temsil kuvvetile tekâmül eden Amerika az za
manda yüzlerce milletten gelen milyonlarca in
sanları en mutaassıp amerikalı yapmaktadır. 
Temsil kuvveti az olan yerlerde sağlam kümeler 
bozulmaz. Filistine, Suriyeye, Mısıra gide
lim; bakalım. Göreceksiniz ki, yüz bin alman 
kolonisinin hususî mektebi vardır. Kendi dili, 
kendi emeli, kendi kültürü ile yaşar ve başka
larını da kendi mekteplerinde okutarak alman-
laştınyor. Yunanlı da öyledir. Mısırda baştan 
başa bir yunanlılık yaşıyor. Diyebilirim ki Mı
sırın mukadderatına tesir ediyor ve muhtelit 
mahkemede azalan bile vardır. Mısırda başta 
hanedan olduğu halde yüz binlerce türk vardır. 
Fakat mahkemelerde bir türk azası yoktur. Onun 
için biz yalnız dahilde değil, dışandakileri dahi 
kendi ülkülerile, kendi kültürlerile, kendi mek-
teplerile yaşamalarını ve orada sağlam koloniler 
kurmalarını temine çalışmalıyız. Şimdi bir de 
dini ve dili ayrı olan yabancı soyları ele alalım. 
imparatorluk devrinde düşmanlardan gördük
leri yardımlar ile aldıkları imtiyazlar ve öyle 
bir noktaya varmışlardı ki, her doğan çocuk 
türk düşmanı olarak doğmuş ve türk yurduna 
zarar vermek üzere büyümüştür. Bunlar yavaş 
yavaş kendi kültürleri, kendi ülküleri, kendi ser
vetleri ve kendi yaşayışlarile Türke karışma
mak için o kadar ileri gittiler ki kendilerinin 
bile olmayan dilleri benimsemişler, onu konu
şarak bizden ayn kalmışlardır. Çok şükür Bü
yük Reisimiz ve dünyanın en büyük inkilâpçısı 
Gazi Mustafa Kemal yüksek bilgisi ve yüksek 
ülküsü ile Türke tarihini ve dilini milletimize ver
diği gibi imparatorluk devrinde kendilerini ya
bancı soydan sayanlara da kendilerinin halis 
türk olduklarını öğretmiştir. Onlar da günün 
birinde türk olduklarını öğrenecekler, bize, Türk 
milletine karıştıkları zaman mesut olduklarını 
ve o şerefi hiç bir vakit eski varlıklarında bula
madıklarını anlayacaklardır. Artık bundan son
ra Türk vatandaşının dili bir, duygusu bir, kül
türü ülküsü bir olacaktır. 

Kanunda Heyeti Vekile kararile tedbir almak 
için Dahiliye Vekilinin salahiyetli olduğu gös
teriliyor. Evlerinde ve muamelelerinde ayrı dil 
konuşan vatandaşların Türk dilini konuşmaları 
için tedbir almayı kıymettar Hükümetimizden 
ve muhterem Dahiliye Vekilimizden alenen rica 
ederim. 

Şimdi kanunun 11 inci maddesi hakkmda na
zarı dikkatinizi celbedeceğim. 

REİS — Maddesi geldiği zaman arzedersi-
niz efendim. 

RUŞENÎ B. (Devamla) — Hulâsa olarak ar-
zedeceğim. 

Bu kanunda deniyorki, Dahiliye vekili 
başka ekimden olan veyahut başka dil ko
nuşan insanların müstakil küme ve müstakil 
köy yapmaları yasaktır, ayni zamanda eskiden 

ı başka dil ve başka ekimden oldukları halde 
ayn küme teşkil etmiş olanları dahi toplu ol
mayarak başka yere göçettirmeye salâhiyettar-
dır. 

Şimdi burada bir noktaya nazarı dikkatini
zi celbetmek isterim, iyi amma, bizde öyle 
bir unsur vardır ki onu tek olarak istediğiniz 
Türk camiasının içerisine atınız, orada der
hal inkişaf ederek o camianın bünyesini kemi
recek ve sermayesini yabancı memleketlere ata
caktır. Peki bunları ne yapalım? Bunlar öy
le bir millettir ki dünyanın her yerinde zoru 
gördüğü zaman derhal vatan âşıkr, büyük va
tanperver, büyük fedakâr görünür. Fakat yi
ne öyle bir millettir ki (Yaşasın) der, lâkin 
kim, daha belli değildir (Gülüşmeler). Bizim 
vatanımızda büyük kütle teşkil etmezler, fa
kat iktisadiyatımızda bir çok tesiri ve büyük 
zararları vardır. Müstakillen sanat edinmek ve 
icrayi sanat etmek yasaktır, dendiği halde bun
lar ticaretin bir çok şubelerini müstakillen 
kendi ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Benim kanaatimce bunların ne dağıtılması, 
ne de tehciri lâzımgelmez. Fakat bizim kanu
nu medenimizce bu ticarette yüksek kabiliyetli 
insanlar pekâlâ Türke karışabilir, Türke ilti
hak edebilir. Bunların Türkten alacakları şe
ref namütenahi olduğu gibi Türkten görecek
leri istifade de çoktur. Bunların başka türlü 
temsil edilmeleri imkânı yoktur. Bunun için 
çekinmeğe de ihtiyaç yoktur. Bu, benim ken
di noktai nazarımdır; fakat her halde man t-
sız değildir, kanaatindeyim. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Maddelere 
geçilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yerleştirme kanunu 
Başlangıç 

BİRİNCİ MADDE — Türkiyede Türk eki
mine (kültürüne) bağlılık dolayısile nüfus otu
ruş ve yayılışının, işbu kanuna uygun olarak, 
İcra Vekillerince yapılacak bir programa göre, 
düzeltilmesi, Dahiliye vekâletine verilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, itiraf etmek mecburiyetindeyim ki üç se-
nedenlberi belki adedi üç beş yüzü geçen kanun
ları okurken çektiğim zahmetin mecmuuna mü
savi derecede anlamakta müşkülât çektim. Çünkü 
açık dilden türkçe yazılmak istendikçe bizim an
lamak kabiliyetimizi tersine götürecek kadar 
müşkülât ihdas edilmiştir. Bilmecburiye türkçe 
kelimeleri anlamak için kafamda yer tutan türk
çe olmayan kelimeleri bulmağa, ondan sonra 
mâna çıkarmağa çalıştım. Bir türkçe maddenin 
içerisinde maksatla mâna ile tezat teşkil eden 
üç beş kelimeyi yalnız söylemekle iktifa edece
ğim. « Ekim » denmiş karşısına « Kültür » den
miş. Bir kanun lügat kitabı değildir, kanun 
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lügatleri, kelimeleri ifade eder, bunu anlamağı, 
kariin dirayetine havale eder. Yoksa « Ekim » 
yazıpta mukabilini « Kültür » diye ifade etmek, 
ancak lügat kitaplarına mahsus bir usuldür. Ka
nunda bunun yeri yoktur. Ya « Kültür », ya 
« Ekim ». Ondan sonra « Nüfus oturuşu » diye 
işittiğim bir ibarenin mânasını yine bir arka
daşımın delâletile ancak anlayabildim. O da 
toplanma mukabilinde imiş. Oturuşun buradaki 
mukabili, toplanıştır. Çünkü arkasından ya
yılış geliyor. Yayılmanın mukabili toplanma 
olduğu için buradaki oturuşun manası, toplanış 
olduğunu anladık. Hay allah razı olsun diye 
kendi kendime bir teselli buldum. Sonra bir 
taraftan hepimizin anlaşılmasında suhulet bul
duğumuz ve anlatmada kolaylık gördüğümüz ke
limeler yerine yeni yeni kelimeler bulmak ve hat
ta türkçe mukabilleri kanunlarımızda ve hayatı 
umumiyemizde yer bulan öyle kelimeler vardır-
ki, bunların yerine de yeni yeni kelimeler kon
muştur. Sırası gelince arzedeceğim. Bilhassa 
şimdiye kadar tutmuş olduğumuz usullerin ba
şında mümkün olduğu kadar terkiplerden ve 
farisî ve arabî sarf kaidelerinden içtinap eder
ken bir taraftan bu lâyihada kuvvetli bir lisan 
taassubu, fakat diğer taraftan da kuvvetli bir 
cereyana tâbiiyet asan görülmektedir. Onun 
içindir ki, bendeniz, bu maddedeki « ekim » ta
birinin kültür mukabili olduğunu kabul etmiyo
rum. Benim fransızcam falan o kadar kuvvetli 
olmadığı için bir arkadaşın yardımile tetkik et
tim. Kültürü şöyle tercüme ettik. Kültür: zi
raat, arzî mahsulâttan gayri olan mahsulâtı 
yetiştirmeye matuf ihtimam. (An kültürü), ya
ni, anların yetiştirme, iyileştirmeye matuf me
sai. Sonra asıl mecazî manasile - ki burada o 
matluptur - sanatler ulûm ve fünun, mahsulâtı 
fikriye; edebiyat kültürüne kendini vermek 
gibi. Ondan sonra bir manası daha var
dır; ekilen toprak demektir. Şu takdirde 
kültürü, ekim tabiri mukabilinde koymak, 
bizde menus olmadıktan başka atiyen ilmî 
heyetle muarazaya düşmek ihtimali na-

zan itibare alınırsa esaslı olarak dilimizde 
kullanmakla kendimize malettiğimiz ve bazı 
arkadaşlann türkçe olduğunu söyledikleri bu 
kelimenin kültür olarak muhafaza edilmesi da
ha iyi olur kanaatindeyim. 

HASAN REŞİT B. (Muş) — Kültür zaten 
türkçedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Ekim de 
var. Onun için bendeniz maddenin şöyle olma
sını rica ediyorum (Türkiyede Türk kültürüne 
bağlılık dolayısile nüfus toplanış ve yayılışının 
bu kanuna uygun olarak îcra Vekillerince yapı
lacak bir programa göre düzeltilmesi Dahiliye 
Vekilliğine verilmiştir). Encümen bu şekilde ka
bul ederse cok isabet etmiş olur kanaatindeyim. 

SADRÎ MAKSUDt B. (Şebin Karahisar) — 
Refik Şevket Bey arkadaşımın hukuk sahasm-

I daki vukufuna derinden hayranım. Fakat lisa
niyat sahasındaki ihtisasını şimdiye kadar bil
miyordum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hâlâ yok. 
SADRI MAKSUDt B. (Devamla) — Bugün 

lisaniyat sahasında yedi tulâ sahibi olduğunu 
müşahede etmeği bekliyordum, fakat meyus ol
dum. Lisaniyat ta Refik Şevket Bey; hukuk 
kadar münkeşif; emek isteyen, çalışmak isteyen 
bu gün hukuk kadar münkeşif; emek isteyen, ça
lışmak isteyen bir ihtisastır, bir sahadır. Burada 
zekâ, indî fikirler kâfi değildir. Bir insan ne 
kadar zeki olursa olsun, bir sahada uzun müd
det çalışmadıkça isabetli fikirlere malik olamaz. 
Söze Refik Şevket Bey başladı ve kanunu anla
madım dedi. Fakat nihayet birinci maddede 
anlamadığı bir tek kelime olduğunu söyledi, onu 
da anlryormuş. O da kültür kelimesi. Bu kanu
nun türkçe yazılmasının ehemmiyetine zarar iras 
etmez. Burada zannediyorum, Refik Şevket Bey 
kültüre ilişti, ekim kelimesine ilişti. Ekim keli
mesi, kültür kelimesinin mukabilidir. Her ikisi 
de ayni manayı ifade ediyor. Bir kelimenin mâ
nasını aramak için hepimiz her defa lügate mü
racaat edersek, kanun telif etmenin imkânı ol
maz. Mecliste lügate bakmağa lüzum yoktur. 
Kültür kelimesi mi lâzımdır, ekim kelimesi mi 
lâzımdır, bunu, Heyeti Celile intihap eder. Hars 
kelimesinin taraftarlarının çok bulunduğunu gör
düm. Hars ne ise kültür de odur, ekim de odur. 
Bunların hepsi bizim kendi lisanımızın mahsu
lüdür. 

Vaktinizi suiistimal edecek değilim. Refik 
Şevket Beyefendinin itirazı münasebetile arzede
ceğim şudur: Lisan meselesinde hepimiz kendi
mizi mütehassıs farzediyoruz. Güya bizim indî 
zevklerimiz, kıstasmış gibi söz söylüyoruz. 
Bu, doğru değildir. Bizim şahsî zevklerimiz 
geçici şeylerdir. Zaten hepimiz geçiciyiz. Dil 
onarma, dil ıslahı müesseselerinde hâkim olan 
şu veya bu zümrenin zevkleri, kıstaslan de
ğil, Türk ırkının mazisi ve bilhassa istikbali 
meselesidir. Türk ırkının istikbalini temin et
mek, Türkün, Türk olarak yaşamasını temin 
etmek için en büyük çarelerden birisi, lisa
nın türkçeleştirilmesidir. Gayemiz budur. Onun 
için bu yüksek gayeye vusul için herkes, her 
fert kendi sahasında çalışmalıdır. Bilhassa bü
tün müesseselerin fevkinde olan Büyük Mil
let Meclisi bu işte önayak olmalıdır. İşte bu 
fikirle, dil ıslahı işinde önayak olmak fikrile 
ilk defa olarak tamamen öz türkçe yazılmış 

I bir kanun lâyihası bize geliyor. Bunun önün-
| de diz çökmek lâzımdır. Bununla her hangi bi-
j rinin alay etmesine Heyeti Celilenizin müsaade 
j etmemesi lâznndır. 

MUHTELİT E. N. ŞEREF B. (Edirne) — 
! Arkadaşlar, benden evvel söz söyleyen üç ar-
; kadaşım, bu kanunun neye dayandığını, bu 

kanunla yapılacak işlerin neler olduğunu an-
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lattılar. Binaenaleyh Yüksek Heyetiniz kanu
nun maddelerine geçmeğe karar vermiş olduğu 
için bu kanunun esaslarım birer birer nazarı 
dikkatinize arzetmek faydalı olsa da artık mad
delere seçilmiş olduğundan maddeleri hatır
latmak lüzumludur. Birinci madde üzerinde du
racağım. 

Refik Şevket Beyefendi gibi katıksız ve 
ödemiş •"•aylalarının yetiştirdiği bir efe ço
cuğu; tarihi şanla başlamış ve bütün dünya-
va med":nivet vermiş ve öğretmiş olan bir mil
letin çocuğu, Arabın, Acemin halâ yerinde 
saydıran, yürütmeyen sözlerini kullanamaz. 
Türk milleti, tâ dinimize, inanımıza kadar gi
ren bu sözleri, bu dilleri, artık millî sınırla
rından dısan atmıştır, çalışacak, her arapça 
söz yerine türkçesini koyacaktır. Ben, kırk yıl
dır uğruna baş koyduğum Türk dili için ilk 
fırsatı elime geçirdim. Bu kanun üzerinde beş 
avdan beri isleyen, çalışan çok değerli arka
daşlarım, bu kanunun hem ruhuna, hem söz
lerine büyük ve içten bağlantı ile çalıştılar, 
uğraştılar, didindiler ve bu kanunu meydana 
getirdiler. Bu kanunun içinde, mazbatanın 
içinde bana; anlamadığınız, uvsal olmayan, 
munis olmayan, aklımıza, hareketimize, zekâ
mıza, fikrimize uymayan bir tek kelime gös
terirseniz. Meclisin kapısından dışarı çıkmam. 
Büyük Millet Meclisi kürsüsü dil mubahasesi 
kürsüsü delildir, kabul ederim, fakat Refik Şev
ket Beyefendiden - kendisi de takdir eder ki, 
kendisinin ağabeyisi olduğum ve meslekte ağa-
beyisi olduğum cihetle - kendisinden bekledi
ğim başka şeydi. Bu kanunu bastan asağıva ka
dar okudum, ben bunu anlamak için diğer di
lin ianesine bas vurdum, demesi beni cok ya
ralamıştır. Evet, hars; harasetten gelir. Ar
kadasınız biraz arapça da bilir. Hars, hara
setten gelir: Harsetmek, ekmek demektir. 
Kültür de odur. Fakat biz harsı öteden beri 
hars dive kullanıyoruz. Bunun verine (Ekim) 
denmiştir. Benim inanrmca kulturmaktan ge
len kültür daha munistir. Yalnız arkadaşlar, 
demin denildiği gibi bugün görüşmeğe karar 
verdiğimiz bu kanun, Türkün kanavan bir ya
rasını kamvor. Memleketin acıyan bir derdine 
çare buluvor. Bütün ülkümüz, bütün Türklü-
piimüüle içimizde kavnavan şuurla, Türklük 
ülküsüne koşturan duvgularla bu kanunu yaz
dık. Anaç nedir, onu taravalım. 

Kanunda dili düzeltmece gelince: dil düzelir. 
Nitekim bu kanunun basında (iskân) yerine 
(yerleştirme) denilmektedir. Derginin savıfa-
larrnı karıştıracak olursanız iskân verine yerleş
tirme kabul edilmiştir. Niçin kültür deoil de 
harstır, neden (azimet) yerine (gittim) demeye
yim, neden (muvasalât) yerine (geldim1) demeye
yim. Demek ki bunlar, mazide kafamızda kalmış 
bir alışkınlık eseridir. 

Refik Şevket Bey arkadaşımız (oturuşun) ' 

burada (toplanış) olmasmı istedi. Buna çok iti
raz etmiyorsam da gerek Heyeti Vekilenin, ge
rek Dahiliye Vekâletinin, gerek iskân idaresi
nin bu işlerle çok alâkadar olmaları dolayısile 
oturma ile toplanma arasında bir incelik düşün
müşlerdir. Onlar, istiyorlar ki, nüfus kesafe
tini oturttum, yani oturmakta, nüfus oturuşun
da hem kesafeti, hem topluluğu buluyor. Onun 
için tekrar ediyorum. Mesele müzakere edilir
ken inanın arkadaşlar, bu aziz yurdun çok kök
lü ve çok özlü ve 600 yıldır sürünüp giden bir 
derdini ele alacaksınız. Sözüm bundan ibarettir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Sadri Maksudi Bey gibi ilmü irfanına hürmet et
tiğim bir arkadaşla evveldenberi faziletine, ar
kadaşlığına müteşekkir bulunduğum Şeref Be
yin tarizlerini işitince, ben, bu kürsüden arap-
çe ve acemce bir nutuk söylediğimi zannettim. 
Halbuki ben, hars kelimesini kullanmadım. Bu 
kanunda türkçe tabirleri ve kelimeleri, alışma
dığımdan mıdır, anlayamadığımı söyledim. Bit
tabi bu, benim aczimden ileri gelir. Yoksa Türk 
diline hürmetsizliği ifade etmez. Yalnız Sadri 
Maksudi Bey arkadaşımıza kendi mantıki ile 
düştüğü bir hatayı hatırlatmak isterim. 

Bir defa kanunlarla dil hocalığı etmek yolu 
doğru değildir. Bilmiyorum, madem ki bana 
salâhiyet veriyorlar, bendenizin hukuk sahasın
da aşağı yukarı bir talebe olduğumu teslim 
lütufkârlığını gösteriyorlar, deyebilirim ki; ka
nunun sureti, sade ve halkın anlayacağı lisan
dan olmak asıldır. Ben bu felsefenin taraftarı
yım. Fakat bugüne gelinceye kadar (ekim) in ne 
olduğunu bilmeyen ben ve emsalim, bu kanunu 
okuduğu dakikadan itibaren, Meclis müzakera-
tmda cereyan eden manaya şahit olmayan bir 
memur bu ekimi ne şekilde anlar? Şüphesiz 
tarlaya yapılan zeriyat şeklinde anlar. Alışmak 
için vasıta, kanun değildir. Bilhassa kanunlar
daki ilmî ıstılahlara çok dikkat etmek lâzımgel-
diğine kaniim. 

Nitekim resmî lisanla Maarif Vekili Bey ar
kadaşımız bu meselelerin ancak bir iki seneye 
kadar hallolunabileceğini söylediler. Bendeniz 
bunu ifade ettikten sonra şunu söylemek iste
rim: 

Türkçeye doğru yapılan her adımın, her 
mücahedenin Türklüğe yapılmış bir hizmet ol
duğuna inanırım. Fakat, bu mücahedede, bizim 
anlayış kabiliyetlerimizi aşacak şekilde ol
mamalıdır. Sonra dedikleri gibi kendi zevkimi
ze göre, her günün değişen zevkine göre hare
ket etmekten dahi içtinap etmek lâzımdır. Geçen 
gün, kanuna fransızca kelime girmesin, dedim. 
Hüsnü telâkki buyurdunuz. Bu, ancak türkçe 
kelimeler girsin demektir. Fakat bunu söyler
ken bulunacak kelimelerin bunların mukabili ol
masını da istedim. Türk diline hürmet nokta
sından hiç bir ayrılığımız yoktur. Behemehal 

ı yabancı dilleri atmağa çalışacağız, behemehal 
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yabancı dilleri kökünden kazımağa azimliyiz. 
Bu davanm başında bulunan meşhur Türkçü Zi
ya Gökâlpm 22 seneden fazla talebeliğini etmiş 
bir arkadaşınızım. Bu noktai nazardandır ki 
anladığım nokta; istediğimiz nokta şudur: Türk
çe olsun, amma anlayacağımız türkçe olsun. 
nitekim şimdi bazılarını daha arzedeceğim, gö
receksiniz ki buraya çok muvazenesiz kelimeler 
konmuştur. Onu muvazenelendirmeğe çalışacağız. 
Onun içindir ki gerek Sadri Maksudi Bey ho
camızın Türk diline karşı olan heyecanına ve 
gerek Şeref Bey hocamızın, Türk diline karşı 
vukubulan her hangi bir taarruz karşısında duy
duğu heyecana gönülden iştirak ederim. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Hangisini kabul 
edelim. 

EEFÎK ŞEVKET B. — Bendeniz demin ar-
zettiğim şekilde takrir veriyorum, kabulünü rica 
ederim. 

REÎS — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 
teklif ederim: 

Türkiyede Türk kültürüne bağlılık dolayı-
sile nüfus toplanış ve yayılışının bu kanuna 
uygun olarak, îcra Vekillerince yapılacak bir 
programa göre, düzeltilmesi Dahiliye vekilli
ğine verilmiştir. 

Manisa 
Refik Şevket 

ŞEREF B. (Edirne) — Oturuş ve yayılış 
denmek üzere (Kültür) ü kabul ediyoruz. 

REÎS — Yani (Ekim) yerine (Kültür) ve 
(Vekâleti) yerine (Vekilliğine) oluyor. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bir de (işbu) yerine 
(bu) olsun. 

HASAN REŞÎT B. ( Muş ) — Efendim, 
(Toplu oturuş) diye teklif ediyorum. 

REÎS — Rica ederim efendim, böyle tadil
ler anî olmaz. 

Maddeyi bu tadille kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ÎKlNOÎ MADDE — Dahiliye vekâletince ya
pılıp îcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
haritaya göre Türkiye, yerleştirme bakımın
dan, üç türlü mmtakalara ayrılır: 

1 numaralı mıntakalar : Türk ekimli nüfu
sun üşmesi istenilen yerlerdir. 

2 numaralı mıntakalar : Türk ekimine sin
mesi istenilen nüfusun, göç ettirilip yerleşti
rilmesine ayrılan yerlerdir. 

3 numaralı mıntakalar : Yer, sıhhat, iktisat, 
ekim, siyaset, askerlik ve inzibat sebeplerile 
boşaltılması istenilen ve yerleşme ve oturma ya
sak edilen yerlerdir. 

Yukarıda yazılan yerleşme mıntakalannın 
tasdikli haritasında, zamanla ortaya çıkacak 
ihtiyaca göre, değişiklikler yapılması Dahiliye 
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vekâletinin teklifi üzerine îcra Vekilleri Heye
ti kararma bağlıdır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
müsaade buyurursanız, encümen arkadaşlarımız
la bir kaç noktada muvafık kalacağımı zanne
diyorum: Üç türlü mıntakalara ayrılır deniyor. 
3 mıntakaya ayrılır olacaktır. 3 türlü mıntaka
lar, lisanı selikamıza uygun değildir. 

ŞEREF B. (Edirne) — Doğru doğru. 
DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. ( Muğ

la ) — Reis Bey! buradaki, nevidir; 3 nevi mın-
taka vardır. Her birinin ayrı ayn vasıf ve mahi
yeti olacaktır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — 1 ve 2 
numaralı mıntakalar hakkında bir şey demeye
ceğim. yalnız dikkat buyurulacak olursa, bu 
maddede şu ifade var: Yerleştirme bakımından 
üç türlü mmtakalara ayrılır.. Halbuki 3 üncü 
mmtaka, dikkat buyurulacak olursa, sıhhat, ik
tisat, ekim - şimdi kültür - siyaset, askerlik ve 
inzibat sebeplerile boşaltılması istenilen ve yer
leştirme ve oturma yasak edilen yerlerdir. Ar-
zedebildim mi? Maddenin başmda, yerleştirme 
bakımından 3 mıntakaya ayrılır deniyor, mın
takalar yerleştirme bakımından tasnif ediliyor. 
Halbuki 3 üncü mmtaka, yerleştirilme ve oturul
ması yasak edilen yerlerdir. Şimdi halkı yerleş
tirmek bakımından, iki mmtaka vardır. Bir de 
halkm yerleşme ve oturması yasak olan mmta
ka vardır diye bu üçüncü mmtaka ayrılmalı ve 
müstakil bir madde yapılmalı. Yani bu ikinci 
maddenin hedefi, yerleştirmek bakımından mmta
ka tefrikidir. Yoksa üçüncü mmtaka olarak ayrı
lan kısım, yerleştirme ve oturma yasak edilen 
yerler olup bu maddeye girmesi lâzmgelen yerler 
değildir. Burada yine bir tabir vardır, «üşme» 
tabiri. Üşme nedir? 

ENCÜMEN NAMINA ŞEREF B. (Edirne)— 
• Üşüşme. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim, 
bendeniz Sadri Maksudi Bey arkadaşımdan rica 
ediyorum: Nüfusun üşüşme tabiri doğru mudur 
değil midir? İhtisaslarından istifade edelim. Ya
ni Türk kültürlü nüfusun üşüşmesi istenilen yer
ler, tabirini kullanmışlardır. Kendilerinin lisa
niyat ihtisaslarına iltica ediyorum. 

Sonra efendim, 2 numaralı mmtakalarda 
Türk kültürüne sinme tabiri var. Bu, ne? 

ŞEREF B (Edirne) — Temsil. 
REFÎK ŞEVKET B. ( Devamla ) — Yine 

Sadri Maksudi Bey arkadaşımdan rica ediyo
rum: Temsil, sinme mukabili midir? 

Sonra bir kelime daha var. buradaki «sıh
hat» kelimesini, sağlık olarak kullanalım. 

ŞEREF B. ( Edirne ) — Ne yapayım, resmî 
tabirdir. Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
diyoruz. 

REFÎK ŞEVKET B. — Fakat buradaki sıh
hat, sağlık manasmadır. Sonra maddenin en so-
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nunda (Dahiliye vekâleti) tabirini (Dahiliye ve
killiği) yapalım. 

ÎSKÂN E. M. M. MEMET B. (Kütahya) — 
Efendim, üçe ayrılan mıntakalar, bir takım si
yasî ve askerî ve saire mıntakalardır. Onun için 
bu mıntakalara ayrı ayrı üç türlü mıntaka den
miştir. 

Kelimelere gelince: (Üşme), matbaa hatası
dır, (üşüşme) olacaktır, (sinme) tabiri de (ısın
ma) mukabilidir. Yani gideceği yere ısınması-
dır. Daha fazlasını, lisan âlimi arkadaşlarıma 
bırakıyorum. Ancak encümen namına arzede-
ceğim, üç türlü mıntakadır. Bu üç mıntakanın 
ayrı ayn bir takım siyasî ve askerî memnuiyet 
ve sebepleri vardır ve bazılarının mmtakalar 
haricine kaldırılmaları zaruretleri de vardır. 0-
nun için üç türlü mıntaka denmiştir. 

REtS — Başka söz isteyen var mı? 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Takririm 

var efendim. 
REtS — Vekil Bey söyleyecekmisiniz? 
DAHİLÎYE VEKtLt ŞÜKRÜ KAYA B. 

(Muğla) — Memleket, iskân noktasında üç ne
vi mıntakaya ayrılıyor. Mmtakanm birine şöy
le iskân edilir, diğerine böyle iskân edilir, mın
takanın birine de hiç iskân edilmez. Binaenaleyh 
(üç türlü) kalmalıdır. 

Diğer üşüşme kelimesini de bilirim. Anlar 
üşüştü filân diye söylendiğini ben bilirim. Ve
kâleti vekilliğe çevirmekte fayda vardır. 

REtS — Şu halde (üşme) (üşüşme) olacak, 
(vekâlet) te (vekillik) ve (ekim) İer de (kültür) 
olacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
ikinci maddenin şu şekilde tashihini teklif 

ederim: 
Dahiliye vekilliğince yapılıp tcra Vekilleri 

Heyetince tasdik olunacak haritaya göre Tür
kiye, yerleştirme bakımından üçe ayrılır: 

1 - Türk kültürüne bağlı olanlarm toplanıp 
çoğalması istenilen yerler, 

2 - Türk kültürünü benimsetmek istenilenle
rin göç ettirilip yerleştirilmesi istenilen yerler, 

3 - Yer, sağlık, gelir, kültür, siyaset, askerlik.. 
Manisa 

Refik Şevket 
DAHİLÎYE VEKtLt ŞÜKRÜ KAYA B. 

— Türkiye üçe de ayrılabilir, ona da. Maksat üç 
türlü mmtakaya ayırmaktır. 

SADRÎ MAKSUDt B. (Şebin Karahisar) — 
Bendeniz de (sinmesi) yerine (sindirilmesi) ni 
teklif ediyorum.. 

REtS — Encümenin fikri nedir. 
ŞEREF B. (Edirne) — Encümen, madde

nin aynen kabulünü teklif ediyor. 
REtS — Evvelâ teklifi reye koyacağım. 
Takriri kabul edenler... Etmeyenler... Tak

rir nazarı dikkate alınmıştır, encümene veri
yoruz. 

SADRI MAKSUDt B. (Şebin Karahisar) — 
Müstenkifini kiramıda nazarı itibare almalı. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Müsten
kifini kiram, türkçe değildir. 

Bölüm : I 
Muhacirlerin ve mültecilerin kabulü 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiyede yerleşmek 
dileğile dışardan, teker veya toplu gelmek iste
yen Türk soyundan yerleşik veya göçebe kişi
ler ve aşiretler ve Türk ekimine bağlı yerleşik 
kimseler, işbu kanunun hükmüne göre, Da
hiliye vekâletinin emrile alınırlar; bunlara 
(Muhacir) denir. Kimlerin ve hangi memle
ketler halkının Türk ekimine bağlı sayılacağı 
tcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunur. 

Türkiyede yerleşmek dileğile olmayıp bir 
zaruret dolayısile, iğreti oturmak üzere, sı
ğınanlara (Mülteci) adı verilir. 4 üncü madde
de yazılı sebepler bulunmayan mülteciler, 
Türkiyede yerleşmek isterler ve bunu yazı ile 
bulundukları yerin Hükümetine bildirirler ise, 
muhacir gibi yerleştirim ve nüfus kütükleri
ne yazım muamelesi görürler, öbür mülteciler 
için vatandaşlık kanunu hükümleri tatbik olu
nur. 

Dahiliye vekâleti muhacirlerin ve mülteci
lerin alınma yollarını gösterir bir talimatname 
hazırlar. 

ŞEREF B. (Edirne) — Maddedeki (zaruret 
sürüklemesile) (zaruret dolayısile) olacak. 

REtS — Düzelttik. 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Buradaki 

(bölüm) tâbiri, fasıl mukabili midir, yoksa 
bap mukabili midir 

İSKÂN E. M. M. MEMET B. (Kütahya) — 
Fasıl mukabilidir. 

SAtT AZMİ B. (Kayseri) — Madde, hükmü 
ihtiva eder. Halbuki burada, muhacir şuna 
derler, mülteci şuna derler gibi bir çok tari-
fat vardır. Bunları madde içerisinde zikret
mek doğru olmaz. Şayet bunları muhakkak it
hal etmek istiyorsak kanunun sonunda bir lis
te olarak gösteririz. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Her kanun tarifle başlar. Borçlar kanunu da 
öyledir, kanunu medeni tamamen tariften iba
rettir. ölçüler kanunu da öyledir. Bir şeyin 
ne olduğu bilinmedikten sonra onun hakkında 
nasıl madde yapılır? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — (Bölüm) 
kelimesini kanun haline koyuyoruz. Bunun 
mukabili nedir? 

REFtK ŞEVKET B. (Manisa) — Kim söy
ledi? 

REtS — Encümen. 
REFtK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 

söz söylememe müsaade edin... 
Arkadaşlar, bugün bu kanunla yeni bir ke-
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lime karşısında bulunuyoruz. Bölüm. Güzel bir 
tâbirdir. Yalnız burada, bölüm ü fasıl muka
bili olarak kabul edersek, artık bundan sonra 
bütün fasıllar yerine bölüm demek mecburiyetin
de kalıyoruz. Şimdiden sonra gelen kanunla
rın dahi ayni şekilde olması lâzımdır. Çünkü 
Büyük Millet Meclisinin taknin usullerinde ittı
rat bulunmak esastır. Bölüm fasıl mukabili
mi dir? Bu kelime ile de meşgul oldum; 
Sadri Maksudi Beyin aflerine mağruren 
söylüyorum, tarama, dergisinde bu keli
me ile de meşgul oldum. Çünkü o 
müşkülâtımızın anahtarıdır. Fasıl, ayırma, 
bölmek, bölüm gibi bir kayit olarak alıyor. Son
ra bir kavis içerisinde, kitaplardaki fasıllar için-
diyerek bir fasıl kabul ediyor. Kitap faslı ola
rak, aynen naklediyorum, pastam diyor. Bina
enaleyh oradaki izahat ile buradaki bölüm ara
sındaki ayrılığı bu müzakerede halledersek ve 
bölüm fasıl olarak kabul olunursa nasıl olur? 

ŞEREF B. (Edirne) — Bizim kanunlarımız
da ve kitaplarımızda iki şey vardır. Birine fa
sıl, Diğerine kısım deriz. Fasıl doğrudan doğ
ruya bölme, kısm da doğrudan doğruya ayır
madır. Kısım dersek ayırım, fasıl dersek bölüm
dür. Refik Şevket Beyin tarama dergisinden al
dığı şeyler, gelen fişlerden toplanıyor ve onla
rın içinde bulunanlar muhtelif obalardan gelen 
türkçe lehçelerini ifade eden kelimelerdir. Şim
di Lûtfi Bf. arkadaşıma söylerken iyi anlatama
dığım « Bölek » te bu mânadadır. Bu da fasıl 
demektir. Fakat bizim için bölümden daha iyi 
şey yoktur. 

Kısma gelince; bunun karşılığı ayırımdır. 
Ayırmaktan gelir. Şimdi niçin faslı bölüm ola
rak kullanmayalım? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Ben fasıl 
istemiyorum. 

ŞEREF B. (Devamla) — Niçin fasıldır da bö
lüm değildir? 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
bu kanunun müzakeresi yolunu tayin etmek lâ
zımdır. Yani sağa sola biraz çok gidiyoruz. 
Gerçi bir lisan meselesi mevzubahstir ve bu ka
nun türkçe yazılmıştır, yalnız onun bazı yan
lışları vardır, onları düzeltmek icap eder. Bu, 
doğru değildir, şu doğru değildir, diye bunları 
mesele haline sokmayalım. Çünkü burası Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, yani bütün Türkler
den mürekkep bir Meclistir. 

Başka bir lisan konuşan adam yoktur ki, ben 
lisan biliyorum da, sen bilmiyorsun diye bir şey 
mevzubahs olsun, hepimizin ana lisanı türkçedir. 
Bunu sağa, sola çok kaçırmayalım, daha dikkat
li hareket ederek kulağa fena gelen kelimeleri 
kullanmaktansa onları şimdiki halile muhafaza 
edelim. Tarama derneği taayyün etmiş değildir 
ki şunlar doğru, şunlar yanlıştır diye mütalea 
yürütmek imkanı olsun. 

Arkadaşlar, şimdi bizim konuştuğumuz bir li

san vardır, işte benim konuştuğum lisandır. Bu 
lisana göre yazılacak bir kanunda benim anla
madığım bir şey olamaz. Onun için arkadaşlar, 
kelimeler üzerinde fazla durmayalım, kulağa ya
bancı gelen her kelime yanlıştır. 

Emin olunuz, bir cümle kulağınızı gıcıklıyor 
mu; o yanlıştır, türkçe değildir. 

Onun için kendi lisanımız çok güzel bir li
sandır. Bunu bozup başka bir şekle koymaya
lım, bu söylenilenler dolayısile de sakın Sadri 
Maksudi Bey çıkıp bana da tarizde bulunmasın, 
çünkü ben de daha şiddetli mukabele ederim. 
(Gülüşmeler). 

Dahiliye vekili Beyden de bir ricam var: Şe
ref Bey de kabul eder zannediyorum. Bu da mu
hacir kelimesi üzerinedir. Muhacir demek sığın
mış, her türlü haktan mahrum, her türlü felâke
te maruz biçare, zavallı, kırmızı kuşaklı bir 
Türk demektir. Bunu memleketimizden kaldıra
lım, bize gelecek adam Türk olmak için geliyor. 
Esasen Türktür. Ona muhacir damgasını vur
mak - demin bazı arkadaşlar, Çerkez filân dedi
ler - cinayettir. 

Bunu vatandaş yapıyoruz, muhacir demeye
lim. Buraya geldikten sonra benimle ayni hak
kı haiz olan, evlâdı her hakka sahip olacak in
sana, hatta benden daha fazla kıymet vererek 
benim mükellef olduğum bazı vaziyetlerden, as
kerlikten ve saireden bunlan affediyoruz. Demek 
ki muhacirin bu memlekette benden daha fazla 
kıymeti vardır. Buna bu damgayı vurmak doğru 
değildir. Bunu türkçe yapalım,, sığnaklar diye
lim (Gürültüler). Sığınmaktan tam türkçedir. 
Hatta bir de sığındık vardır. Mülteci yerine de 
başka kelime bulunsun. 

REİS — Arkadaşların bir noktaya nazarı 
dikkatini celbetmeğe mecburum. Kanunun baş
langıcından beri müteaddit hatipler söz almış, 
fikirlerini izah etmişlerdir. Fakat kanunun mev
zuu ile alâkadar bir kelime söylenmedi. Hep lü
gat münakaşası yapıldı. Eğer kanunun nihaye
tine kadar böyle gidilecekse maksat hâsıl ol
maz. Maksat, bu değildir. Doğrudan doğruya 
kanunun mevzuuna ait söylenmelidir. Bu şekil
de söylenen sözlerin hepsini sadet harici addet
meğe ve hatiplere söz vermemeğe mecburum. Bu 
noktayı arzettikten sonra sıra ile hatiplere söz 
veriyorum ve rica ediyorum ki üçüncü madde
nin hükümleri üzerinde fikirlerini söylesinler. 
Kelime münakaşası burada olmaz. 

Buyurun Sadri Maksudi B. 
SADRt MAKSUDÎ B. (Şebin Karahisar ) — 

Şimdi Ziya Gevher Bey arkadaşımız fikirlerini 
izah edeçken bendenize hitaben bazı taşlar attı. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Hayır, 
taş atmadım. 

SADRt MAKSUDÎ B. (Devamla) — Fakat, 
gayet ufak ve güzel taşlar olduğu için bunlan 
cebime koydum. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Zaten bü-
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•yük taş atamaz, haddi değildir. Hürmeti vardır. 

SADRÎ MAKSUDÎ B. (Devamla) — Fakat 
beyler, Reis Beyefendinin şimdiki ihtarına işti
rak ediyorum. Hepimiz kabul ediyoruz. Fakat 
zannederim ki, şimdiye kadar ancak kelime mü
nakaşası olmadı. Hükümlerin mahiyeti itibari-
le de sözler söylendi. Meselâ Ziya Gevher Be
yefendinin muhacir hakkındaki sözleri mahiyet 
hakkındadır. Şimdi gelelim, Refik Şevket Be
yin teklif ettiği kelimeye. Refik Şevket Bey, eğer 
bunu ciddiyetle teklif ediyorlarsa cevap vere
yim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Burada 
gayriciddî nasıl olur, Sadri Maksudi Bey? 

SADRÎ MAKSUDÎ B. (Devamla) — Ben de 
bunu işitmek istiyordum. O halde beyler, T. B. 
M. Meclisinde kabul edilecek kelimeler her şey
den evvel Anadolu Türklerinin kullandığı keli
meler olmalıdır. Başlım kelimesi kazakçadır. 
Kazak lehçesi ise, Türk lehçeleri arasında en çok 
bozulmuş bir lehçedir. Aslı başlımdır, fakat on
lar Ş yi S yaparlar, onun için başlım yerine, baş
lım derler. Şimdi böyle bozulmuş bir lehçeyi ka
bul etmektense Anadolu şivesini kabul etmek da
ha doğrudur. Onun için başlım kelimesi mü
nasip değildir, bölüm kalmalıdır. Ziya Gevher 
Beyefendi sığnak kelimesini muhacir mukabili 
olarak teklif ediyorlar. Refik Şevket Beyefen
dinin müsaadelerile - çünkü o da benim müsaa
demi istedi - bazı fikirlerimi arzedeyim. Beyler, 
göçmek fili bu gün Anadoluda az istimal olunan 
bir kelimedir (Gürültüler) (Çok sesleri). 

SADRI MAKSUDÎ B. — Bitmedi beyler. 
REÎS — Rica ederim, sükûtu iltizam edin. 

Hatip maksadını anlatsın. 
SADRÎ MAKSUDÎ B. (Devamla) — Göçmek 

kelimesinin muhtelif diğer şekilleri vardır. Az 
istimal edilenler bunlardır. Rica ederim, cümle 
bitmedi ki bundan istifade ediyorsunuz. 

Göçmek mastarının müteaddi şekli vardır, 
göçürmek. îşte bu kelime Anadoluda istimal 
olunmuştur. Eski eserlerde müstameldir. Göç
mek filinde göçkün vardır. Fakat bu insanlar 
hakkında tatbik olunmamıştır, menkul mallara 
tatbik olunmuştur. İnsanlara tatbik olunan gö
çer kelimesi vardır. Ben bildiğimi arzediyorum. 
Eğer muhacir mukabili behemehal tükçe bir keli
me kullanılmak isteniyorsa göçer veya göçkün 
kullanılabilir. Sığnak kelimesi her yerde mül
tecinin tam mukabili olarak kabul olunmakta
dır. Heyeti Oelile nasıl arzu ederse öyle yap
sın. 

LÜTFÎ MÜFÎT B. (Kırşekir) — Efendim, 
huzurunuzda ilk defa söz söylüyorum. Belki söz
lerimde ufak tefek kayganlık olursa affinizi ri
ca ederim. 

Efendim, demindenberi hepimiz bilyoruz ki 
kanunu değil, kanunun içerisindeki kelimeleri 
müzakere ediyoruz. Yani hedefimizden ayrılı

yoruz. Herkes kadar ben de milliyetperverim, 
herkes kadar ben de dilimi severim, herkes ka
dar dilimin türkçeleşmesini arzu ederim. Fakat 
bu dili kullanabilmek için, çıkarılan derleme 
mecmuasının neticesini ve salâhiyettar heyetin 
kabul edeceği kelimeleri bekliyelim ve ondan 
sonra o kelimeleri kullanalım. Yoksa alelamya 
herkesin kullanamayacağı, anlayamayacağı keli
meleri kullanmak, lisanı anarşiye vermek demek
tir. Biz kanunlarda, mümkün olduğu kadar he
pimizin anlayabileceğimiz kelimeleri kullanalım, 
herkesin anlayabileceği bir türkçe ile türkçe-
leştirelim. Böyle kelimeleri kullanabilmek için 
ileride akademinin vereceği karara intizar ede-
lim. Daha ilerisine gitmeyelim, maksadım bun
dan ibarettir. 

M. M. MEMET B. (Kütahya) — Efendim, Zi
ya Gevher Bey muhacir kelimesine mukabil 
türkçe bir kelime istiyorlar. Bu kanun encü
mene geldiği vakit mukabili sığıntı idi. Göçü-
rülmüş diyelim dendi. Encümen arkadaşları
mızla bir çok müzakereden sonra « göçürme » 
memleketimizin muhtelif yerlerinde ayrı ayn 
bir takım şeylere teşbih edilir. Meselâ evin 
köçürülmesi denir. Bir adam öldüğü vakitte 
göçtü denir. Encümen böyle sabit bir kelime 
bulmadığı için yine eskisi gibi ve bütün kanun
larımız da da muhacir olduğu için bu kanunda 
da ipka etmeyi muvafık görmüştür. 

REÎS — Başka söz isteyen var mı? 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

Müfit Bey arkadaşımızın mütaleatına tamamile 
iştirak ederim. Hakikaten Makamı Riyasetin de 
ifade ettiği gibi burası, bir kelime münakaşası 
yapan bir akademi haline geldi. Anladığımız 
kelimelerin mukabili olarak meselâ, fasıl yerine 
bölüm çok iyidir. Fakat burada mevzubahs ola
cak kadar vaziyet müsait değildir. Riyaset 
makamının, bu münakaşanın önüne geçmek 
yolundaki mütaleasına iştirak ederim. Hakika
ten kanun kelimeleri elmas gibi tartılarak yer
leştirilmelidir. Binaenaleyh kelimeleri elmas 
gibi tartarak yerleştirmek için de münakaşa
nın yapılması gayet tabiidir. Q halde burası 
akademi mi, parlâmento mu? Onun için ten
sip buyurursanız, Müfit Bey arkadaşımızın nok-
tai nazarına iştirak ederek bu kanunun tama
men türkçeleştirilmesi ve mazbut bir şekilde 
tanzimi için encümene iade edelim. 

REÎS — Bir takrir var: 
Yüksek Reisliğe 

Kanunun da kelimelerin münakaşaya ma
hal verilmeyecek şekilde tanzimi için encümene 
iadesini teklif ederim. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit 

REÎS — O halde kelimelerin, tâbirlerin üze
rinde münakaşaya mahal vermeyecek surette 
lâyihanın gözden geçirilmesini teklif ediyor-
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lar. Bu takriri nazari itibare alanlar... Alma
yanlar... Takrir nazarı itibare alınmıştır. Lâyi
hayı encümene veriyoruz. 

Ruznamenin diğer maddelerine geçiyoruz. 
5 — Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin, Kars, 

Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vilâyetlerinin bazı 
kısımlarında mülteci ve muhacir iskânına dair 
2/104 numaralı kanun teklifi ve İskân kanunu 
lâyihası muvakkat encümeni mazbatası 

REİS — Bu lâyihanın ikinci müzakeresinde-
cencümene giden maddeleri gelmiştir: 

Yüksek Reisliğe 
Umumî heyetten encümenimize havale bu-

yurulan 145 numaralı kanun teklifi lâyihasının 
3 üncü maddesi bilmüzakere aşağıdaki şekle ko
nularak kabul edilmiştir: 

• MADDE 3 — Bu yerler halkından olupta 
25 mart 1931 tarihinde işgalleri altında bulu
nan meskenlerin iskânı adî derecesi kendilerine 
parasız temlik olunur. Üst tarafı borçlandırılır. 

4, 5, 0, 7, 8, 9 uncu maddeler aynen kabul 
•edilmiştir. 

Umumî heyete arzolunmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 

REİS — Encümenden gelen üçüncü madde 
budur. Madde hakkında tadilname var mı 
• efendim? 

Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci, ikinci ve üçüncü mad
delere göre yerleştirilenlere verilen ve verile-
cek olan topraklar ve yapılar harçsız, pulsuz 
ve resimsiz tapuya bağlanır. Bunlardan ölenle
rin varislerinden dahi bir defaya mahsus ol-
mak üzere intikal ve veraset vergisi alınmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşrinden önce, 
birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde yazılı kim
selerden bayağı yerleştirme haddi içindeki top

raklar ve yapılar dolayısile borçlandırılmış olan
lardan tahsil edilmiş bulunan taksitler geri veril
mez. Tehsil olunmayan taksitler de tahsil olun
maz. Bayağı yerleştirme haddinden artık olan 
toprakların ve yapıların artık miktarın borç 
taksitleri tahsil olunur. 

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

MADDE 6 — 474 numaralı kanunun üçün
cü maddesinde sayılan yaylak ve kışlaklar köy 
kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine göre 
sınırlandırılarak köylerin, kasabaların ve şehir
lerin ihtiyaçları nisbetinde Hükümetçe dağıtılıp 
bunların ortak intifalarına parasız bırakılır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 7 — 1 nisan 1340 tarih ve 474 sa

yılı kanunun 4, 5 inci maddeleri kaldırılmıştır. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teber tutulur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini Dihi-

liye ve Maliye vekilleri yürütür. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bazı muafiyetler olduğu için kanunun he

yeti umumiyesini yazılı reye arzediyorum. 
6 — İğdır ve Tuzluca kazalarının Kars vilâ

yetine . ve Malazgirt kazasının Bayazıt vilâyetine 
bağlanmaları hakkında 1/998 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddeleri 
okuyoruz. 
Bayazıt vilâyetine bağlı İğdır ve Tuzluca kaza
larının Kars vilâyetine ve Muş vilâyetine bağlı 

Malazgirt kazasının da Bayazıt vilâyetine bağ
lanmaları hakkmda kanun 

MADDE 1 — Bayazıt vilâyetinin İğdır ve 
Tuzluca kazaları bu vilâyetten ayrılarak Kars 
vilâyetine ve Muş vilâyetine bağlı Malazgirt ka
zası da bu vilâyetten ayrılarak Bayazıt vilâyeti
ne bağlanmışlardır. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden başlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

7 — Posta kanununun 21 inci maddesinin sa
lisen fıkrasının tadiline dair olan kanunun 1 inci 
maddesine bazı fıkralar eklenmesi hakkında 
1/1049 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa encü
meni mazbatası [2] 

[1] Birinci müzakeresi 62 nci inikat zaptın-
dadır. 

[2] Birinci müzakeresi 62 nci inikat zaptın-
dadır. 
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REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Posta kanununun 21 inci maddesinin salisen fık
rasının tekrar tadiline dair olan 1404 numaralı 
ve 2 - III - 1929 tarihli kanunun birinci madde

sine bazı fıkralar ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 28 mayıs 1928 tarih ve 1320 nu

maralı kanunun 9 uncu maddesi ile tadil edil
miş olan 376 numara ve 26 teşrinisani 1339 ta
rihli posta kanununun 21 inci maddesinin salisen 
fıkrasının tekrar tadiline dair olan 1404 numa
ra ve 2 - III -1929 tarihli kanunun birinci mad
desindeki paket taşıma ücretine ait fıkranm so
nundaki ( ücrete tâbi tutulur. ) cümlesinden 
sonra şu kısımlar ilâve edilmiştir: 

Kıymetli posta paketlerinin beher bin ku
ruş veya kesrinden 10 kuruş teminiye ücreti 
alınır. 

İhbarnamelerin tebliğleri ve postrestant olan
lar dahi vürutları tarihlerinin ferdasından iti
baren geçecek her gün için kıymetli ve kıy
metsiz her paket başına üç kuruş arziye ücreti 
almrr. Mezkûr ücret her bir kıymetli paket 
için 1200 ve her bir kıymetsiz paket için de 
400 kuruşu tecavüz edemez. 

Kıymeti mukadderdi mektup veya kıymetli 
ve kıymetsiz posta paketlerini posta merkezinin 
tevzi dairesinde ikametgâhında teslim ettirmek 
isteyen mürsil veya mürselüileyhten kıymeti 
mukadderdi mektupların beheri için ayrıca 
15 ve paketlerin beheri için 25 kuruş ücret 
almrr. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yazılı reyinize 
arzediyorum. Reylerinizi verirsiniz. 

8 — Divanı muhasebatın teşkilât ve vezaifine 
dair ihzar edilen lâyihanın takdim kılındığı hak
kında 3/38 numaralı Divanı muhasebat reisliği 
tezkeresi ve Divanı muhasebat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

REİS — Bu lâyihanın bir kaç maddesi encü
mende idi, gelmiştir. Onlan müzakere edeceğiz. 

MADDE 61 — Divanı muhasebat dairelerin
ce verilen kararlar Divan umumî heyetinde tem
yiz olunur. 

Temyiz heyeti on iki zat ile kurulur ve birin
ci reis heyete reislik eder. Temyiz olunan karan 

verenler bu heyette bulunamazlar. 
Kararlar ekseriyetle verilir. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 62 — Divanı muhasebat daireleri

nin kararları: 
A) Kanuna muhalefet, 
B) Salâhiyeti aşmak, 
0) Muhakeme usullerinin bozulması gibi se

beplerden dolayı elli dördüncü maddede yazılı 
alâkalılar tarafından temyiz olunabilir. 

Temyiz müddeti altmış gündür. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 63 — Temyiz talebi arzuhalle ya

pılır. Arzuhale itirazlarını ispat edecek vesika
lar bağlanır. 

Temyiz evrakmm, karşı tarafın sayısınca, su
retleri verilir. 

Temyiz arzuhalile buna bağlı evrak karşı ta
rafa tebliğ olunur. Tebliğden itibaren otuz gün 
içinde cevap verilebilir. Bu cevaplar da temyiz 
edene tebliğ edilir. Temyiz eden de buna on beş 
gün içinde cevap verebilir. Bu cevaplar da karşı 
tarafa tebliğ olunur. Buna da on beş gün içinde 
cevap verilebilir. 

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

MADDE 64 — Cevaplar alındıktan sonra ve
yahut taraflardan biri müddeti içinde cevap ver
mediği takdirde temyiz tetkikatı yapılarak ka
rara bağlanır. 

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

MADDE 65 — Temyiz arzuhali ve lâyihalar 
Divanı muhasebat reisliğine verilir. Merkezde 
bulunmayanlar temyiz evrakmı bulundukları 
yerin en büyük mülkiye memurlarına da vere
bilirler. 

Alâkalılar isterlerse evrakın almdığma dair 
kendilerine bir makbuz verilir. 

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

MADDE 66 — Taraflar yazı ile isterler veya 
temyiz heyeti lüzum görürse tarafları veya bir 
taraft davet ederek müdafaalarını dinler ve iza
hat alabilir. 

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

MADDE 67 — Temyiz heyeti temyiz olunan 
karan olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder 
yahut bozar. Bozma halinde evrak yeniden kara
ra bağlanmak üzere o karan veren daireye gön
derilir. 

Daire ilk karannda ısrar eder ve bu ısrar 
üzerine temyiz olunarak tekrar Temyiz heyetin-
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ce bozma karan verilirse bu karara uymak 
mecburidir. 

REPlK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, • 
Divanı muhasebat reisinden bir sual soracağım. 
Bu gün bu gibi temyiz olunan çok dava var mı
dır, çok olması melhuz ise ne nisbettedir? Bu
na cevap versinler, mütaleamı ondan sonra ar-
zedeceğim. 

DÎVANI MUHASEBAT REÎSÎ SEYFt B. — 
Efendim, elyevm Şûrayı devlette bulunan tem
yiz lâyihalan için 300 - 350 dir, diyen vardır; 
1 000 e yakindir, diyen vardır. Henüz hakikati 
bilmiyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Adliye en
cümeninden çıkan bu kanunun müzakeresinde 
bendeniz bulunmadığımdan dolayı Heyeti muh
tereme huzurunda encümen arkadaşlarıma karşı 
noktai nazanmı dermeyan etmek istiyorum. 

Maddeye göre vaziyet şudur: Her hangi bir 
daireden verilmiş bir karara karşı, bu karardan 
müteessir olan zatin temyiz etmek hakkı vardır. 
Temyiz edilince, Divanı muhasebat birinci rei
sinin riyaseti altmda diğer azadan mürekkep 
12 kişilik bir de reis 13 kişi... (Hayır, 12 sesleri). 

REİS — Heyeti umumiyedir. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Hepsi 12 

kişi , toplanacaklar ve dairenin verdiği karan 
tetkik edecekler, neticede karan tasdik ederlerse 
mesele yok, bozarlarsa tekrar daireye iade ede
cekler, daire ya kabul edecek, veyahut ısrar 
ederse yine umumî heyete gidecek, umumî heyet, 
bu sefer bakacak, kabul ederse mesele yok, yine 
ısrar ederse tekrar daireye gönderecek ve saire.. 

Bu tıpkı adliyedeki usulün buraya getirilme
sidir. 

Arkadaşlar, her işin kendine göre bir icabı 
olması tabiidir. Bu meseleler birer idarî mesele
dir. Gerek Şûrayi devlette bu gün meri ka
nunlara göre 

REİS — Rey vermiyen varsa reylerini ver
sin ... Ârâ istihsali muamelesi bitmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Şûrayi 
devlete vukubulan temyizlerde, Şûrayi devlet 
neticeye bakar ve karannı verir. Verdiği karar 
katidir. Hata etmişsiniz, tashih ediniz diye ay-
nca göndermez. Nerede kaldı ki bu iş, zat ve 
zaman meselesidir, hesabı görülmüştür. Bir 
daire buna karar vermiştir, bu karar kazaî, 
idaripür. Diğer dairelerden mürekkep heyet, 
bunu tasdik etmişse artık tekrar göndertmek, 
tetkik ettirmek, şu ve bu muamelâta tâbi kıl
mak; idarî müesseseler arasındaki zaptu rabıt 
noktasından, bir de emsal noktasından bence 
faydalı değildir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Doğrudur, doğ
rudur. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Nerede 
kaldı ki, bizim adliyemizde dahi hukuk usu
lü muhakemelerinde eski usulün hilâfına ah
kâm vardır. Hatta ceza davalarında bile bu 

vardır. Eskiden nakzeder, mahalline gönderir 
idi. Şimdi nakzeder, icap ederse beraet kara
rı verir, tahliyesini yazar. Eskiden beraet ka
ran lâzımdır, ona göre hareket ediniz diye 
mahalline gönderirdi. Hukuk usulü muhakeme
sinde de resen tashihi kabil meseleleri, Tem
yiz kendisi tashih eder. Bu hususlara dair ah
kâm vardır. Davada kabili tashih bir mesele 
görünce artık keyfiyeti uzatmadan kısa kestir
mek usulleri, bizim hukukî mevzuatımıza gir
miş iken bunun aksi olarak, idarî muamelât
ta bunu yapmak, bence işi uzatmaktır. Ne
rede kaldı ki, Divanı muhasebat reisinin dedi
ği gibi, günde üç yüz, beş yüz evrak varsa, 
zannediyorum ki Divanı muhasebat heyeti umu-
miyesi davalan görmekten kendini kurtara-
mıyacaktrr. Tensip buyurursanız ve Adliye 
encümeni arkadaşlarımız da tensip ederlerse 
böyle kestirme bir formül bulalım ve işi hal
ledelim. Tensip buyurmazlarsa takdir Heyeti 
Ceülenindir. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Koca
eli) — Efendim, biz, Divanı muhasebatta tem
yiz usulünü tesbit ettik. Hazırladığımız mad
delerin müzakeresinde hazır bulunmayan Re
fik Şevket Bey arkadaşımız, bu itirazlannz 
dün de söylemişlerdir. Biz maddeyi bu sabah 
toplanan encümende, arkadaşlarla konuştuk. 
Fakat yazılan ve yüksek tasvibinize arzedilen 
seklin muvafık olduğuna tekrar kanaat getir
dik. Bunda ısrar ettiğimizi yine arzediyoruz. 
Sebebine gelince : Refik Şevket Beyefendinin 
esbabı mucibelerile bizim noktai nazarımız, 
tamamile müşterek olduğu anlaşılryor. Fa
kat neticede aynlryoruz. Bir kere meseleyi 
Şûravi devletin tetkik ettiği idarî dava isleri
ne tamamen benzetmek doğru değildir. Diva
nı muhasebat daireleri, gördüğü işle tamamile 
bir mahkemei hesabiyedir. Muamelâtı ida-
rive diye diğer böyle teferruata şümulü 
çok geniş olan meselelerle işi mukayese et
memelidir. Bir mahkemei hesabiyedir. Bu
nun için temviz yolu kabul edildiğine göre 
alâkalıların hukukunu temin edecek ve kendi
leri hakkında lâhik olan hükümler için tat
minkar bir tesir verecek teminat yollan 
kovmak, derecei vücuptadrr ve encümen de an
cak bu mülâhazalarla meseleyi tetkik etmiştir. 
Bir kere, Şûrayi devletin bu günkü karar tarz-
lan, elde mevcut bir lâyihanın derdesti tetkik 
olmasma göre hiç bir vakitte misal teşkil et
mez. Şahsî olarak arzedeyim ve zannederim 
İd, bir*ook arkadaşlar da buna iştirak ederler, 
Sûravi devlet deavi dairelerinin hiç bir yerde 
bozulmayacak şekilde öyle bir karar vermele

rini kabul etmek: insanlardan müteşekkil ol
ması lâzrmgelen bütün heyetlerde insanlık için 
lâyuhtilik kabul etmek demektir. Buna taraf
tar değiliz. Tamamen kanunî olarak hazırlanan 
ve müzakere edilen lâyihada mutlaka bir meşe-
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lenin zühul ve hatadan tashihi için bir yol gös
terilecektir. O itibarla Şûrayi devlet meselesile 
işi mukayese ederek noktai nazarları üzerinde 
bir delil bulması muvafık değildir. Burada be
yefendiler, idarei hususiyenin bir mahkemei he
sabiye şeklinde vermiş olduğu kararı, alâkalıları 
temyiz ediyor. Bu temyiz üzerinde, birinci re
isin reisliği altında 12 kişilik heyet tarafından 
etkikat icra edilecek. Eğer tetkikat neticesinde 
kendilerinin tasvip buyurdukları gibi ve ceza 
muhakemeleri usulü kanununda, kezalik hukuk 
usulü muhakemeleri kanununda yazıldığı gibi, 
temyizen vaki olacak bu tetkikatta, esasa mü
essir olmayan hususun, tasdik edilecek hususun, 
düzeltilmek suretile kararm tasdik edilmesini de 
yazdık. Diyoruz ki, kararı ya tasdik eder, yahut 
düzelterek gönderir. Eski arapca tabirle ya ay
nen veya tadilen tasdik eder. Şimdi tadilen tas
dik edilmesi, esasa müessir olmavan fakat hatalı 
görülen bazı hususların değiştirilmesidir. îs hak
kında değiştirme salâhiyeti o heyete verilince, 
işi bozmak için onu almış demektir. Bunun 
haricinde bozma kararı verirse, bu bozma 
kararma karşı da hususî noktai nazarını göste
recek ki, yine meselenin çabuk bitmesi nokta
sından doğrudur. Zaten Divanı muhasebatın 

tetkikinden geçen işler; bir takım hesap işleri, bel. 
ki yüzleri aşan evrakı müsbiteler ve sairelerdir 
ki bunlarda göze ilişmeyecek kadar ufak tefek 
hatalar olabilir. Şu hataların ıslahı ve teminat 
noktasından da isin selâmeti itibarile her halde 
muvafıktır. Yine arzettiğim gibi encümen bu 
sabah icra ettiği müzakerede bu noktai nazarın 
ayni olduğunu arzediyorum ve o suretle kabulü
nü encümen namına rica ediyorum. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Efendim; 
bendeniz Refik Şevket Beyin fikrine iştirak 
ediyorum. Çünkü Divanı muhasebatın birinci 
derecede bir mahkemesinden çıkan karara razi 
olmayan her hangi bir fert, davayı temyiz edi
yor. On iki kişilik bir heyet toplanıyor, davayı 
rüyet ediyor. O heyet bozma karan verirse, 
mahkeme de eski kararında ısrar ederse, bunun 
ne favdası vardır? Zaten temyizden geçmiştir. 
Geçerken kararını vermiş, iade edilmiş. Mahke
me ısrar ederse gene temyize gidiyor. Bunun hic 
bir amelî faydası yoktur. Yalnız ashabı mesalih 
oradan oraya gider, kırtasî bir muameleden baş
ka bir şey olmaz. Bir karar, mademki temyiz 
edilmiştir, eğer yeniden temyiz ederse vaziyet 
ne olur? Gene eski mahkemeye gitmekten başka 
ne işe yarar. Evet, ikinci bir temyizi rüyet ede
cek başka bir heyet bulunsaydı; bu, olurdu. Fa
kat burada hep ayni heyettir. Binaenaleyh ben
deniz Refik Şevket Beyin fikrini çok muvafık 
gördüm. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Efendim, Re
fik Şevket Bey arkadaşımız filhakika bu müza
kere esnasında encümende bulunmadı. Onun için 
noktai nazarmı burada izah buyurdular. Halbu-
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ki burada vaziyet tamamen başkadır. Şûrayi 
devlete Karstan, Erzurumdan bir evrak gelir. 
Her hangi bir kazadan katî mahiyette verilen bir 
karar gelir. Nihayet bunu Şûrayi devlet hallet
meyecek olursa o evrak, geldiği yere iade edilir. 
Hakikaten bu, zaman ve mesafe işidir. Halbuki 
Divanı muhasebata gelince: Burada odalar bir
birinin yanındadır. Heyeti umumiye, esasını hal
letmeği muvafık görmediği bir dosyayı, yanı ba
şındaki odaya vermesinden ibaret kalacaktır. 

Bu şöyle olacaktır, karar çok vazihtir, Salâ-
hattin Bey arkadaşımız da izah etmiştir. Heyet, 
karan muvafık görürse tasdik edecektir. Eğer 
tetkikatı neticesinde tashih edecek mahiyette bir 
işse tashih edecek, tadil edilmek icap ediyorsa 
tadil lüzumuna karar verecektir. Fakat defter 
üzerinde tetkikat iyi yapılmamış, mahallinden 
kayitleri tamam getirilmemişse ve buna ben
zer bir takım noksan görülürse bunları heyet, 
arzu ederse bunu yapın diyecektir. Şimdi Re
fik Şevket Beyden soruyorum. Üç dairenin top-
lanmasile teşekkül eden bir heyetin bu gibi def
ter ve saire üzerinde müçtemian tetkikat yap
ması mı daha çok zamana mutaçtır, yoksa daha 
mahdut ve esaslı bir dairenin bu işi yapması mı? 

Uç daire, toplu olarak iş görecek olursa her 
birinin ayrı ayrı göreceği işler, geriye kalmış 
olur. Bir dairede görülürse şüphesiz ki o daire 
daha az zaman zayi eder. Bu yolun daha doğru 
olduğuna kaniiz. Takdir, Heyeti Celilenindir. 

RAÎF B. (Trabzon) — Şûrayi devletle bu Di
vanı muhasebatın temyizen tetkik edecek olan 
heyetin göreceği vazife biribirinden ayndır. 
Şûrayi devlette görülen işler, ya bir memurun 
tasfiyesine veyahut idare meclisi tarafından 
alelekser verilmiş olan idarî bir emrin yolunda 
yapılıp yapılmadığı şeklindeki itirazlan tetkik 
eder. Binaenaleyh karan, işi düzeltmek değil, 
katî surette halletmek mahiyetindedir. Divanı 
muhasebatın karan ise, bu işte tamamile bir 
mahkeme karan gibidir. 

Mahkeme karan şeklinde Divanı muhasebatın 
bir dairesinde verilmiş olan karar, Divanı mu
hasebatın heyeti umumiyesince temyizen tetkik 
edildiği zaman, umumî surette ve ana hatlar üze
rinde umumî şekilde kanuna mutabık olup ol
madığı tetkik edilir. 

Refik Şevket Bey arkadaşımız, işi doğrudan 
doğruya Şûrayi devlete benzeterek bunun o şe
kilde olmasını teklif ediyor. Halbuki bu şekli, 
arzettiğim sebepten dolayı, kabul etmedik. 
İkincisi de Divanı muhasebatın heyeti umu-
miyesi, temyiz vazifesini görürken daima te
şekkül edip vazife alan uzuv değildir. Ayn ayrı 
dairelerde daimî surette vazife dar olan adamlar
dır. Bunlar bir temyiz talebi olunca toplanırlar. 
Dairei aidesi karar vermiş, inceden inceye tet
kikat yapmış. Heyeti umumiye işi, esasından 
halletmek vaziyetinde olacak olursa, artık o he
yet, daimî surette hali teşekkülde kalacak, o 
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işi inceden inceye tetkik etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. O vakit, azaların diğer vazifelerinin 
muhtel olması ihtimali vardır. Ya doğrudan doğ
ruya tasdik eder veya tadilen tasdik eder. Bir 
çok mucibi tetkik karanlık noktalar varsa, bun
lar üzerinde uğraşmak mecburiyeti tahakkuk et
miş ise, bunun üzerinde uğraşmaya vakti yok
tur. O vakit dairei aidesine havale eder. Heyeti 
umumiyenin mütemadiyen uğraşması, ameli de 
değildir. Bu işle iştigal eden dairei aidesi, ye
niden tetkikat yapıp; şimdi tamamdır diye ev
rakın noksanlarını ikmal eder. Bu da bir ikinci 
meseledir. 

Refik Şevket Bey arkadaşımın takrirlerini 
okumadığım ve burada olmadıkım için bilmiyo
rum. Refik Şevket Bevefendinin, dairei aidesi, 
niçin ısrar karan verebilsin? sözüne karsı, bunu 
evvelden teemmül ederek dedik ki, heyeti umu-
miveden bu şekilde nakzedilipte dairei aidesine 
gelen kararı, dairei aidesi ilâmda yazdığı esbabı 
mucibevi ve isin teferruatını heveti umumiye
nin lâvikile anlavamadığmı mülâhaza ederse, 
bu sefer ilâmı yeniden vazar ve tekrar heyeti 
umumiyeve gönderir. îlâm yeniden heyeti umu-
miyeve geldiği vakit, dairei aidesinin noktai na
zarım musip görürse evrakı tasdik etmesi im
kânı vardır. 

Burada düşünülen nokta, tarafeyni temin et
mek noktasıdır. Fakat bu sefer Heyeti umumi-
yede yine tasdik edilmeyen ilâmı, dairei aidesi 
yine yanlış olmuş mülâhazasile geriye göndere-
meyecektir. Heyeti umumiyeden nakzedilen ka
rarların dairei aidesine gönderildikten sonra he
yeti umumivenin bu ilk kararma karşı dairei 
aidesinin itiraz hakkmrn tanınmasında adaletin 
tecellisi noktai nazarmdan büyük faide mülâha
za ettik. Bu düşünce ile fena bir şey yapmadı
ğımıza, meselenin kati şekilde intaç kararım 
kendisine bıraktığımız heyeti umumiyenin adale
ti daha iyi tecelli ettirmesi için onu bu suretle 
kuvvetli bir şekilde teçhiz ettiğimize kaniiz. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Bendeniz 
müntesibini ilmi hukuktan değilim. Encümen
deki mütehassıs arkadaşlarıma, hukukî itirazım 
yoktur. Fakat ammenin menfaati, vatandasın 
menfaati noktai nazarından bir kaç söz daha 
söyleyeceğim: 

Sait Azmi Bey arkadaşımız- buyurdular ki, 
daireler yan yana, kâğıdı veriverirler. Hanefi 
kâğıdı Beyefendi? Rica ederim, Teşrif edin de 
görün. Kâğıdı verecek... Kâğıdm yüzlerce mer-
butatı vardır, çuvallarla evrakı hesabiyeyi ne
reye veriverecek? Oraya bir teşrif ederseniz gö
rürsünüz, cereyan nasıldır, kolay iş değil. 

ikincisi; Raif Beyefendi buyurdular ki. tadi
len veya katî karar verir. Mucibi tetkik gö
rülen noktalar bulunursa bunlarla temyiz ken
disi meşgul olmaz, eski daireye gönderir. Pek 
güzel, benim bir arzuhalim var, Temyize gelmiş. 
Birinci karar verilmiş, Temyiz bakmış, bir ta

kım karanlık noktalar görmüş. Bana diyor ki 
git daireye; yani nakzettik, dairerede ısrar hak
kı var, birinci davayı rüyet eden mahkeme, 
sabık kararında ısrar ederse karanlık gördükleri 
noktalar da Temyiz tarafindan tetkik edilecek, 
başka çare yok. Mahkeme ısrar etti. Evrak 
dönüp dolaşıp temyize geliyor. Bendenizin söy
lediğim şudur ki, eğer nakzedildikten sonra ve
rilecek olan karar, ısrar karan olupta bunu ikin
ci bir heyet, başka bir hevet, rüyet etsevdi, bun
da fayda tasavvur, ederdim. Fakat böyle olmu
yor, yine eski heyete geliyor. 

Erbabı mesalihi, adalete isal için sekiz 
sene süründürmektense bir ay irinde ne vere-
cekseniz verin, o buna daha razıdır. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Kâğıdı bırakır 
sözünü, dosyayı tevdi eder manasma arzettim. 
Binaenaleyh istihfaf manası çıkacak bir şey 
yoktur. 

Sonra hem adaletten, hem de süratten bah
settiler. Bunların ikisi birbirini tamamiavan bir 
kevfivettir. Divanı muhasebatın heveti umumi
yeti 12 asa olacaktır ve birinci reis rivayet ede
cektir. Demek ki üc daire, bütün islerini sere
cekler ve temviz tetkikatım yapacaklardır. Bu 
halde çabuk is beklenemez. 

Çabuk is va.-na,lım derken, adaleti de cio-ne-
mek dooru delildir ve biz buna taraftar değiliz. 

FAİK B. (Nio-de^ — "Efendim, göriivorum ki 
Divanı muhasebatın bir dairesinde verilen kara-
n, heveti umumivesinde temviz etmek, naklet
mek pibi bir münakaşa oluvor. Bendenizce bövle 
münakaşalara seben yoktur ve bu isin münaka
şaca. deleri voktur. Sebetı: Divanı muhasebat, 
elindeki 15. 20 maddelik kanunla mukavettir ve 
hakkı takdiri yoktur. Hevet bir se-net, bulamaz
sa, muhasibi mesulü tazminata mahkûm eder. 

Yoksa, sair mahkemeler pibi kavaidi hukuki -
ve noktai nazarmdan ve Devlet sermavesini zavi 
ettiği için dî*er mahkemeler pibi bir karar ve
remez. Bir Hükirmet konaoı için üc. bes kuruş 
noksan vermiş. Divant -muhasebat sadece tazmi
nata mahkftm e^er. Fakat, hn«ka bir mahkemeye 
pitse^di, delirdi ki. Devletin bir ihtivacma. 
Devletin malrnı vermiştir. Bu adam mevcut 
tahsisatta belki hesan sehvi olarak, belki de 
âmirinden istizan etmiş, âmiri, ona havale, 
sonra gönderilecek, sen vap. demiştir. Fakat 
Divanı muhasebat, âmirden istizanı vesaireyi 
asla kabul etmez. Divan buna eldeki kanuna 
p-öre hüküm verir. Başka mahkemeler gibi, 
hukuk sudur, nazariyat sudur, bu adam su ci
hetten mazeret sahibidir tarzında bir sev demez. 
Binaenalevh ister temvize eritsin, ister heye
ti umumiveve aitsin, henisi bir şeydir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüsane') — Efendim, 
bir noktacı arzedece<Hm, belki hatjra gelme
miş olabilir. Kabul edilen maddelerde, Diva
nı muhasebat daireleri birbirinden ayn olan 
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işler üzerinde muhtelif içtihatlarda bulunursa, 
heyeti umumiyenin bu içtihadına dairelerin 
ittibaı kanunda yazılıdır. Bu husus, kanunda 
yazıldıktan sonra, yani heyeti umumiyenin iç
tihadına dairelerin ittibaı mecbur bulunduk
tan sonra, kabul edilen maddede tasrih edil
diğine göre, ısrar hakkı bendenizce manasız 
kalıyor. 

RAÎF B. (Trabzon) — Efendim, tevhidi iç
tihat hakkı heyeti umumiyede olmakla beraber, 
dairelerin bakacakları işler, başka başka iş
lerdir. Tevhidi içtihat, nihayet kanundan bir 
cüzdür ve mümasili hâdiselerde tatbik edil
mesi lâzımgelen bir kanun şeklinde tecelli 
eder. Israr hakkı ise, gerek kanun ve gerek 
nizamlara; hükümlere tevfikan münferit ve 
tek hâdiseler üzerinde olacaktır. Bunlardan 
biri, kanun ve kaide, diğeri hâdise üzerinde 
bir adamın mesuliyet veya ademi mesuliyetidir. 
Arada kabili telif olmayacak bir vaziyet yoktur. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Reye 
sesleri). O halde takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebepler dairesinde tadilât ya

pılmak üzere maddenin encümene gönderilme
sini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

REÎS — Efendim, izah ettiği şekilde tadilile 
maddenin encümene iadesini istiyor. 

Takriri nazarı itibare alıp kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 86 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 87 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

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

Kanunun ikinci kıraati, müddeti hitamın
da yapılacaktır. 

Evvelce yazılı reye arzedilen kanunların ne
ticesini arzediyorum: 

Kars ve Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vilâyet
lerinin bazı kısımlarında mülteci ve muhacir 
iskânına dair kanun teklifine (129) zat rey ver
miştir. Ekserivet yoktur. 

Posta kanununun 21 inci maddesinin tadili
ne dair olan kanunun birinci maddesine bazı 
fıkralar eklenmesi hakkındaki kanun lâyihası
na (133^ zat rey vermiştir. Binaenaleyh bu ka
nunda da ekseriyet yoktur. Her iki kanuna 
verilen reylerden anlaşılıyor ki Mecliste p̂ ™ 
riyet kalmamıştır. Cumartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanırla saati : 17 

K a r s vi layet i le Beyaz ı t , Krzı ı rnın ve Ç o r u h v i laye t le r in in bazı Kıs ımlar ında 
mül tec i ve m u h a c i r iskAnına da i r o l an k a n u n a ver i len r e y l e r i n neticesi 

( Nisap yoktur ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhalier . 

: 317 
129 

: 129 
0 

: 0 
188 

0 

/ Kabul edenler J 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Esat B. 
İsmail H 
Nafiz B 

Muslihit 

A.masya 

akkıB. 

Ankara 
tin Abdullah B. 

Rasim Serattaroğlu B 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
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Artvin 

Memet Ali B. 
Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
îbraıhim Yürük B 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İstanbul 
A l i B . . 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
MükorroTrı B. 

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Halil B. 
Tahsin B. 

Velet B. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 

Maraş 
« u r i B. 

Mersin 
Ham di B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
A l iB . 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Süleyman S i m B. 

Vrfa 
Behçet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Sungur B. 

Zonguldak 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 

Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Ab i di n B. 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
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Tahsin B. (Mezun) 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(1. Â.) 

ihsan B. 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Eefet B. (R. V. ) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Grevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
ŞaMr B. 

î : 6 5 7-( 

Şeref B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Azız Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Etııin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Salâh Cimeoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Haldi B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 

* İ 9 3 4 C : 1 
I Memet Sadettin B. 

Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
I Dr. Fuat B. 

Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 
• Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 

I Memet Sabri B. 

Tahir B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kîlıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Bize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 
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Tekirdağ 

Cemil BB 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 

Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Me
zun) 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sim B. 

Yahya Kemal B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

mmm 

Posta kanununun 2 1 inci maddesinin tadiline dair kanunun birinci maddesine 
bazı fıkralar eklenmesine dair olan kanuna verilen reyler 

( Nisap yoktur ) 

Adana 
Ali Münif B, 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B, 

Ankara 
Rasim Serattaroğlu B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aza a dedi : 317 
Reye iştirak edenler : 133 

Kabul edenler : 133 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 184 
Münhaller : o 

/ Kabul edenler J 
Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
ihsan B. 

Bilecik 
ibrahim B, 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik Bt 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Münir B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf Bs 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Oümüsane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

istanbul 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
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İsparta 

İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B, 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 

Mustafa B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdûlmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Şükrü Kaya B. 
Niğde 

Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B 
Rahmi B 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celal Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Sungur B. 

Zonguldak 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Abidin B. 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin. B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayatıt 
Bayrafctaroğlu Halit B. 
(1. A.) 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıffcı B. 
Hasan Cemil B. 

İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (Rs. V.) 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 
Zoki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
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Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
îlısan Pş. 
Şevket B. 

Gümüsane 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. ( Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Kasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Meraet Nazif B. 
Muhittir. Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, (Mezun) 
Dr. Suat B 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hafck: B. 
Naki B 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun 
Galip B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunns B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Raif B. 

JJrfa 
Ali Saip B. 

Memet Emin B. (Mezun) 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahır B. 
Esat B. 
Halil B. 
Ragrp B. 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 213 
MüJga idarei umumiyei vilâyat kanununun hükmü meri olan 
idarei hususiyei vilâyat kısmının 80 inci maddesinin 11 inci 
fıkrasının tefsirine dair 3/459 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Dahiliye encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 1-V-İ934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt 611400 

B. M. M. Yüksek Kefeliğine 
Mülga idarei vilâyat kanununun halen hükmü meri idarei hususiyei vilâyat kısmının 80 inci 

maddesinin 11 inci fıkrasının tefsirine dair Dahiliye vekilliğinden yazılan 24-IV-1934 tarih 
ve 416/115 sayılı tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu iJe halline ve neticesinin bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Dahiliye vekilliğinin 416/115 sayılı ve 24-IV-934 tarihli tezkeresi suretidir. 
Başvekâlet Yüksek Makamına 

İzmir rıhtım tramvay şirketine ait olup elyevm Nafıa vekâleti İzmir rıhtım ve liman ida
resi tarafından işletilmekte olan ve üçü belediyeye ait bulunan tramvay arabalarından, mülga 
idarei vilâyet kanununun halen i hükmü meri idarei hususiyei vilâyet kısmının 80 inci madde
sinin 11 inci fıkrası mucibince idarei hususiye namma meclisi umumî kararile ayda ikişer lira 
resim istifasına teşebbüs edilmesi üzerine mezkûr şirket ile hükümet beyninde münakit munzam 
mukavelenamenin 10 uncu maddesi mucibince şirket arabalarının resimden muaf olması lâzım 
geleceği Rıhtım ve liman idaresi tarafından iddia olunması üzerine keyfiyet Şûrayı devlete 
intikal etmişti. 

Şûrayı devlet 1 inci deavi dairesi heyeti umumiyesi şirketin vergi ve resimden muafiyeti 
ancak arazisile sermaye ve varidatına ve hisse senedatile tahvilâta taallûk etmesine göre mahi
yet ve matrahı bunlardan ayrı ayrı olan mevzubahs rasmin muafiyet haricinde kalacağına 
karar vermiştir. 

Mezkûr karara Nafıa vekâleti tarafından vaki itiraz üzerine keyfiyet yeniden Şûrayi devlet 
Maliye ve Nafıa dairesi ile Heyeti umumiyesince tetkik edildi. Bu hususta ittihaz olunan karar
larda şirket mukavelesinin tetkik edilmesi ve ona göre bir karar verilmesi icap ederken tama
men başka esastan mütalea edilmiş, mülga idarei vilâyet kanununun halen meri idarei hususiyei 
vilâyet kısmının 80inci maddesinin 11 inci fıkrasının vazı sebebi nazarı dikkate alınmıştır. 

Kararda mezkûr 80 inci maddesinin i l inci fık.asmın (dahili vilâyette işlemek üzere teessüs 
edecek tramvay şirketlerinden senevi alınacak mebaliği muayyene) fıkrasındaki (dahili vilâyette) 
tabirinin dairei imtiyazları belediye hudutlarına maksur ve münhasır bulunan tramvay şirket
lerine şümulü olamıyacağı beyan edilerek Birinci deavi dairesi heyeti umumiyesi karan hilâ-
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fına mütaleada bulunmuştur. 

Halbuki, idarei vilâyat kanununun tedvininde belediye hududu dahilinde işleyen tramvay şir
ketlerinin dahili vilâyet tabiri haricinde kalacağına dair kanunun ne esbabı mucibesinde ve ne 
de mezkûr fıkrada sarih bir hükme tesadüf edilememiş olduğundan Şûrayi devlet Maliye ve 
Nafıa dairesile heyeti umum iyesi tarafından ittihaz olunan kararlara Vekâletimizce ittiba olun
mamıştır. 

Keyfiyetin Yüksek Meclise tefsirine müsaadei devletlerini arz ve rica eylerim ef. 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. ö. Af. Af. 

Dahiliye encümeni 2-VI-1934 
K. M 60 

Esas X° 3J459 
Yüksek Reisliğe 

Mülga idarei vilâyat kanununun halen hük
mü meri idarei hususiyei vilâyat kısmının 80 
inci maddesinin 11 inci fıkrasının tefsirine 
dair Dahiliye vekilliğinden yazılan 24-IV-1934 
tarih ve 416/115 sayılı tezkere suretinin 
gönderildiğini bildiren Başvekâletin 7-V-1934 
tarih ve 6/1400 sayılı tezkeresi encümeni
mize havale buyurulmuş olmakla Dahiliye 
vekâleti mahallî idareler umum müdürü ve 
Nafıa vekâleti hukuk müşaviri Beylerin hazır 
bulunduğu toplantımızda okundu ve mesele 
hakkında konuşuldu. 

Dahiliye vekâletinin tezkeresinde: İzmir 
rıhtım tramvay şirketine ait olup elyevm Nafıa 
vekâleti İzmir rıhtım ve liman idaresi tarafın
dan işletilmekte olan ve üçü belediyeye ait 
bulunan tramvay arabalarından, mülga idarei 
vilâyat kanununun halen hükmü meri idarei 
hususiyei vilâyat kısmının 80 inci maddesinin 
11 inci fıkrası mucibince idari hususiye na
mına meclisi umumî kararile ayda ikişer lira 
resim istifasına teşebbüs edilmesi üzerine mez
kûr şirket ile Hükümet arasında münakit 
munzam mukavelenamenin i o uncu maddesi 
mucibince şirket arabalarının resimden muaf 
olması lâzımgelecegi rıhtım ve liman idaresi tara
fından iddia olunması hasebile keyfiyetin Şûrayi 
devlete intikal ettiği ve Şûrayi devlet birinci 
deavi dairesinin, şirkete bahşolunan muafiye
tin ancak arazisile sermaye ve varidatına ve 
hisse senetlerile tahvilâtına taallûk etmesine 
göre mahiyet ve matrahı bunlardan ayrı olan 

mevzubahs resmin muafiyet haricinde kalacağı 
içtihadile, resmin istifasına karar vermesine 
rağmen Nafıa vekâletinin müracaati üzerine 
Şûrayi devlet heyeti umumiyesince meselenin 
tamamen başka bir esastan mütalea olunarak ida
rei hususiyei vilâyat kanununun 80 inci maddesi
nin 11 inci fıkrasındaki (dahili vilâyette) tabiri
nin dairei imtiyazları belediye hudutlarına mak-
sur ve münhasır bulunan tramvay şirketlerine 
şümulü olamayacağı içtihadında bulunulduğu 
beyan olunmakta ve mezkûr kanunun tedvi
ninde, belediye hududu dahilinde işleyen 
tramvay şirketlerinin (Dahili yilâyette işleye
cek olan tramvaylar) cümlesinin şümulü hari
cinde kalacağına dair ne esbabı mucibe maz
batasına ne de kanun metnine sarih bir hüküm 
konmamış bulunmasına binaen keyfiyetin tefsiri 
istenmektedir. 

Nafıa vekâleti hukuk müşaviri Beyin verdiği 
izahattan ve şirket mukavelenamesinin mütalea-
sından. şirkete bahşolunan muafiyetin araba
larının memlekete hini ithalinde bir defaya 
mahsus olmak üzere gümrük ve sair rüsuma 
münhasır olduğu görülmüş ve iddiası kabule 
şayan addedilmemiştir. 

İdarei hususiyei vilâyat kanununun 80 ninci 
maddesinin 11 nci fıkrasında münderiç (Da
hili vilâyette işlemek üzere teessüs edecek 
tramvay...) tabirinin şümulü dairesinin tayinine 
gelince : 

(Dahili vilâyet) tabirinin mutlak olarak 
zikrolunmasma ve belediyeye malik şehir ve 
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kasabaların da bu umumî tabirin çerçevesinde 
bulunmasına binaen belediye hudutları dahi
linde işlemek üzere teessüs edecek tramvay ve 
sair nakliyat vasıtalarından alınacak muayyen 
mebaliğin 11 nci fıkra hükmüne göre idarei 
hususiyelere ait olması hususu varidi hatır 
olmakta ise de mezkûr kanunun vilâyete ait 
hidematı mahal 1 iyeyi sayan 28 nci maddesinin 
3 üncü bendinde «Şehir ve kasabalarda mena-
fii belediyelere ait ve şeraiti Devletçe müttehaz 
kavaide muvafık olmak ve müddeti 40 seneyi 
tecavüz etmemek üzere hayvan, buhar ve 
elektrikle cerrolunur tramvaylar inşa ve elek
trikle veya havagazile tenvirat icrası ve kud
reti elektrikiye tevzii ve şürbe salih su ihalesi 
için imtiyaz itası» dendikten sonra ibareye 
(ve dahili vilâyette otomobil ve otobüs ve 
omnibüs arabaları işletmek ve sanayii muhteli-
feye ait fabrikalar tesis etmek için ruhsat 
itası) suretinde devam olunması ve 1540 sayılı 
belediye kanununun 19 nci maddesinin 4 üncü 
bendinde (Müktesep haklara halel gelmemek 
üzere doğrudan doğruya yapılmak ve işletmek 
şartile su, havagazı, elektrik, tramvay tesisatı 
kurmak ve işletmek, göl, nehir, körfez ve 

Mülga idarei umumiyei vilâyat kanununun 
halen hükümleri meri idarei hususiyei vilâyat 
kısmının 80 ninci maddesinin 11 inci ben-

sevahili mütecavire nakliyatını deruhte ve ifa 
etmek belediyelerin hakkıdır) suretindeki hü
kümle kanun vazıının maksadı tavzih ve tekit 
edilmiş bulunmasına binaen idarei hususiyei 
vilâyat kanununun 80 nci maddesinin ı ı nci 
bendinde yazılı (Dahili vilâyet) tabirinin be
lediye sınırları haricindeki vilâyet aksamı kas
tedilerek yazıldığı kanaatine varılmıştır. 

Bu hususta tertip edilen tefsir fıkrasının 
Ulu Heyetin isabetli görüşüne arzolunmak 
üzere Yüksek Reisleğe takdimine karar veril
miştir. 

Da. En. Rs. R. V. M. M. 
Tekirdağ Mezun Çanakkale 

Cemil Şükrü 
Aza Aza Aza 

Kütahya Ş. Karahisar Giresun 
Memet Vasfı Raşit A. Münür 

Aza Aza Aza 
Antalya Malatya Bursa 
Rasih Abdülmuttalip Emin Fikri 

Aza Aza 
Muş Zonguldak 

Hasan Reşit Rifat 

dinde yazılı (Dahili vilâyette) tabiri vilâyetin 
belediyeler sınırları haricindeki aksamına 
aittir. 

Tefsir fıkrası 





Sıra Ng 210 
Kilisin Büyük Kütah mahallesinden Köşker Sabitoğlu Yusu 

fun ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/445 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri Müdürlüğü 
Sayı : 4/1533 

2-/V-934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Validesi Haticeyi katil ve hemşiresi Rahile ve eniştesi Memet ve büyük validesi Rahimeyi 
cerh etmekten ve sarraf Şerif efendinin parasını çalmaktan suçlu 31Q doğumlu Sabitoğlu Yu-
sufun idamı hakkında Gazi Antep ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza 
dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince me
rasimi . kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin l-IV-934 tarihli ve 52/86 numa
ralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Mukteza-
sının ifa ve neticesinin işar buyurulmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 40 
Esas No. 3/445 

2 - VI -1934 

Yüksek Reisliğe 

Kız kardeşi Rahile ve eniştesi Memet ve bü
yük anası Rahimeyi yaralamak ve anası Haticeyi 
şiş ile yaralayıp öldürmek ve Sarraf Şerif Efen
dinin içinde gümüş para bulunan camekânını çal
mak suçlarından dolayı suçlu Kilisin Büyük Kü
tah mahallesinden Köşker Sabitoğlu 319 doğum
lu Yusuf hakkında Gazi Antep ağır ceza mahke
mesinde yapılan muhakeme neticesinde isnat olu
nan cürümler sabit görülerek hükmedilmiş olan 
ölüm cezasının tasdikına ve müteakip kanunî mu
amelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına 
mütedair Temyiz mahkemesi 4 üncü ceza dairesi
nin 22 - III -1934 tarih ve 514 sayılı ilâmı Başve
kâletin 2 - IV - 1934 tarih ve 4/1533 sayılı tezke
resile Adliye encümenine havale olunmakla 

tetkik ve müzakere olundu. 
Yusuf hakkında hükmedilmiş olan ölüm ceza

sının hafifleştirilmegini ve değiştirilmesini müs-
telzim bir sebep görülemediğinden teşkilâtı esasi
ye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan mez
kûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyetin tasvibine arzına ittifakla karar 
verilmiştir . 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. En. Reisi 

Çorum 
Münir 

Aza 
Antalya 
Numan 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 
Aza 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Kâ. 
Trabzon 

Aza 
Kocaeli 

Ragıp 

Aza 

Haydar 
Aza 

Konya 
S. Sırrı 





Sıra No 212 
Ordunun Batami köyünden Haliloğlu Arslanın ölüm ceza 

sına çarpılması hakkında 3/469 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlug 
Sayı 4/2506 

15- V- 1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Taammüden öldürmek maddesinden suçlu Haliloğlu 322 doğumlu Arslanın idamı hakkında 
Ordu ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi Ceza dairesince tasdik edilen ve 
teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal 
edilmek üzere Adliye vekâletinin 14-V-934 tarihli ve 173/110 numaralı tezkeresüe tevdi 
olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar X- 42 
Esas M 3/469 

3-VI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Ordunun Batami köyünden Hasanoğlu Meh-
medi münasebette bulunduğu Saniye isminde 
bir kadın için kendisine rakip gördüğünden 
taammüden öldüren mezkûr köyden Haliloğlu 
322 doğumlu Arslan hakkında Ordu ağır 
ceza mahkemesi tarafından yapılan muhakeme 
neticesinde hükmedilen ölüm cezasının tasdi-
kına ve müteakip kanunî muamelenin B. M. 
Meclisince ifasına mütedair Temyiz mahkemesi 
4 üncü ceza dairesinden sadır olan 30-IV-934 
tarih ve 705 sayılı ilâm Başvekâletin 15-V-934 
tarih ve 4/2506 sayılı tezkeresüe Adliye encü
menine tevdi olunmakla tetkik ve müzakere 
olundu. 

Arslan hakkında hükmedilmiş olan ölüm 
cezasının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini 

istilzam eden bir sebep görülemediğinden teş
kilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine 
tevfikan mezkûr cezanın infazına karar veril
mesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. En. Rs. M. M. Kâ. 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâhattin 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Konya 

T. Fikret 
Aza 

Balıkesir 
^asfi 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 





Sıra No 189 
I/335 numaralı İskân kanunu lâyihası ve İskân muvakkat 

encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekalet 

-Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1120 

Dahiliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 27 - IV - 1932 tarihli içtimamda Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 
Dr. Refik 

Esbabı mucibe lâyihası 

Cihan tarihinde büyük muhaceret sellerini ve akıntılarını yapan ırkların başında Türkler ve Tu-
ranî kavimler olduğu malûmdur. 

Çiftçiliğin ve demirciliğin babası olan ve kapladığı her kıtaya medeniyet götüren Türkün eski 
zamanda ve orta çağda tezahürleri görülen temsil kudreti asarı bakiye ile ve medeniyet tarihile sa
bittir. 

Büyük tarihî cereyanların takip ettiği istikamette Türklerin yerleştikleri ve istilâ ettikleri kı
talarda nüfus tesalüp ve tekasüflerinin ve bu cümleden olarak Türkiyemizin hayat, iklim ve istihsal 
şartlarına ve coğrafî vaziyetlerine göre muhtelif kısımlarında sakin olan nüfusun yer yer ve köy 
köy hangi muhaceretler ve tesalüpler ve temessüller mahsulü bulunduklarının ve muhtelif nüfus 
kütlelerini gerek iskân ve temsilde gerek temsil ve temdinlerini geciktirmekte idarî, içtimaî, iktisadî 
ne gibi amiller müessir olduğunun tetkiki için icap eden vesikalar tamamen cem, tasnif ve telfik 
edilirse bu günkü Türk içtimaî heyetinin ( Morphologique ) tekevvününü ilmen izah ve teşrihe me
dar olacak çok kıymetli neticeler elde edileceği şüphesizdir. 

Osmanlıların istilâ devirlerinde Türkün temsil ve inkişaf kudreti, Orhan Gazinin koyduğu esas
lara ve Fatihin kanunlarına göre kurulan idare teşkilâtından devşirme usulünden zeamet nehcin-
den ( Regime Feodal ) arazinin usulü zapt ve tasarrufuna dair mevzuattan da siyasî nüfuz ve hu
kukî müeyyede alarak imparatorluğun tevessü ettiği ülkelerde unsuru aslî olan Türkü hâkim kılmağa 
ve muhitini türkleştirmeğe ve en geniş hudutlar da uç beylerinin, dirlik sahibi sipahilerin yurtluk ve 
ocaklık sahibi Türk aile zümrelerinin, tımar ve zeamet erbabının etrafında türk kolonilerinin vü
cut bulmasına hizmet etmişti. Bu geniş ülkeler dahilinde gerek mahza Devlet emniyeti için 
hudutlardan uzaklaştırılmak, gerek temdin ve itaatları temin kılınmak veya Türklüğe temsil olunmak 
üzere hangi zümrelerin nereden nereye yer değiştirdiği bu gün dahi ahlâfmm bulunduğu mahallerde 
ilmî araştırmalar yapıldıkça görülüp anlaşılmaktadır. 

Hilâfetin Osmanlılara intikali din ve mezhep gayretleri ve muharebeleri, Müslümanlığın ciheti 
camia yerine geçmesi, islâmlaşan nüfus kütlelerini ve ahalisi Müslüman olan memaliki meftuhayı 
Türklüğe temsile mâni teşkil ediyordu. Kanunî Süleymanm kanunlarile İslâm dinine mensup bulu
nan fakat Türk harsına temessül etmiyen bazı taife ve zümrelere ve aşiretlere eski zeamet teşki-

2 - V - 1932 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
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lâtında bazı tadiller ve muvazaalı şekiller vücude getirilerek hususiyetler ve imtiyazlar tanınıyor, 
hatta bu imtiyazlar aşiret reislerine, beylerine verilmekle kalmıyarak voyvodalara da teşmil olunu
yordu ki bunların tasfiyesi Osmanlı saltanatının devre devre eriye eriye tamamen dağılışına kadar 
neticelenememişti. On yedinci asır bidayetlerinden itibaren askerî ve siyasî mağlûbiyetler neticesi 
Osmanlı ülkelerinin hududu gerileyip daraldıkça yabancı hâkimiyet altında yaşayamıyan ve müstevli 
hükümetlerin takip ettikleri siyaset yüzünden memleketlerini terkederek ana vatana iltica eden 
muhacir kafileleri üç asırdan beri tevali etmiş durmuştur. 

Kafkasyadan, Kırımdan, Basarabyadan, Horadan.. îlâhir... gelen ve muhtelif lisanlar ve şivelerle 
mütekellim bulunan muhacirlerin nerelere ve ne şekilde yerleştikleri ve no dereceye kadar Türk millî 
vahdetine mal olabildiği, bunların bu günlere kadar aramızda yaşayan nesillerinden ve torunların
dan anlaşılır. 

Tanzimat Türk ve îslâm camiaları yerine din, lisan, ırk ve hissiyatı mütehalif unsurların halita 
halinde teşkil ettiği içtimaî heyeti (sunî bir Osmanlılık camiası) altında tutmağı iltizam etti. 

Dinî ve emperyalist saltanatın memlekette idame ettiği idarei mutlakanm bünyesi esasen millî 
temsil siyaseti tatbikına gayrimüsaittir. Mutlakiyet kendi varlığını birbirlerile anlaşamıyan unsur
ların yan yana bulundurulmalarına ve birbirlerile bağdaşmamalarına ve kaynaşmamalarına istinat 
ettiriyordu. Onun için muhtelif kıtalardan gelen muhacir unsurlar hane hane Türk kasaba ve köy
leri içine dağıtılarak eritilip temsil edilmeleri maksadı hiç bir zaman istihdaf edilemezdi. Muhtelif 
vilâyetlere gelen bu halk blok halinde müstakil köy ve mahalle teşkil etmek üzere yerli Türklerin ara
sına bir ihtilâf unsuru olarak katılırdı. Bunlar yıllarca kendi dili eril e mütekellim. kaldılar. Bü
tün Osmanlı devrinde Türkçeyi ana dili olarak beniseyemediler. Türk ırkına ve harsına mensup 
muhacirler bile blok halinde ayrı yerleştirilmek yüzünden ırkdaşlarına bütün bir Osmanlı devrinde 
ısınamadılar, gittiler. 

Osmanlı hükümetinin muhacirin meselesile resmî surette iştigali Kırım muharebesinin ferdasına 
tesadüf eder. O tarihten meşrutiyete kadar kâh müstakil, kâh muhtelif makamlara (şehremaneti, 
Zaptiye nezareti, Dahiliye nezareti) merbut olarak teşkil kılınan muhacirin komisyonları ve idareleri 
umumiyetle harp gailelerini takip eden zamanlarda İstanbul a ve vilâyetlere akın eden muhacir ve 
mülteci kafilelerinin sevk, iaşe, ibateleri ile meşgul oldu. Bunların Türk harsına ve milliyetine te-
messülü hiç bir zaman nazara alınmadı. *? * "*''" 

Türk yürükleri kendilerine mahsus türeleri, akideleri ve istihsal tarzlarile Osmanlı zamanının Di
van idaresince bir kalem vergiden başka hiç bir mâna ifade etmiyen anlaşılmaz birer alem olarak 
kendi başlarına yaşadılar. 

Aşiretleri kendi hallerine bırakmak, hatta reis ve ağalarının aşiret üzerindeki nüfuzların* takviye 
etmek ve onları ağalar ve beyler vasıtasile Hükümete bağlamak gerek birbirlerile ve gerek meşk»» 
halk ile aralarındaki ihtilâf ve münaferetleri beslemek ve idame etmek idarei mutlakanm başlıca siya
seti idi. Eski ve yeni Osmanlı idaresinin bütün kanunları, fermanları ve fetvaları aşireti, ağalığı, 
beyliği, tıpkı asrımızda bir komün idaresi muhtarlığı ve belediye reisliği şeklinde görmüş ve tanınmış
tır. Meşrutiyetin ilânından ve Balkan harbinden sonra Dahiliye nezaretine merbut muhacirin ida
resinin faaliyeti arttı. 1329 senesinde aşiretler umuru da muhacirin idaresinin vazifeleri meya-
nma alındı. 

Balkan harbinde ve Umumî harpte istilâya uğrıyan memleketler halkından hicret ve iltica eden
lerin barındırılması için günü gününe acil tedbîrler almak mecburiyeti Devletçe esaslı bir iskân siya
seti takibine imkân bırakmadı: 

Lozan sulhunun aktini ve Cumhuriyetin teessüsünü müteakip muhacir, mübadil, mülteci ve ha-
rikzede yüz binlerce halkın sevk, iaşe, iyva ve iskânları zarureti karşısında ihdas olunan Mübadele, 
tmar ve tskân vekâleti ve bilâhare îskân müdüriyeti umumiyesi geçirmiş oldukları felâketler itibarile 
muhtelif sıfat ve isimleri taşıyan bu vatandaşlara evvelâ ailelerile birlikte hayatlarım sıyanet edecek 
tedbirlerle yardım etmek saniyen zarar ve ziyanlarını bir dereceye kadar telâfiye medar olacak ka
nunî tertipleri tatbik eylemek yolunda yıllarca uğraştı ve sekiz sene süren mübadele, teffiz, 
temlik işlerinin intacı hakkında geçen sene Büyük Millet Meclisinin kabul ve tasdikraa iktiran eden 
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İ7Î1 numaralı kanunun tatbikatile bu işlerin de katî tasfiyesi tam bir senede ikmal edildi. 

Bu dokuz yıl zarfında Cumhuriyet Hükümetin ce hal ve tesviyesine muvaffakiyet elveren dahilî, 
haricî bir çok meselelerden sonra normal bir sistem tahtında millî bünyemizi korumağa, sağlamlaştır
mağa mütecanisleştirmeğe ve millî harsımıza ve muasır medeniyete daha ziyade intibakları matlup olan 
nüfus kütleleri üzerinde müsmir bir surette Devlet eli ile işlemeğe Türk nüfusunu kemiyet ve 
keyfiyetçe inkişaflandırmağa müteveccih bir nüfus siyaseti takip ve tatbikına sıra gelmiştir. 

1927 umumî nüfus tahriri, takibi muktazi nüfus ve iskân siyasetinin esaslarını tesbit için kıy
metli adedî malûmatı vermektir. Vatanın nerelerinde ne nisbet ve keyfiyette nüfusa ihtiyacı ol-
asgarî 2 azamî 147 arasmda tehalüf etmekte ve vkesafeti kilometre başına muhtelif vilâyetlerde 
duğunu göstermektedir. Memleketimizde nüfus asatî kilometre murabbama 18 adam isabet eylemek
tedir. Millî istihsali artırmak ve kıymetlendirmek için mevcut nüfusumuzu hem hariçten gelecek ırktaş
larımızla artırmağa, hem de dahilde üreyip türemek imkânının münselip olduğu dar maişetti 
muhitlerden kurtarılarak arazisi geniş mıntakalarda ırkı kuvvetlendirecek ve iktisadî refahı artıra
cak sahalara nakledilecek vatandaşlar arasındaki fazla tevellüdatla ve sıhhî şeraiti uygunsuz olan 
yerlerden kurtarılarak müsait mahallere kaldırılacak nüfus kütleleri arasında vefiyatın azalmasile 
ve topraksız halkın toprak sahibi edilmesile inkişaflandırmağa ihtiyaç vardır. Yürüklerin ve aşi
retlerin seyyar halden mukim hale getirilmeleri de ziraî ve sınaî istihsali artırmağa ve mahsulât ve 
masnuatı meskûn hayatta ihtiyacı tekemmül edenkütleler arasında revaçlandırıp kıymetlendirmeğe 
medar olacaktır. 

Bu suretle iskân işi harieî ve dahilî iki safha arzeyler ve dahilî iskân safhası temdin ve temsil, 
memleketin muhtelif coğrafî, iklimî, iktisadî şartları haiz mıntakalarda nüfus kesafetlerini tanzim ve 
tevzin hususlarını da tazammun eder. 

Bu maksatları temin için merbut iskân kanunu proj esile millî nüfus siyasetimizin esaslı, ilmî ve 
uzunca bir devre zarfında muttariden tatbiki mümkün olacak veçhile amelî bir programa istinat et
mesini istihdaf ediyoruz. 

Millî hars ve medeniyetimize temessülü matlup olan nüfus kütlelerile temsil kudretini haiz olan 
nüfus anasırının konuş vaziyetleri ve iskân ve ikameti gerek maddî şerait, gerek millî bünyemizin 
korunması noktasından mahzurlu olan mahallerin ayrılması lüzumu nazara alınarak memleket dahi
linde 1, 2, 3, 4 numaralı iskânmıntakalarııiın terâ Vekilleri ,Heyeti kararile tesbiti ve bir numaralı 
mıntakalara Türk nüfusunun teksifi, iki numaralı mıntakralara temsili matlup nüfusun nakil ve 

iskânı, 3 numaralı •mıntakaların hariçtein'gelecek ve kudreti • maliyeleri muayyen haddin fevkinde 
olan Türk muhaciri için serbestçe iskânlarına tahsisi;4 numar^ mmtakalar da iskân ve ikametin 
meni için Meclisten salâhiyet istihsali teemmül olunmu^ur. \ 

Haricî iskân safahatı cümlesinden olarak hariçten geleeek muhacirlerin sıhhî, itçimaî, medenî ve 
hara evsaf a müsteaı^n kabul aartları ve tescil muameleleri tesbij ve kabul edilmiyecek olanlar hak
kında hükümler tasrih edilmiştir. 

Dahilî iskân safahatı cümlesinden olarak çingene, göçebe, yürr&k ve aşiretlerin iskân şeraiti derpiş 
olunmuş, aşiretlerin hütanî şahsiyetleri ve- şimdiye kadar muhtelif şekil ve namlar altında müktesep 
hak halini almış olan asirî teşkilâta ait her türlü müddeiyafcı selp ve ilga edecek hükümler lâyi
haya derç ve eemedilmiş ve bunlarm filen ve maddeten inhilâlini temin edecek tedbirlerin tatbiki 
için Hükümete salâhiyet alınması istenmiştir. 

Yine dahilî iskân safahatı cümlesinden olarak ana dili .Türkçe olmıyan nüfus terakümlerinin 
menine ve mevcutlarının dağıtılması şekillerine ve bu suretle hars vahdetinin korunmasına ait ted
birlerin ittihaz ve tatbiki için Hükümete kanunî salâhiyet alınması düşünülmüştür. Bu meyanda 
ecnebilerin köylerde tesisi ikamet edememesini ve şehir ve kasaba huduttan dahilinde ecnebi nü
fusu adedinin umumî nüfus yekûnunun % 10 unu tecavüz eyliyememesini mutazammın hükümler ted
vini ile millî bünyemizin korunması derpiş edilmiştir. 

"Gerek hariçten gelecek muhacirlerin gerek dahilde nakledilecek vatandaşların sevk, iaşe v- is
kânlarına ait şerait şimdiye kadar cereyan etmiş muhtelif tecrübelerden istifade edilerek ve sene-
lerdenberi yekdiğerini tadil eden iskân mevzuatının noksanları ürerinde işlenerek tesbit kılınmış-
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tır. Bu suretle âdi iskân, borçlu iskân ve teffizeait kanunî şekiller tasnif ve tasrih edilmiş bulun» 
maktadır. 

Yeni tesis edilecek köylerde müşterek ihtiyaçlara ait hükümler eski mevzuatımıza nazaran daha 
mütekâmil nıkatı cemetmek üzere tedvin kılı adı. 

Muhtelif mmtakalarda yerleştirilecek olanlara temin edilecek olan yardımlar askerî muamelât ve 
malî muafiyet bu hususlara ait mevzuatımızla mütenazır olarak tayin ve tasrih edildi. 

Yeni yurtlarına yerleşecek olanları istihsal hayatında takviye için iktısaden yapılacak olan yar
dımlar bilhassa dahilî iskân faaliyetini ve memleketimize hariçten gelecek olanların rağbetini ar
tıracak mahiyettedir. Bu suretle müstahsil hale gelenlerin iskân vaziyetlerinin istikrarını ve bil
hassa dahilde nakilleri icra edilenlerle iskân edilen yürüklerin ve aşiretler efradının tamamen 
mazi ile alâkalarını keserek bütün emellerini kendilerinin ve yetiştirecekleri nesillerin istikbaline 
bağlamalarını temin için mecburî ikamete, mukayyet tasarrufa ait hükümler daha kuvvetli mü-
eyyedelere raptolunmamıştır. 

Yukarıda tafsilâtı zikrolunan ve bütün esasat ve teferruatile belli başlı bir Devlet işi mahiyetim 
arzeden iskân temsil ve temdin faaliyetlerinin tanzimi ve idaresi merkezde ve taşralarda işin 
ehemmiyetile mütenasip keyfiyetçe kuvvetli ve kemiyetçe tasarruflu teşkilâta vabeste olmak iti-
barile merkezde alâkadar vekâletlere ve malî müesseselere mensup erkân ile vukuf ve ihtisasların
dan istifade edilecek zevattan mürekkep bir merkezî iskân komisyonunun bütün i s 
kân işlerine teknik noktadan nâzım olması vazifedar Devlet devair ve şuabatmm mü-
tekâsif ve mütemerkiz surette iştiraki mesaisine hadim bulunmuş, taşra teşkilâtının da her hangi 
bir sahadaki iskân faaliyetinin arzedeceği ihtiyaca göre tesbiti için Meclisten salâhiyet alınması 
zarurî görülmüştür. 

İskân işleri şimdiye kadar geçirdiğimiz tecrübelerde olduğu gibi fevrî olmayıp program daire
sinde işlemesi derpiş olunduğuna göre Devlet bütçesinden bu husus için ihtiyar olunacak fedakârlığın 
mukannen asgarî bir miktara bağlanması ve bu miktarın bütçe temevvüçlerinden binnisbe masun tu
tulması zarurî görülmüş ve verilecek tahsisatın işin hususiyetinin istilzam ettiği şekilde Ziraat ban
kası eli ile devri sarfı ve Hükümetçe imkân bulunduğu surette iskâna ait uzun vadeli taahhütlere 
girişebilmek üzere kanunî salâhiyet istihsali muvafıkı mütalea olunmuştur. 

Diğer teferruata ait hükümler kanunun tatbik suretlerini mübeyyin olmak üzere tanzim edilecek 
olan nizamnameye bırakılmıştır. 

Merbut lâyiha meriyete girdiği takdirde 1771 numaralı katı tasfiye kanunu ile 716 numaralı borç
lanma kanununun hükümleri mahfuz kalmak üzere yekdiğerini tadil ve itmam eden ve muhtelif me
tinlerde dağınık halde bulunan bilcümle iskân mevzuatı kaldırılmış ve iskâna ait bütün kanunî hü
kümler bu kanunda toplanmış bulunacaktır. 

Tatbikatı uzun zamana ve muttarit mesaiye mütevakkıf olmakla beraber Türk millî hars birliğinin iş
lene işlene tekâmülüne ve Türk vatanında istihsalin unsuru âlisi olan nüfusun kemiyet ve keyfiyetçe 
inkişafına hadim olacağına kuvvetli ümitler bağlıyarak kanuniyetini teklif ve takdim eylediğimiz 
lâyihanın dördüncü Büyük Millet Meclisinin müzaheretkâr ve isabetkâr tetkik ve tadillerinden de 
kuvvet alarak nafi eserlerine parlak bir «»mime teşkil edeceğine kani bulunduğumuz arzolunur. 
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Yüksek Eeisliğe 

Bu kanun niçin yapıldı? 
Doğudan başlayan büyük akınla batıya doğ

ru Türk soyunun yayılışı, bütün dünya için eşi 
bulunmaz bir iyilik olmuştu. 

Bu göç 8 günden başlayarak ardı arası ke
silmemek üzere binlerce yıl sürmüş ve her akın 
karanlıklara bürünmüş olan batı toprakları üze
rinde yaşayan soylara ışık ve uyanıklık getirmiş
tir. 

Orta Asyada iç denizlerin, ırmakların, çay
ların çekilip kuruması ve kum dalgalarının ucu 
bucağı olmayan yerleri doldurması ortaya çı
kan bu akın, bütün göçleri batıya iki yoldan 
yürütmüş idi. Bu göçler Avrupa, Ön Asya ve 
Afrikayı kaplayarak bugünkü medeniyetin te
mellerini kurmuşlardı. îşte ilk göçenler bu 
Türklerdir. 

Türklerin ana yurttaki varlıklarını korumak 
için dört çevreye yayılmaları da rast gel e bir iş 
değildir. Bu akın hangi sınırda ve hanki ülke
de durmuş ise orada bir topluluk yaşayışı uyan
dırmıştır ki işte ana yurdumuz olan Anadoluya 
ilk göçen atalarımızın yerleşip yayılmaları me
deniyet için çok eşsiz bir iyilik olmuş ve yer yü
züne bu medeniyet Anadoludan yayılmıştır: 

Şurası çok "açık olarak görülür ki cihan ta
rihini kendi tarihile kurmuş olan Türk soyu, bü
tün bu batıya doğru yonülüşünde yalnız bir şey 
gözetmeden vazgeçememiştir: Efendi yaşamak! 

Bu, Türk soyunun özlü ve köklü yaradılışın
da yer etmiştir. Her şeyi veren Türk, iki şeyi 
vermemiş, onu elinden yitirince hiç durmadan, 
her engeli her önüne çıkanı yıkıp devirerek ona 
ne değere olursa olsun yetişmiş ve almıştır. Türk 
bir gün için beyninden şu düşünceyi çıkarma
mıştır : Tutsak ve buyruk altında yaşamamak. 

Bu yalnız hakanlıklar kurduğu günlerde de
ğil ta orta Asyada yaşarken de böyle idi, bu 
akından bu güne kadar da böyle gitmiştir. On 
binlerce yıllar içinde bir çok sarsıntılarla öz bey
liğini kaybederek başka soylar boyunduruğu 

altında kalmak zorluğuna düşmemiş değildir. 
Ancak hiç durmadan silkinip kalkmayı, bir so
luk göz önünden kaçırmamış ve böylece ezildiği 
yeri bırakarak ötede yine hakanlık kurmuştur. 
Bu yürüyüş, İsa doğumundan altı bin yıl önce 
başlayarak bu güne kadar böyle gelmiştir. 
Sonra Türkün ıbir başka ve özlü gücü daha var
dır ki yerleştiği yerde parlak bir medeniyet ku
rar, çabuk ürer ve üreyince de ateşli ülkü eri 
olduğu için ileri atılır, ülkeler açarak dört çev
reye yayılır ve her yayıldığı yere medeniyet 
ışığı götürür, işte (Milletler kapusundan) gi
rerek on bin yıldanberi, tarih, bu büyük milleti 
hep ıbu serpiştirmek işile uğraşırken buluyor. 
Bu yürüyüş, önüne kattıklarını ite kaka ileri 
sürerek çok yerlerde onlarla karışarak çok yer
de onları eline alarak böyle sürüp gitmiştir, iş
te Türk soyundaki öz benlik sevgisi, bu göçe
be yaşayışının çok yerde bu güne kadar bu yön
den yürüyüp gitmesini ortaya çıkarmış ve bu 
gün gördüğümüz Türkmen, Yürük gibi oba ve 
oymaklar böylece kalmıştır. 

En son Anadolu içinde kurularak Trakyadan 
Tuna, Vistül kıyılarına yayılan Osmanlı impara
torluğu irkilmeğe başlamıştı. Bu gerileyiş ora
lara yayılanların adım adım ana yurda dönme-
lerile yeni bir göç işi çıkmıştı. Aşağı yukarı üç 
yüz yda yaklaşan bu ana yurda dönüş ve topla
nış daha önce ıbir düzen içinde, bilimli bir yolda 
olamamıştır. Oralardan Türklerin bu geri dö
nüş işine ise, artık ileri atılış gücünü yitirerek 
irkilen Osmanlı imparatorluğu, hiç kulak asma
mıştır. Hele Moskof ve Avusturya savaşla
rından sonra göçenler, Anadolu ve Trakyaya 
doğru gelirken üst üste ve kendi isteklerile şu
rada burada yurt tutmak üzere rast gele 
birakılmış, onların şu dönüş ve yer tutuşuna 
bağlantıbk gösterilmemişti. Ancak Kırım sava
şından sonra dırki (Muhacirin idaresi) ku
rularak bu işe Hükümet el koymuştur. Ancak 
bu muhacir işi çok çetin olmakla beraber yur-



dundan ayrılmış olan bir kalabalığı kendisine 
yabancı gelen bir yere yerleştirmenin neler 
istediğini azıcık düşünmekle anlamak kolay
dır. 1877 den beri Bulgaristandan, Romanya-
dan, Sırbistandan, Yunanistandan, Rusyadan ve 
daha ıbaşka ülkelerden akıp gelenlerin Türkiye 
ülkesinde hiç bir düşünceye bağlı olmayarak 
gelişi güzel yerleştirilmeleri türk kültürü için 
ne kadar acıklı bir iş olduğunu son kurtuluş 
ve kalkınış savaşlarında içinden anlamadık 
kimse kalmamıştır. Hele büyük akından sonra 
yurtlandırılmayarak Yürük, Türkmen denilen 
katıksız Türklerin başı boş kışlak ve yaylaklar
da gezenti kılığında birakılmaları bu yiğit ve 
güçlü Türklerin öz soy kardeşlerine ve bunla
rın onlara verebilecekleri sağlamlık, duygu ve 
düşünce de uyanıklık yününden çok, pek çok 
eksiklikler olmuştur. Gelenleri hemen geçine
cek ve yaşayacak düzlüğe getirerek onları Türk
lüğün büyük varlığı içinde eritip benliklerini 
Türk benliğine katmak gerekliği, yok olan Os
manlı imparatorluğunu bir gün için düşün
dürmüş bir iş değildi. 

Doğu sınırlarında dönüp dolaşan gezici oy
makları ise, ( iskân aşair ) idaresi hiç düşün
medi. Muhacir yerleştirme işi sade insan ço
ğaltmak işi değil iken o idarenin düşündüğü 
bundan bir adım bile öte geçmemiştir. En con 
( Ümmetçilik ) düşüncesi Türk varlığında top
lanacak kültürlü ve ülkülü yurttaşları değil 
bir inanda bulunması istenilen değişik dilli 
ve değişik ülkülü ve düşünceli insanları iste
diği içindir ki bu yurtta yer tutmuş olanlar 
Türke hep aykırı gözle bakmışlardı. Hele dinde 
bir dilde ayrı yapmacık Osmanlıların balkan 
ve cihan savaşlarında, ona her şeyini vermiş ve 
onu bdr kardeş, bir yurtdaş gibi görerek kendi
sinden hiç ayrı tutmamış ve Devlet yanında en 
yüksek katta kadar çıkarmış olan Türke ne kö
tülükler yaptıklarını görmekle ne kadar yerin
diğimizi unutmadık, yurdumuza gelen dinde bir 
ve dilde ayrı olanlar, uçmakları imrendiren en 
güzel yerlere yerleştirilmiş olmakla beraber bir 
çok eşi bulunmaz verimli toprakları bunlara dağıt
makta bir kötülük sezilmemişti. Bu yerleştirme ve 
dağıtmada yerli Türkler gelenlere bin bir türlü 
yardım ederek onlara göçmenin güçlüklerini 
unutturmağa çalıştıkları gibi ellerinden gelen 
her türlü iyiliği yapmaktan da bir gün için vaz 
geçmiş değil idiler. 

6 — 
( islâm camiasında ) olan bu göçenlerin bir 

çoğu Türk soyu ile inanda birleşik idiler. An
cak bir gün için Türk kültürüne girmemişler 
idi. Hep kendi türe ve göreneklerine bağlı kal
makla beraber işin en kötüsü de artık yirminci 
asrın yüksek sesle istediğini anlatamasına yol ol
mayan dil lehçelerini de bırakmamışlardı. Bun
ların dilleri, oba dilini bir adım öteye geçmemiş 
ve işlenmemiş dil olduğu gibi bunu bırakmamak
ta kendileri ayak direyip durmuşlardır. 

Muhacir yerleştirmede gözetilmesi geregen 
işlere böylece yer vermeyen yok olan Osmanlı 
İmparatorluğunun kötü gidişlerinden birisi de 
yalnız bu yığılıp gelenleri şuraya buraya oturt
mak veya kedi kendilerine yer bularak otur
mak yüzünden ortaya çıkan yakışıksız işlerdir. Bu 
gelenler üzerinde Devlet buyuruğunun gevşek ol
ması bu karışıklığı ortaya çıkarmıştır. Bu güne 
kadar muhacir işleri için konulan kanun 
lar, emirler, nizamlar, talimatlar muhacirlerin 
yollu ve yordamlı yerleştirilerek bunları eksik
siz Türk varlığına katamadığı gibi Devletin de 
bu yüzden çektiği güçlüğü ortadan kaldırma
mıştır. 

En son Lozan andı ile Türk Cumhuriyeti 
ülkesine getirilenlerin böyle bir kalabalıkla içe
ri alınması işi Hükümeti bu muhacir işine sıkıca 
bağladığı gibi büyük yararlı kanunlar ve ta
limatlar yapılmasına da yol açmıştır. Bir çok 
sarkan yerleri olmakla beraber şurasını çok 
sevinerek söyleyebiliriz ki böyle yüz binlerce 
toplu olarak yurda alıpta eldeki bütün ek
siklere karşı yine oldukça düzenli bir yolda 
yerleştirmeyi ancak Cumhuriyet Hükümeti ba
şarabilmiştir. 

Bununla beraber bütün bunlar göz önüne 
alınarak şimdi ana yurt dışında kalmış soydaş
larımızı artık içeri almak ve şu geniş toprakla-
rimiz üzerinde onlara yurt tutturmak tavı 
gelince işıin kılığı çok değişmiş ve eldeki ka
nunlar bu büyük işi eksiksiz başaracak bir yol
da olmadığı için dört yanını düzeltip topar
layacak bir kanun yapılması gerekli görülmüş
tür. 

Bu gün yurdumuzda ( 762 736 ) kilometre 
murabbaı toprak ve on yedi milyon nüfus bu
lunmaktadır. Kilometre murabbama ( 22,3 ) 
nüfus düşüyor. 

Yurdumuzun şöyle böyle üçte biri dağlık 
ve çorak olup üçte ikisi çiftçiliğe elverişli bu-



Ilınmaktadır. Verim kabiliyeti bu üçte ikide 
her yerde bir değildir. Her yerde bir olmamakla 
beraber nüfus kesafeti de verim kabiliyetlerine 
göre meydana gelmemiştir. 

Doğu Karadeniz boylarında nüfus kesafeti 
-Dağlık ta olmasına rağmen- (68) ve batı Ka
radeniz boylarında (32) dir. Kesafet Marmara 
havzasında (35), Trakyada ve Çanakkale vilâ
yetinde (25), Gediz ve Menderesler havzasında 
(38), Orta anadoluda (22), Akdeniz havzasında 
(18) ve Gavur dağlarile Fırat arasında (Ma
latya, Maraş, Gazi Antep vilâyetlerinde), (22), 
Birinci umumî müfettişlikte (11) ve doğuda (Er
zincan, Gümüşane, Erzurum ve Kars vilâyetle
rinde ) (15) tir. 
Görülüyor ki memleketin en kesif kısmı doğu 
Karadeniz mıntakası Ordu, Giresun, Trabzon, 
Çoruh vilâyetleridir ). Düz yerleri çok az olan 
ve hemen dik sırtları işlenen bu vilâyetlerde 
halkın istifade edebildiği topraklar yerin yarı
sını dahi tutmamaktadır, öteki yarısı ya Dev
let ormanı veya yalçın taşlık ve sarp dağlıktır. 

İstifade edilen toprağa göre burada kesafet 
kilometre tmurabbama 136 dan fazladır. Sulaklı 
vadisi gibi bazı kısımlarında ise kesafet kilo
metre murabbama (254) adedini de geçer Ayni 
zamanda buralarda topraktan istifade sırf in
san koluna inhisar etmiştir. Hayvan ve makina 
kuvvetinden istifade asgarî derecededir. 

Memleketin doğu Karadeniz mıntakası gibi 
iç Anadolu mıntakalannda da yer yer çok kesif 
sahalara tesadüf olunur. Muhtelif sebepler ve 
hele kuraklık dolayısile sulak vadilerde insan
ların fazla kesafet yaptıkları göze çarpar. 

Yurdun doğu Karadeniz havzasından başka 
yerlerde çiftçilik bakımından topraklarımız ve
rim kabiliyetlerine göre tam kesafetini bulma
mıştır. 

Birinci umumî müfettişlik mıntakası mevcut 
ve nüfusun en az iki katmı ister. Bilhassa Mu
rat havzası ve Van gölü etrafı bom boştur. 

Kars vilâyeti, Erzurum ve Erzincan vilâyet
leri de nüfusa muhtaçtır. 

Akdeniz havzası verim kudretine göre daha 
hayli nüfus çekebilecektir. Bilhassa zeytincilik 
ve fıstıkçılık ve meyvacılık ihy asile dağların 
etekleri ve üzerleri de birer mamure haline gi
rebilir. 

Verimdeki tenevvM ve kudreti çok olan 
Menderesler ve Gediz havzaları henüz dolmuş sa

yılamaz. 
Trakyada Ibu gün kesafet (25) tir. Halbuki 

Balkan harbi önünde bu kesafet (48) bulunu
yordu. Bu gün nüfusunun yarıya yakın mikta
rını kaybetmiş bulunan bu mmtaka, daha Bal
kan harbi önünde o eski kesafeti zamanında bi
le, yarım milyon mtuhacir yerleştirilmeğe elveriş
li ıgörülmüştü. Buradan daha dağlrk olan ve 
Türklerle meskûn bulunan G;arfbî Trakyada nü
fus kesafeti ıbu gün (103) bulunmaıktadır. 

Orta Anadoluda boş yerler haylidir. Ancak 
kuraklık tehlikesi içinde bulunan bu kısranda 
sulama tertibatı yapmadtkça isabetli yerleştir
meler yapılmış sayılamaz. İkide bir yüz gösteren 
ve bazan yerlilere de gücü düşündüren kuraklık 
bunada yerleştinmıeler. birinci derecede göz ö-
nünde tutulması lâzımgelen bir âmil bulunmak
tadır. Bunun için buralarda yapılabilecek yer
leştirmelerde yerleştirilenlere en az geçim vere
cek miktarda sulak toprak vermeyi düşünmek 
mecburiyeti vardrr. 

Memleketimizde Karadeniz, doğu mıntaka-
smdan hiç başka bir yerde toprak darlığı yok
tur. Bilâkis çok yerlerde daiha hariçten kol gel
mesine ihtiyaç vardır. 

Bu görüş sırf çiftçilik bakımından olup sa
nat ve ticaret bakımından da yurdumuz tetkike 
değer. Ancak dışarıdaki soydaşlarımız çiftçi ol
duklarından bu bakımdan da işi eşelemek zait 
görülmüştür. 

ötede boydan boya uzanan boşluğu doldur
mak» bu verimli toprakların altmı üstünü işle
nmek, kurulmuş ve kurulacak olan şehir, kasaba 
ve köyleri bir birine bağlayacak yollar yapabil
mek ve en son Türkün insanca yaşamak hakkrnı 
kendisine vermek için muhacir getirip yerleştir
menin daha geniş ve bilgi yolunda yapılması ge
rektir. ' 

Yapmacık Osmanlı topluluğunun bir gün için 
Türbe vermediği ıbu geniş soluk almayı, Türki
ye Cumhuriyeti kendisi için en yüksek, en de
ğerli ve en büyük bir amaç yapmıştır. Bu yolda 
olanca gücü ile çalışması yüzünden - Osmanlı 
yapmacık topluluğu arasında bin bir sıkıntı çek
miş olan - bu büyük millete yakışan he r eyi ve 
yaralı işi Cumhuriyet yapmak istemiştir. Os
manlı İmparatorluğu Türkü, başka soylar ka
zancına çalıştırarak onu yükseltmeyi kendisi
ne ve yaşatmak istediği gemsiz buyrukçuluğu-
na nasıl bir çürük temel edinmiş idise Türkiye 
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Cumhuriyeti de bütün olgunluğunu Türk var
lığından alarak onun dışında hiç bir şey görme
mek üzere öz benliğini milletine dayamakla 
yükselmektedir. Bunun içindir ki Osmanlı İm
paratorluğu, değişik ve çetrefil dil söyleyenle
rin içinde çalışkan içi dışı ayrı kalmış kümeler 
kılığındaki insan kalabalıklarının birbirini 
anlamamaları ve anlaşamamalarında nasıl 
kendi eğri yaşayışını korumak istiyor 
idise Türkiye Cumhuriyeti de ancak gönül 
ve kafa birliği ile dil birliğini göz önüne ala
rak bir soyun tek çocuğu saydığı Türklüğün 
iç ve dış güçlerini biletip yükselterek her şeyi 

ancak bu büyük Türke bağlamayı kendisine ülkü 
ve amaç yapmıştır. Bunun içindir ki encümeni
miz, üzerinde işlediği bu kanunda işte bu çok 
derin yer üstünde bütün varlığı ile uğraşarak 
şaşmaz ve yanılmaz bir duruşla durmuştur. 

Bu kanunu yapmaktaki temel de bu düşünce
dir. Yalnız mahacir getirerek yerleştirmek dü
şüncesi bu kanunda yer tutmuş değildir. Bura
da en canlı ve köklü düşünce yapılacak iş, yer
leştirmenin bilgi yolunda yapılmış olması ile 
beraber binlerce yıldan beri dönüp dolaşan da
ğınık Türkleri topraklayarak artık bu göçebe 
yaşayışına bir son vermek ve kültür işini kö
künden kesmek için buraya açık ve 
kestirme kurallar konmuştur. Ötedenberi 
Türk kültürüne uzak kalmış olanların ül
kede yerleşerek onlara Türk kültürünü 
benimsetmek için Devletin yapacağı işler bu ka
nunda açıkça gösterilmiştir. Türk bayrağına 
gönül bağlamamış iken Türk yurttaşlığını, ka
nunun ona verdiği her türlü hakları kul!anmak
ta onları, Türkiye Cumhuriyeti uygun göremez
di. Bunun içindir ki, bu gibileri Türk kültü
ründe eritmek ve onları Türk oldukları için da
ha sağlam yurda bağlamak yollarını bu kanun 
göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, 
Türküm diyen herkesin bu Türklüğü Devlet için 
belli ve açık olmalıdır. Burada Devlet, hiç bir 
Türkün Türklüğünden bir soluk işkillenmek 
istemez. Yalnız devletin kanunlarından her tür
lü koruyuculuğu ve yararlığı görerek her Türk 
gibi yurdun bütün iyiliklerini kazançlarını, ve
rimlerini bol bol almakla beraber Türk duygu
sunu taşımaz gibi durmak işini bu kanun kökün
den kesip atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bütün 
bunların nereden geldiğini araştırarak bu ka
nunla uygunsuzlukların hepsini ortadan kaldır

mıştır. Bunları Türk Büyük benliğinde yerleş
tirip eriterek bdr kardeş ve yurttaş varlığı ya
ratmak istemiştir. Bunun için de bu kanunun 
temeli ne gelişi güzele, ne. de bana göreler üze
rine kurulmuş değildir. Burada en sarsılmaz te
mel kökünü yaşamak bilgisinden alarak kurul
muş olan yurt bilgisidir ve kanun yalnız bunun 
üzerine kurulmak istenilmiştir. Bunun içindir-
k i : Devletin düşüncesi yalnız muhacir getirip 
yerleştirmek olmadığını başlangıçta anlatmıştır. 

Bu kanun şu düşünceler üzerine kurulmuş 
olmakla beraber bu günlerde dışarıdan yurdu
muza soydaşlarımızın gelmekte olması sebebile 
encümenimiz Yüksek Meclisten (Bunun tercih 
ve müstaceliyet) dileği ile görüşülmesini isteye
rek Yüksek Reisliğin yüce katına sunmuştur. 

Başlangıç 

Madde: 1 - 2 

Birinci maddenin nüfus oturuş ve yayılışı göz 
önüne alınarak ıbunu da ancak sağlam ve sürüp 
gidecek bir programa bağlaması küçük ve dar 
düşünceler önüne geçerek düzenli bir yolda bu 
işi başarabilmek istennesinden ileri gelmiştir. 

Demek istiyor k i : Herkesin kendi düşünce
sine uygun olarak veya gelişi güzel yurdun ne
resinde olursa olsun irkeklenerek bir yuva 
kurmasına, daha açığı darıma dağınık yerleşme
lerine Devlet göz yummuyor. Bu madde Hükü
metin teklifi gibi bırakılmıştır. 

îkinci maddeye gelince: Hükümet teklifinde 
Türk ülkesini, yerleştirme bakımından, dört 
türlü mıntakalara ayırmış ise de encümen ikin
ci ve üçüncü mıntakalarc bir gördüğünden bu 
ikisini birleştirmiş ve birini ötekile karıştırma
yarak her mıntaıkaya kimlerin ve ne yolda yer
leştirilmesi gerek ise o yolda hükümler koymuş
tur. Devletçe bir çok siyasî, askerî düşüncelerle 
yalnız Türk kültürlü nüfusun üşmesi istenilen 
yerler vardır. Hiç işkilimiz yoktur ki Türk yur
duna geçenler büyük Türk varlığına karışarak 
Türkiye Cumhuriyeti yurfcdaşı olmak üzere ge
lirler. Ancak şu gelişin nerelerden ve ne gibi 
değişik kültürlü değişik Devletler arasından 
geldiği göz önüne alınmak birinci dizide düşünü
lecek bir iştir. 

Burada ekim (kültür) başta gelir. Sınırlar
dan içeri girenlerin hepsi Türk kültürü ile yetiş-
mliş olmadığı bin bir örneklerile ortada görü-



nüp duruyor. Daha ileri gitmeyerek yalnız bin 
sekiz yüz yetmiş altı yılından sonrakileri ele alır
sak yok olan Osmanlı İmparatorluğunda gelip 
yerleşen değişik dilli ve değişik kültürlü olanlar 
inanda yerli türkle birleşik iken bile bunları 
ayırt edilemiyeeek gibi türk kültüründe yo
ğunu du ki arını söyleyemeyiz. Bunu türk kültü
rünün yetiştirici, yükseltici ve yerleştiriri gücü
nün düşüklüğüne veremeyiz, Bu gelenleri, türk 
kendi topluluğu içine almış iken ve hemen pek 
çoğu da türk dilini konuşurken bile türk kültü
rünü, türk duygusunu bil imli olarak taşımak
tan sekmişlerdir. işte bunun içindir ki geçmiş
te denenmiş olanı bir daha denemek gibi zarar
lı bir işe girişmekten ise bunu kökünden ke
sip atmayı isteyen bu madde ile Devlet bu gibi 
yurda gelenleri ta türk kültüründe eyice eri
yip büyük Türklük içinde hamur oluncaya ka
dar gözü önünde tutmak istemiştir. Bu mad
denin kökü buradadır. 

Ancak yıllar geçipte artık türk kültüründe 
yoğurulmuş ve bir kaç kuşak sonra evlenme 
ve bir birine kaynaşma yolile ayrılık kalmamış 
olunca nüfus yaylım mıntakalarında değişiklik 
yapılması zarureti .hâsıl olacağından bu deği
şikliklerin yapılmasını, icra Vekilleri Heyeti 
kararile, Dahiliye vekâletine birakılmıştır. 

Bölüm : 1 

( Madde : 3 - 7 ) 

Şimdiye kadar bir türlü topluca anlatılma
yan muhacirin ne demek olduğu açık olarak bil
dirilmiş ve muhacir ile mülteci arasındaki ay
rılık gösterilmiş olmakla beraber muhacir gibi 
gelmiyerek Türkiyeye gelip sığınmış olan bir 

"kimsenin yurt tutarak yurttaş olmak istediği 
gün onun da muhacirliğe geçeceği ve muha
cirlere ayrılan hakları alacağı gösterilmiştir. 

Dördüncü madde: Hükümetin teklifinde si
rayet devrinde firengilerin ve cüzamlıların aile 
lerile birlikte kabul edilmemeleri isıteniknıiş ise 
de bir ailede birinin hasta olması yüzünden öte
kilerin alınmaması doğru görülmemiştir. Bunun 
için bu gibi bulaşık hastalıklı olanlar doğ
rudan Devlet hastanelerine gönderilir, orada pa
rasız tedavi edilirler esası konulmuştur. Mah
kûmların kaıbul edilmemesi esası da çıkarılmış
tır. Hükümet bütün Çingenelerin -kabul edilme
mesini de teklif etmiş ise de Balkanlarda ve hu-

susile Bulganistanda yaşayan Müslüman Çinge
neler vardır. Bunlar Türkçeden başka, dil bilmez
ler. Bulgarlar ise Çingenelere siyasî hak ver
mek istemediklerinden pek çok Çingene olma
yanlara da bu adı takarak siyasî haktan mah
rum bırakmışlardır. Bulgaristanda Çingene de
nilen bu-çalışkan insanlar, hayvancılık, ziraat ve 
ziraat sanatleri işlerinde çok ileridirler. Bu güne 
kadar bin /bir işkence gördükleri halde Türklük
lerini bırakmamışlar ve onunla iftihar etmişler
dir. Bunlardan oturucu olanların alınması ve 
yalnız gezginci olanların alınmaması daha ya
rarlı görülmüştür. 

Beşinci madde olduğu gibi bırakılmıştır. 
Muhacirler geldikten sonra tabiiyete girme 

işleri daha kestirme bir yoldan yapılmak için 
altıncı maddeye esaslar konmuştur. Yalnız bu 
gün yürümekte olan vatandaşlık kanununa göre 
küçüklerin yurtdaşlığa alınmalarına hiç yol 
yoktur. Bu yüzden bir çokları mekteplere bile 
giremiyor, zorluk çekiyor. Bunun önü alınmak 
üzere bunların da Enginler gibi tabiiyetimize 
alınmaları uyıgun görülmüş ve vatandaşlık kanu
nunun beşinci maddesindeki son fıkra böylece 
tadil edilmiştir. 

Yedinci maddede de, alınacak muhacirlerin 
yurt tutmada bağlı kalacakları esaslar konmuş
tur. Maddenin birinci kısmı Türk soyundan 
olanlara ait olup Ibunlar Hükümetten yerleşme 
yardımı istemedikleri takdirde Türkiyenin her 
yerinde yerleşmekte serbest bırakılmışlardır. 
Ancak Hükümetten yardım, isteyince Hükümetin 
göstereceği yerlere gitmeğe mecbur tutulmuş
lardır. 

Türk ekimine (kültürüne) bağlı olup ta türk
çeden başka dil konuşanlarm Türklük içinde 
eriyip kaynaşmaları elde edilmek üzere serbest 
yurt tutmada dahi Hükümetin göstereceği yer
lerde yerleşmeğe mecbur edilmişlerdir. 

Bölüm : II 

Madde . - 8 - 1 1 

Dört maddede toplanan ikinci bölüm yurt 
içinde bir çok sebepler altında bir yerden başka 
yere yapıl aeak göçürümlere ve ekim ve idare 
bakımlarından alınacak tedbirlere ayrılmıştır. 

885 numaralı iskân kanununun üçüncü mad
desindeki hükümlerin bir kısmını ihtiva eden 8 
inci madde Hükümet teklifindeki 6 inci madde-



nin ayni olup buna yalnız (Huğ, kom ve obala
rın köyler içine alınmasına) dair bir hüküm ka
tılmıştır. 

Hükümet teklifindeki 7 inci maddenin ayni 
olan 9 uncu madde iki noktada tadil edilerek 
kabul edilmiştir. Hükümet teklifinde gezginci 
çingenelerin ve Türk ekimine bağlı olmayan 
göçebelerin Türk ekimli köylerimize birer aile 
olarak yerleştirilmesi yazılmış ise de maksat 
bunların süratle ana dillerini unutması Türkler
le karışması olduğundan büyük köylerde bir 
mahallede veya birebirine komşu ve kolaylıkla 
toplanır bir yerde olmamak şartile oturtulma
larında beis görülmemiştir. Bunların yerleşti
rildikleri sırada birbirine komşu olmamalarına 
ve sık ihtilâtlarma meydan verecek surette ya-
kin kalmamalarma dikkat etmek bu maksadı 
temin edeceğinden serpiştirme yolu muvafık gö
rülmüştür. 

Hükümetin teklifinde bu madde hükümleri
nin tatbikinde îcra Vekilleri Heyeti kararı kon
muş ise de bu karar alma zait görülmüştür . 

Hükümet teklifinin 8 inci maddesi olan 10 
uncu madde anlaşılmakta kolaylık olmak üzere 
(A, B> C, Ç) bölmelerine ayrılmıştır. 

Aşiretin hükmî şahsiyeti, aşiret reisi, bey, 
ağa ve şeyhliğini ve teşkilât ve teazzuvl arını 
kaldıran (A) bölımesd Hükümetin teklifi veçhi
le aynen kabul edilmiştir. «Aşiret» tabiri içinde 
( ulus, boy, el, oymak, oba) gibi köçebe hayat, 
teşkilât ve taazzuvunun bütün kısımları dahil sa
yıldığından bu kanunun neşri tarihinden başla
mak üzere yurt içinde köçebe taazzuv ve teşki
lâtına ait gerek oturak ve gerek köçebe (ne yol
da kurulmuş olursa olsun) hiç bir teşekkül ve 
bu teşekkülleri idare eden hiç bir baş ve heyet 
kalmayacaktır. 

ö>z kökü Ibaknnmdan, siyasî birer teşekkül 
olan bu köçebe teşkilâtı yurt içinde yaşadıkça 
her bakımdan (tam bir birlik) kurmak hiç bir 
zaman kabil olamayacağından bu teşekküllerin 
kaldırılması yurda yüksek hizmetlerden birisi 
olacaıktır. 

Bu kaldırışın filiyatta tam bir tasfiyesini 
yapmadıkça hiç bir hükmü olmayacağından bu
nun filen tasfiye usulleri demek olan (B, C, Ç) 
bölmeleri aynen kabul edilmiştir. 

Aşiretlere ait gayrimenlkullerin tasfiyesi 
olan (B) fıkrası esıas itibari! e Hükümetin teklifi 
şeklinde kabul olunmuştur. Ancak çok mühim 
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olan bu tasfiyede usul ve tatbik yolunda bazı 
hükümler katılması da zarurî görülmüştür. Es
ki devirlerde mevcut hukuk usullerimizde (hük
mî şahsiyet) kabul edilmemiş olduğundan vak-
tile aşiretlere tahsis edilen topraklar ekseriyetle 
o aşiretin reisi olan zatler namına kaydedilmiş 
bulunmaktadır. Şu halde hangi gayrimenkulun 
aşirete izafetle bu zatler üzerine tescil edilmiş 
olduğu ve hangi gayrimenkullerin bu zatlerin 
kendilerine ait bulunduğu işini katiyetle çöz
mek oldukça güç bir iş bulunmaktadır. Aşiret 
nam ve hesabına olduğuna dair tapu kayitlerin-
de veya eldeki vesikalarda bir kayit mevcut 
olunca iş kolaylaşırsa da kay itlerin çoğunda 
böyle bir kayit bulunamayacağından iş güçlük
ten sıynlamayaoaktır. 

Tapu sicillerinde ve hükümlerde ve diğer ve
sikalarda aşiret namına bu kayit olmayınca işi 
idarî tahkikatla halletmekten başka çare kal
maz. Tahkikattan da işi şahit ifadelerine dayan
dırmaktan ziyade diğer maddî karinelere da
yatmak daha adilâne bir netice verebilir. 

Meselâ, bir yaylak veya bir kışlak vaktile bir 
aşirete yaylak ve kışlak olmak üzere tahsis edil
miş olur. 

Aşiret fertleri buralarda yaylayıp kışlamak
ta ve hatta buralarda yerleşmiş bulunmakta ol
masına rağmen bu yerler tahsisten sonra, bir 
suretle, aşiretin reisi bulunan zatin namına ta
puya veya bir fermana veya bir dava dolayısile 
bir ilâma bağlanmış bulunur. 

Bu tapu sicilline veya fermana veya ilâma 
dayanarak bu zatin mirasçıları bu yerleri teva
rüs te etmişlerdir. Bu varislerden de başka
larına geçmiş te olabilir. 

Bu, böyle iken reis olan zat, veya sonraki 
mirasçıları kendi hesaplarına başkalarından da 
yerler satın almış veya tevarüs etmiş buluna
bilirler. 

Şimdi burada bu yerlerden nerelerinin aşiret 
nam ve hesabına olduğunu ve nerelerinin bu 
zatlerin kendi malları bulunduğunu ayırmak hay
li güçleşecektir. 

Bunların tefrikinde yalnız şahadetlere daya
narak katî bir karar almak ta güçtür, iki taraf 
kendi menfaatleri icabı sürü sürü şahit getire
bilecekleri gibi çok kere de daha nüfuzlu olan 
taraf galebe çalacaktır. Bu itibarla adilâne 
bir karar almak daha güç olacaktır. 

Ancak bu aşiret fertleri hâlâ bu yerlerde 



_ l î _ 
oturmakta veya yaylayıp kışlamakta iseler bu 
yerlerden başka topraklan da yok ise bu vaziyet 
şahitlerin • ifadelerinden çok beliğ ve çok adi
lâne olarak bu yerlerin evvelce aşiretin /hükmî 
şahsiyetine tahsis edilmiş olduğunu gösterir. 

Bunun için gayrimenkullerin ve bilhassa top
rakların aşiretin hükmî şahsiyetine veya zat
lara aidiyetini tefrik işinde şahitlerden daha 
çok vaziyete ve hal karinelerine kıymet vermek 
daha doğru olur. 

Bu düşüncelerledir ki tapu kayıtlarında aşi
ret lehine kayıt bulunmayan gayrimenkullerin 
aidiyetini tefrik işi idareye birakılmış ve 
valilerin tasdiki bunda son addedilmiştir. 
Devletin o yerde en çok mutemedi olan ve her 
türlü tahkik vasıtaları elinde bulunan ve her 
halde yetişğin bir adam olması lâznngelen va
linin reyi daha isabetli görülmüştür. 

(C) bölmesinde Hükümet teklifindeki (Şark
ta tegallüpleri anlaşılanları) fıkrası kaldırıl
mıştır. Tegallübün hudut ve mahiyetini çizmek 
müşkül olduğundan sui istimale geniş meydan 
açacağı anlaşılan bu fıkranın kaldırılması daha 
faideli görülmüştür. 

Mevcut ıbulunan aşiret reisi, bey, ağa ve 
şeyhlerinin kaldırılması bu işin tasfiyesine kâfi 
görülememiştir. Kaldırılan bir reis, bey, ağa 
ve şeyhin yerine başka birinin derhal veya 
daha sonra türemesi her vakit mümkün oldu
ğundan ve bu yeni türeyenleri kaldırmadıkça 
da bu işi tasfiye kabil olamayacağından bun
ların da kaldırılmasına dair bir hüküm katıl
mıştır. 

(Ç) bölmesinde Hükümet teklifindeki «iki ev 
bir köyde birleşmemek üzere » fıkrası yerine 
« dağınınk olarak » ibaresi konmuş ve bu iş
lerde îcra Vekilleri Heyeti kararı kaydı kal
dırılmıştır. 

§ 
Hükümet teklifinin 9 uncu maddesinin mu

addel şekli olan (11) inci madde yurtta «dil , 
ekim, kan birliği» temin etmek maksadile ko
nan ıbir maddedir. Bu maddede biri yenilerine 
ve öbürü mevcutlara ve üçüncüsü ecnebilere ait 
hükümler olmak üzere üç parçadan mürekkep 
olduğundan anlayışta kolaylığı temin etmek 
üzere (A, B, C) olarak üç bölmeye ayrılmıştır. 

(A) (bölmesi yabancı ekimli veya Türk ekim
li olupta türkçeden (başka dil konuşanların ye
niden bir köy, bir mahalle ve hatta bir blok ve

ya işçi veya sanatçı sınıfı meydana 'getirmelerini 
veya birisinin bu yolda bir şey hazırlamasını 
yasak etmektedir. Bunda Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

(B) bölmesi yabancı ekimlilerin veya Türk 
ekimli olupta türkçeden başka dil konuşanla
rın meydana getirmiş bulundukları müstakil 
köy, mahalle ve blokların veya işçi ve sanatçı 
zümrelerinin tamamen Türk ekimine ve kanma 
karışmalarının temin edilmesi hakkındadır. 

Memlekette ekim ve kan birliğini temin ede
cek olan bu kısnn çok mühim olduğundan bu 
hususta Hükümeti kuvvetli salâhiyetlerle teç
hiz etameik lüzumlu görülmüş ve Hükümete bu 
işlerde lüzumunda, toptan olmamak kaydile, göç 
ettirmek ve tabiiyetten de düşürmek salâhiyet
leri verilmiştir. Ayni zamanda nazik olan bu 
işin daha selâmetle yürümesini temin için bu 
husustaki tedbirlerin icra Vekilleri Heyetinden 
de geçirilmesi lüzumlu (görülmüştür. 

Encümen bu ıbölme üzerinde çok tevakkuf 
etmiş ve işi çok inceden eşelemiş olup bu husus
ta çok tafsilâtlı hükümler de koymayı düşün
müştür. Meselâ: Her hangi başka bir dil konu
şanlar veya (başka ekime bağlı bulunanların ya
şadığı kazalarda büyük ve küçük kaza memur
larının ve o kaza vilâyeti âmirlerinin ibu dil ko
nuşan veya ıbaşka ekime bağlı bulunanlardan 
olmasını; çarşı ve pazarlarda, meydanlarda, bü
tün umumî yerlerde türkçeden başka bir dil ko
nuşulmasını; beş yıl, on yıl, yirmi yıl gibi 
atamaklı muayyen müddetlerde önce umumî 
yerlerde, sonra, çatı altında müşterek yerlerde, 
daha sonra evlerde ve en sonra her yerde türk
çeden başka dil söylenmesini yasak etmek ve baş
ka kıyafet taşınmasını, başka âdetleri, başka 
oyunları, başka türkü ve şarkıları velhasıl baş
kalığa delâlet eden her şeyi kaldırmak gibi 
hükümler konmak istenmiştir. Ancak gaye yurt
taki bu yurttaşları darıltmak ve bizden uzak
laştırmak, olmayıp bilâkis bunları bizlere ya
kınlaştırmak, ısındırmak ve tamamen.içimize 
almak olduğundan konacak bu umumî hüküm
lerin tatbikmda bazı yerlere uygun gelip bazı 
yerler için elverişli olmayacağı hesaba katılmış 
tatbiki nazik olan bu işin yerine, zamanına, gi
dişine ve lüzumuna göre tedbirler düşünüp yap
masını Hükümete bırakmak daha faydalı gö
rülmüştür. Ancak yurt için, yurtta birliği temin 
için çok lüzumlu ve hattâ zarurî görülen bu işi 



Hükümetin ihtiyarına bırakmakta doğru görüle
mediğinden bu iş Hükümete mecburî bir vazife 
olarak verilmiştir. Hükümet bu birliği temin 
hususunda lüzumlu her tedbiri mutlak yapmak
la mükelleftir. Yurt işlerinin birinci sırasında 
ve hatta bu sıranın da ıbaşında bulunan «dil, ekim 
ve kan birliğini temin işi » her türlü mülâhaza
ların üstünde tutularak çok dikkat ve ihtimam
la işlenmek en yüksek bir yurt borcudur. Hükü
metin bu işi ayni ehemmiyetle derpiş edeceğine 
kendi teklif ettiği lâyiha da bu hususta hüküm
ler koyması en kuvvetli bir delil olmakla bera
ber vilâyetlerde iş başında bulunanların bu işi 
ayni ehemmiyetle telâkki edememeleri kaygu-
sile (46, 47, 48) inci maddelerde ayrıca hüküm
ler konmuştur. 

C bölmesi ecnebilerin kasaba ve şehirlerde 
yerleşmeleri şartlarını taşır. Hükümetin tek
lifinde ecnebilerin kasaba ve şehirlerin umum 
nüfusunun yüzde onu nisbetinden fazla olama
yacakları hükmü konmuşsa da bu kâfi görül-
meyerek ayrı mahalle ve blok teşkil etmeleri de 
yasak edilmiştir. Köylerde ecnebilerin ikameti 
köy kanunu ile menedilmiş olduğundan bu hü
küm bu bölmeden kaldırılmıştır. 

Bölüm : III 

Madde : 12 - 25 

(1) numaralı (mıntakalarda yerleştirilecekle
ri anlatan (12) nci madde Hükmet teklifinin 
(10) uncu maddesinin aynidir. Yalnrz Hükü
met teklifindeki mahkûmların iskânına ait olan 
onuncu ıbölme zararlı görüldüğünden kaldırıl
mıştır. 

§ 

Hükümetin lâyihasındaki yurdu dört türlü 
mıntakaya ayırmak teklifi tadil edilerek üç tür
lü mmtakaya ayrılmış olduğundan Hükümet 
lâyihasındaki (11) ve (12) ııci maddeler bu lâ
yihada (13) üncü maddeye toplanmıştır. 

(2) numaralı mıntakalarda kimlerin yerleş
tirilebileceklerine ait olan \bu maddedeki hüküm
ler üç kısma ayrılmış birinci kısımda doğrudan 
doğruya Dahiliye vekâletinin yerleştirmeğe sa
lahiyetli olduğu kimseler ve ikinci kısımda İcra 
Vekilleri Heyeti kararile yerleştirilecek kişiler 
gösterilmiştir. Üçüncü kısımda da Türk soyun
dan olmayanların köylerde, ıkasaJba ve şehirlerde 
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ne yolda yerleştirileceklerine dair hükümler 
konmuştur. 

§ 
14 üncü madde Hükümet lâyihasındaki 13 

üncü maddenin aynidir. Buraya ( Yasak olan 
mmtakalara îera Vekilleri Heyeti kararile yeni
den yerleştirme ) müsaadesi ilâve olunmuştur. 

§ 
Hükümet lâyihasındaki (14) üncü madde 

ihzar edilerek nizamname ve talimatname yap
mağa mahsus olan (52) inci maddeye konmuş
tur. 

(15-) inci madde muhacirleri, mültecileri, 
göç ettirilenleri nakletmek ve bunlara yiyecek, 
içecek, yakacak, giyecek, yatacak vermek iş
lerine aittir. Hükümet lâyihasında da ayni 
rakamı taşıyan madde Hükümet teklifinden 
hayli ayrclmıştır. 

Muhacirleri, mültecileri, göç ettirilenleri yer
leşecekleri yere nakletmek, geniş yurdumuzda 
en başlı işlerden birini teşkil etmekte ve en 
çok para yemektedir. Her ülkede böyle olmakla 
beraber daha az geniş yerlerde bu o kadar 
büyük mevki tutamaz. 

Bir yerde başka kollar yerleştirmek demek o-
ranın istihsalâtmı ve istihlâkâtını gerek doğru
dan doğruya ve gerek dolayisile arttırmak ve bu 

da nakliyatı çoğaltmak demek olduğundan bunlar
dan birinci derecede istifade edenlerin başında 
nakliye vasıtaları bulunmaktadır. Bu bakım
dan dar ve geniş bir çok ülkelerde ve bilhassa 
bütün balkanlarda bütün muhacirlerin ve eşya
larının gerek Devlet ve gerek imtiyazlı şirket 
nakliye vasıtalarile nakilleri meecanen yapıl
maktadır. 

Bazı ülkelerde ise bununla da iktifa edil
meyerek muhacirleri daha çabuk ve daha ko
lay müstahsil ihale girmelerini ve inkişaf et
melerini temin maksadile birinci yılda bütün 
seferleri parasız yaptırılmakta ve ikinci, üçün
cü, dördüncü ve beşinci yıllarda da atamaklı 
tenzilâtlar tatbik olunmakta ve keza nakletti
recekleri aşyalara da tenzilâtlı tarifeler kon
maktadır. 

Çok geniş olan memleketimizde demiryolla
rının en büyük bir kısmı ve deniz yollarının 
da mühim vasıtaları Devletin malı olduğundan 
ve esasen çok kere ayrı bir masrafı da mucip 
bulunmadığından bu vasıtalarda muhacirlerden 
mültecilerden ve göç ettirilenlerden ve eşyala-
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rmdan para almak Devlet kesesinden bir ta
raftan para alıp diğer taraftan ayni keseye 
para koymaktan ve binaenaleyh arada nâzım 
hesapları kapatmaktan başka bir mâna ifade et
memektedir. Halbuki tatbikatta tahsisat formül
leri altında <bu iş bir hayli müş/killer ve külfetler 
doğurmakta olduğundan bunları ortadan kal
dırmak üzere Devlet vasıtalarile muhacirlerin, 
mültecilerin ve göç ettirilenlerin ve bunların 
eşyalarını parasız nakletmek en doğru bir iş 
olacaktır. 

Nafıa vekâletinin gönderdiği Devlet demir-
yollar umum müdürü ve muavini huzurunda ya
pılalı müzakerede, vekâlet muhacirlerin, mülte
cilerin ve göçürülenlerin ve gümrükten muaf 
eşya ve hayvanlarının parasız naklini kabul eyle
miştir. İktisat vekâleti namına gelen Deniz iş
leri umum müdürü Bey buna mümasil olmakla 
beraber meccanen nakline yanaşmamıştır. An
cak yukarıdaki izah edilen vaziyet karşısında 
encümen bütün muhacirlerin ve mültecilerin ve 
göçettirilenlerin ve eşya ve hayvanlarının mec
canen naklini yurdun ve milletin menfaatine en 
uygun görmüş ve 15 inci maddenin birinci kıs
mını buna göre hazırlamıştır. 

Nakil işinde muhacirleri ve mültecileri ve gö-
çürülenleri ihtiyaçlı ve ihtiyaçsız diye ikiye ayır
mak doğru görülmeyerek cümlesinin ve eşya ve 
hayvanlarının natkli parasız olarak kabul olun
muştur. 

Hariçten Hükümetçe getirilecek olanların hu
dutlarımıza kadar nakline gelince: Bunlarm 
parasız olarak nakline imkân olmadığından bun
lar için sınırlarımız haricinde nakliye masrafı 
Devletçe verilmek meöburiyeti vardır. 

Yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, yatacak 
ve tedavi hususunda muhacirler ikiye ayrılmış
t ı r : Bir kısmı hudutlarımıza kendi gelenler; 
öbürü Hükümetçe getirilenler. 

Kendi kendine gelen muhacirler ve mülteci
lerle içeride bir yerden diğer yere göç ettirilen
ler ikiye bölünmüştür. îhtiyaçlı; ihtiyaçsız. Bun
lardan ihtiyaçlılar hakkındaki hükümler mad
denin (2) inci kısmına yazılmıştır. Bu kısmın 
B, C, Ç, fıkralarındaki Hükümetçe yapılan mas
raflar meccani olup kendilerinden tahsil edil
mez. îhtiyaçsızlara ait hükümler de (3) üncü 
kısma konmuştur. 

Hariçten Hükümetin getirdiği muhacirler ise 
ihtiyaçlı ve ihtiyaçsız diye ikiye aynlmayıp umu

mî ihtiyaçlılar gibi muameleye tâbi tutulmuşla]4* 
dır. Bunlar hakkındaki hükümler de (4) üncü 
kısma konmuştur. Bu kısımda yapılan masraf
lar da tahsil olunmaz. 

Maddenin beşinci kısmı yerleştirme yerini ıbı-
rakmak isteyenlere dair hükmü ihtiva etmekte
dir. 

6 ncı kısımda ihtiyatlılarla ihtiyaçsızları 
ayırmağa yarayacak bir cetvelin Dahiliye vekâ
letince yapılmasına dairdir. 

Hükümet lâyihasında bulunmayan (16) ncı 
madde yerleştirmede ailelerin ve nüfuslarınjn ne 
suretle hesap edileceğine dairdir. Mevcut mev
zuatta da bulunmayan ıbu hükümler tatbikatta 
görülmekte olan güçlükler ve yurdun yüksek 
menfaatleri göz önünde tutularak hazırlanmış
tır. 

Hükümet lâyihasının (16) ncı maddesinde 
yalnız bayağı yerleştirme derecesini gösteren 
bir cetvelden bahsetmiştir. Bunun yerine hazır
lanmış bulunan (17) inci maddede ise (ıbayağı 
yerleştirme = adi iskân) tarif olunmuş ve ba
yağı yerleştirme görenlere, çiftçi, sanatçı, tüccar 
olduğuna göre» neler verilebileceği gösterilmiş 
ve bir de « hayağı » yerleştirme haddi olanak 
verilecek toprakların ıbir cetveli konmuştur. 

Toprak dağıtım cetvelinde, dışarıdaki kan
daş ve ekimdaşlarımızı tahsile teşvik etmek üze
re tahsil görenlere fazla pay ayrılmıştır. 

Memleketin imarında teşvik edilmiş olmak 
üzere - tbir çok memleketlerde zeytinciliğin, /bağ
cılığın, meyveciliğin ihyasında görüldüğü veç
hile - gerek muhacirlere, mültecilere, göç etti
rilenlere, yerleştirilen göçebeler ve gerek yerli
lere (bağ, meyvelik yapmak üzere beş dekar yer 
verilmesi ve iki yıl içinde bunu imar edenlere 
ise yeniden on dekara kadar ilâve edilmesi kon
muştur. Bu suretle ormanlarda yabanî ağaçları 
aşılamak üzere iki yüz dönüme kadar yer verile
bilmekte iken boş yerlerden imkânı bulunama
yan ıbu hoşluk doldurulmuş olmaktadır. 

imar için verilecek yerlerden büyük ve kü
çük memurlara da vermekte encümen yurt 
menfaatine faide görmektedir. Mütekaitler de 
bu meyandadır ve bu yerlerin parasız verilmesi 
de muvafık görülmüştür. 

Muhacirleri, mültecileri, göç ettirilenleri, gö
çebeleri yerleştirmede en büyük müşkülü yapı 
işi teşkil etmektedir. Mübadele devrinde binalar 
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mevcut olduğundan o devirde bu müşkül du
yulmamıştır. Ancak bu gün boş evler ya kami
len dolmuş veya yıkılmış veyahut büyük şehir
de kalıp yerleştirmeye tahsise elverişsiz bulun
muş olduğu gibi yeni yerleştirmeleri binaların 
vücuduna bağlaımayıp yurdun iktisat, siyaset 
ve sair bakımlardan olan ihtiyaçlarına göre yap
mak bir zarurettir. Bunun için her yerde yeni
den yapı yapmak zarureti vardır. 

İnsanları oturtmağa, hayvanları barındırma
ğa kâfi yapıların inşası daima hayli paraya ve 
binaenaleyh çok tahsisata mütevakkıf olduğun
dan bütçe darlığı dolayısile hemen ekseriya bu 
para bulunamamakta ve bu yüden muhacırlar, 
mülteciler ve göç ettirilenler fena akıbetlerle 
karşılanmaktadır. 

Binaenaleyh bu yapı işlerini kolaylaştırmak 
ve ucuzlatmak zarureti vardır. 

Bunun için bir taraftan keresteleri Devlet 
ormanlarından meccanen vermek, diğer taraf
tan yerleşeceklerin mesailerinden istifade et
mek; ayrıca askerî fen ve inşaat kıtalarından, 
Hükümetin, idarei hususiyelerin, belediyelerin 
ve hatta köylerin de mevcut elemanlarından ve 
vasıtalarından yardım almak zarureti vardır. 

Şu halde bu yapı işlerinde arttırma, eksilt
me ve ihalât kanunu çerçeveleri içine sarılıp 
kalmaktan ise bu zaruretleri en faideli ve ucuz 
ve kabili istifade her şeyden ve hatta halkın da 
yardımından istifade olunmak ve en ucuz ve 
kabil olduğu kadar asgarî bir para ile temin 
etmek gerek yerleşeceklerin ve gerek yurdun 
yüksek menfaati icabından görülmüştür. Bi
naenaleyh arttırma, eksiltme ve ihalât kabunu 
hükümlerile alâka peyda edilmiyerek bu yapı 
işlerinin faideli ve muvafık görülecek en basit 
bir şekilde yürütülmesi icabeder. Bunun için 
Hükümet vereceği talimat dairesinde yapı yapa
caklara usta ve malzeme parası olarak yardım 
şeklinde para da vermek ve üst tarafını kendi 
emeğile temin ettirmek de caiz görülmüştür. 

18 inci madde bu maksatları temin etmek 
üzere konmuştur. 

§ 
Yeni kurulacak veya yeniden canlandırılacak 

köylerde orta malı olarak birakılacak yerler için 
lâzımğelen hükümler 19 uncu maddede toplan-
mrşttr. Hükümet teklifinin (22) inci maddesinin 
muaddel bir şeklidir. Hükümet teklifindeki 
(500) dönüme kadar köy sandıkları namına 

tarla ve meyvelik birakılması zait görülmüştür. 
Hükümet teklifinde mektep, köyodası, kara

kol, çeşme, su yollan, kuyu, sarnıç, sulama ter
tibatı yapılması veya unarılması Hükümet tah
sisatlarına hasredilmiş isede bütçe darlığın
da çok kere eldeki tahsisatlar bu işlere ye-
tişmiyeceğinden bu vaziyet bu orta işlerin yüz 
üstü kalmasını intaç edecektir. Bunun için 
maddede Hükümetin bunlara para sarfetmesine 
salâhiyet verilmiş ve asıl bunlardan istifade 
edenlerin bu işleri ortaklaşa yapmaları asıl 
olduğundan Hükümetin bu işlerde bu köy
lerdeki insanları çalıştırması da muvafık gö
rülmüştür. 

§ 
Hükümet, teklifinde 885 numaralı kanunun 

kaldırılmasını istediği halde bu kanunun muha
cirlere, mültecilere, göçebelere, göç ettirilenlere 
toprak temin eden ve en büyük bir esasmı ta
şıyan '9 uncu maddesi yerine bir madde konma
mıştır. Yeni kanunda yerleştirilmeleri istenenle
re toprak temin etmedikçe yerleştirme işini 
yapmağa imkân olmadığından bu boş kalan kı
sım ayrıca (21) inci madde olarak yeniden kon
muştur. 

Bu maddenin ikinci fşrkrası « menşei ne olur
sa olsun bütün millî topraklardan yeni kanun
lar hükümlerine göre yerleştirileceklere toprak 
verileceğine dair» dir. Millî topraklar içinde 
yalnız Rumlardan metruk olan topraklar 1771 
numaralı kanuna göre mübadil tasfiye vesika
larına karşılık ıbulunmaktadır. Ancak miktarı 
6,5 milyon liraya varmayan ve bir buçuk mil
yon lirası itfa edilmiş olan bu mübadil tasfiye 
vesikalarının beş milyon lirasını Rumlardan ka
lan binalar beleğan mabelâğ karşıladıktan son
ra fazla kalmakta bulunduğundan zaten umum 
kıymeti bir kaç yüz bin liraya varmayan Rum 
metru'kesi toprakları diğer millî topraklardan 
ayırmağa bir lüzum görülememiştir. Ayırmak 
ayrıca küçük memurlar elinde yerleştirme işle
rini boş yere uzatmağa sebep te teşkil edece
ğinden ayırma çok zararlı telâkki olunmuştur. 

Yurdumuz toprakları bugün başlıca köylere, 
kasabalara, şehire ve çiftliklere ayrılmış bulu
nuyor. Bunun haricinde Devlet ormanları ve 
bütün mânasile hali yerler kalmaktadır. 

Çiftlikler yekûnu büyük mikyasta olmayıp 
nihayet bir iki yüz bin kişi kadar halk yerleşti
rilmesine yarayabilir. Ancak bir çok yerlerde 



yerli halk ta bu çiftliklerin topraklarına muhtaç 
olduğundan bunların yarıdan fazlasını yerli 
halka ayırmağa zaruret vardır. 

Devlet elinde bulunan millî topraklar da çok 
miktarda muhacir yerleştirilmesine müsait de
ğildir. Miktarları hakikî olarak malûm olma
makla beraber metrukeden olanların çoğu ev
velki muhacirlere, mültecilere, şark mültecileri
ne, mübadillere yerli az topraklı veya toprak
sız çiftçilere tevzi, tahsis ve teffiz edilmiş oldu
ğundan geri kalanlar da çok miktarda halk 
yerleştirmeğe kâfi bulunmamaktadır. 

Halbuki memleketin kilometre murabibaına 
düşen nüfusu (22,3) olup bu miktara göre henüz 
memleket dolu sayrlamayan bir vaziyettedir. 

Memleketin büyük nisbette topraklarını köy, 
kasaba ve şehirlere mera, baltalık ve saire nam-
larile ayrılmış bulunan orta malı topraklar teş
kil etmektedir. Bu gün köy, kasaiba ve şehirle
rin hudutnameleri içindeki toprakların, çok yer
de, yüzde doksanı doş durmakta ve ancak yüz
de on nis'betinde bir miktarı işlenmektedir. 

Ayni hal ve vaziyette bulunan Yunanistan, 
Bulgaristan, Yugoslavya ve hatta Romanya mu
hacir olarak gelen unsurlarını bu boş topraklara 
yerleştirmek suretile yerleştirme temin etmiş
lerdir. Bizde de topraklardan bu yolda istifade 
edilmedikçe geniş mikyasta yerleştirme temini
ne imkân bulunamayacaktır. 

Geniş nisbette yerleştirme imkânı bulunmak 
üzere Hükümetçe fazla görülen köy, kasaba ve 
şehirlerin hudutnameleri içindeki topraklardan 
lüzumlu olanlarr yerleştirmeğe tahsis oluna
caktır. Bu suretle çok küçük olan köylerimizi 
muhacirlerle besleyerek hüyütmek imkânı da 
elde edilmiş , olacaktır. Maddenin (B) fıkrası 
bu maksatla ıkonmuştur. 

Bu meyanda mevzubahs olan topraklar köy
lerin, •kaeabalann, şehirlerin tapuda yazılı ve 
yazısız, hudutnameleri içinde dahil veya hariç 
topraklar olup tapu ile fertler tarafından tasar
ruf edilmekte bulunan topraklar fou hükümden 
hariçtir. 

Maddenin (C) fıkrası köy, kasaba ve şehir
lerin hudutları dışrnda kalan boş topraklara 
mahsustur. 

(Ç) fıkrası bir zaruret dolayısile köy yapıl
ması îcra Vekilleri Heyetince lüzumlu görülen 
Devlet ormanlarından ayrılacak yerlere mah
sustur. 

15 — 
(D) fıkrası da Hükümetçe satın alınacak ve

ya istimlâk edilecek topraklara aittir. 
§ 

22 inci madde 488 numaralı kanun hüküm
lerinden naklen konmuş ve (23) üncü madde ile 
yerleştirme suretile verilen yapı ve toprakların 
temlike kimin salahiyetli olduğu gösterilmiştir. 

24 üncü maddede muhacirlerin, mültecilerin, 
göç ettirilenlerin ev olmayan yerlerde ne suretle 
ibarmdınlacağı gösterilmiştir. Komşu Devlet
lerin tatbika muztar kaldıkları bu hükmü bi
zim de kabule katı mecburiyetimiz vardır. Aksi 
hal bir çok hastalıklara ve telefata sebep olacak
tır. 

25 inci madde ile de yerleştirmede Dahiliye 
vekâletine iki yıl içinde düzeltme ve değiştirme 
salâhiyetleri verilmiştir. 

Bölüm : IV 

Madde : 26 - 30 

Hükümet teklifindeki 20 ve 21 inci madde
ler yerine konmuş olan 26, 27, 28 inci madde
ler Hükümetçe veya istekleri ile göç ettirilen
lerin menkul ve gayrimenkul mallarının tasfi
yesine aittir. 

Hükümet (3) numaralı mıntakalarda göç 
ettirilenlerin menkullerini ve gayrimenkuUerin 
enkazını götürmeğe kendilerini serbest bırakmış 
ve ancak yerinde kalan gayri menkullerini doğ
rudan Devlete mal ederek buna mukabil gittik
leri yerde yerleştirilmeleri meccanen yapılmış
tır. Encümen bu şekildeki takasta tam bir 
madelet görmediğinden yerlerinde kalan ve 
yasak olmak dolayısile bittabi kıymetleri sıfı
ra inen gayrimenkullere mukabil 1914 veya da
ha önceki yılların tapu veya vergi işleri kıymet
lerine göre dört misli üzerinden «istihkak 
mazbatası » vermeği daha madelete muvafık 
görmüş ve bu mazbataların ilk önce - paralı 
veya borçlu - bayağı yerleştirme suretile veri
len mallara mahsup edilmesi ve artan kısmmın 
emlâk müzayedelerine iştirak suretile ödenme
sini kabul etmiştir. 

Hükümet teklifinde (1) numaralı mmtaka-
lardan iki numaralı mmtakalara göç ettirilen
lerin de gayrimenkullerine mukabil istihkak 
mazbatası verilmesi esas tutulmuş isede bu mm-
takalardan göçürülenlerin (2) numaralı mm-
takadan göç ettirilenler gibi bir yıl içinde 
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menkul ve gayrimenkullerini tasfiye ettirmele
rini ve kendileri bu müddet içinde tasfiye et
mezlerse Hükümetçe tasfiye ettirilmesini ve bun
lardan isteyenler bulunursa gayrimenkullerine 
karşılık istihkak mazbatası verilmesini kabul 
eylemiştir. 

Yine Hükümet teklifinde istedikleri takdir
de mütekaitlere de on yıllık tekaüdiye istihkak
larına karşılık istihkak mazbatası verilmesi 
esası konmuş isede amelî hayata çok alışık ol
mayan mütekaitlerin her hangi bir muvaffakı-
yetsizlik karşısında bütün bütüne perişan ve 
sefil kalmalarını intaç etmesi endişesile kabul 
olunamamıştır. 

Hükümetin 24 üncü maddesi yerine ya
zılan 29 uncu madde ile mecburî ikamet konmuş 
ve Hükümetin teklifinde beş yıl olan mecburî 
ikamet müddeti on yıla çıkarılmıştır. 

Hükümetçe görülen lüzum üzerine göç et
tirilenlerin yerleştirme yerlerini bırakabilme
leri Vekiller heyetinin kararına bağlı tutul
muştur. 

Hükümetçe yerleştirilenlerin on yri ikamet 
mecburiyeti ile beraber bu müddet içinde Hü
kümetçe kendilerine verilmiş olan gayrimen-
kullerin satılması, terhin ve haczedilmesi ya
sak edilmiştir. 

Bölüm : V 

Madde : 31 - 38 

Muafiyetlere ayrılan bu bölümün birinci 
bölümü gümrük muafiyetlerine mahsustur. 
Gümrük muafiyetleri Yüksek Meclisten 22-111-934 
tarihinde kabul olunan 2396 sayılı kanunla 
tasrih edilmiş olup muhacirlere ait bütün hü
kümler bu kanunda toplanmak istenildiğinden 
bu kanunun muvakkat maddesinden maadaki 
maddeleri 31, 32, 33, 34, 35 inci madde olarak 
aynen alınmıştır. 

Bu kanuna 34 üncü madde olarak geçirilen 
2396 numaralı kanunun (4) üncü maddesinde bel
li kapılardan girecek muhacirlerin ve mültecilerin 
muaf eşyaları için (nizamnamesinde şekli ve ma
hiyetleri tespit edilecek bir vesika göstermeleri) 
şart konmuş olduğundan her hangi bir sebeple 
bir vesika göstermeğe muvaffak olamayanla
rın çok müşkül vaziyette kalacakları anlaşıl
mıştır. Gümrük ve inhisarlar vekili Beyin hu-

zurile yapılan müzakerede konsoloslarızdan 
veya cemaati islâmiyelerden veya kendi muh
tarlıklarından veyahut Hükümetçe sevk için 
gönderilmiş: memur veya heyetlerden bir vesi
ka tedarik edemeyenlerden münferit veya müş
terek bir beyanname alınmakla iktifa edilmesi 
muvafık görüldüğünden bu kısma ( gösterme -
leri ) kelimesinden sonra ( yahut yalnız veya 
toplu bir beyanname vermeleri ) fıkrası ilâve 
olunmuştur. 

Yine ayni maddede muaf olarak geçirilen 
muhacir ve mülteci aşyalarının muafiyetten 
istifade etmeleri lâzımgeldiği takdirde yapıla
cak muamele ve alınacak ceza gösterilmiş olduğu 
(halde muhacir ve mülteci eşyası ve hayvanı ola
rak geçirilen malların muhacir ve mülte
cilere ait olmadığı anlaşıldığı takdirde 
bu mallar ve sahipleri hakkında ne mua
mele yapılacağı tasrih edilmiş olduğundan 
bu kısmı için de maddenin sonuna bu gibi 
malların ve sahiplerinin 1918 numaralı ka
çakçılık kanunu hükümlerine tâbi tutulması hak
kında bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Vergi ve tapu muafiyetlerine ait olan 36, 37 
inci maddeler Maliye vekâleti mümessili ve as
kerlik muafiyetine dair olan 38 inei madde Millî 
Müdafaa ve Büyük erkânı harbiye mümessilleri 
huzurile müzakere edilip kararlaştırılmıştır. 

Bölüm : VI 

Madde : 39 - 41 

Hükümetin teklif ettiği lâyihada: 16 ncı mad
dede bayağı yerleştirmeyi (adi iskânı) meccanen 
kabul etmiştir. 17 inci maddede bütün muhacir ve 
mültecileri ve 1 numaralı mıntakalarda Hükü
metçe yerleştirilen yurtdaşları ve 3 numaralı 
mmtakalar halkını borçsuz yerleştirmeğe bağlı 
tutmuştur. 18 inci maddede de ihtiyaesız muhacir
leri ve mültecileri 1 numaralı mmtakalardan göç 
ettirilip 2 numaralı mıntakada yerleştirilenlerden 
ihtiyaçlı olanları ve (2) numaralı mıntakada bir 
yerden göç ettirilip başka yere yerleştirilenlerden 
ihtiyaçlı olanları borçlu yerleştirmeğe tâbi tut
muştur. 32 inci madde ile borçlanma yolunu gös
termiştir. 

Eneümen bu dört maddeyi birleştirerek 39 un
cu maddeyi hazırlamıştır. Encümen Hükümet 
teklifinden ayrılarak 1 numaralı mmtakalara 
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imrenme uyandırmak üzere yalnız bu mıntaka-
larda bayağı yerleştirme olarak verilecek yapı 
ve topraklan parasız yapmış ve (2) numaralı 
mıntakada yerleştirileceklere verilecek yapı ve 
toprakları borçlanmaya bağlı tutmuştur. Ancak 
bayağı yerleştirmelerde 17 inci maddeye göre ve
rilmek lâzımgelen döner sermayeyi sanat ve zira-
rat alât ve edevatı, hayvanları, koşum ve. araba 
takrmlannı tohumlukları nerede olursa olsun 
parasız olmak üzere kabul etmiştir. Eski yerleş
tirilmişlerle yeni yerleştirilecekler arasında ayrı
lık bırakmamak üzere eskilere verilmiş olanlar 
da borçsuzlar meyanma konmuştur. 

1771 numaralı kanun 28 - I I I -1931 tarihine 
kadar yerleştirilmiş bulunan muhacirlere, mülte
cilere verilmiş bulunan emlâk ve arazi borçları
nı affetmiştir. Bu kanunla da (1) numaralı 
mmtakalarda verilecek olan yapı ve topraklar 
parasız olacaktır. Ancak bu kanunun neşri tari-
hile yukarıki tarih arasında 1 numaralı mıntaka
lara yerleştirilmiş olanlara verilmiş bulunan top
raklar ve yapılar borçlu kalmakta ve bu suretle 
iki kısım arasında bir fark yapılmakta olduğun
dan bu farkı kaldırmak üzere bunlara verilmiş 
olan yapı ve toprakların borçlarından tahsil edil
memiş olan taksitleri affetmek muvafık görül
müştür. 

Memleketin imarına kuvvetli bir teşvik olmak 
üzere dağıtım cetvelinin 3 üncü bendine konan 
bağ ve meyvelik yapmak üzere verilecek toprakla
rın da parasız olarak verilmesi esas tutulmuştur. 

39 uncu maddenin birinci bendi bu suretle 
parasız, borçsuz verilecek mallara -hasredilmiştir. 

Maddenin ikinci bendi borçlandırılacaklara 
mahsustur. Bu bentte ayrıca borçlanma muamele
sinin ve tahsilatın kimler tarafından yapılacağı 
gösterilmiştir. 

Maddenin üçüncü bendi borçlanma müddetini 
ve tahsil yolunu göstermektedir. Hükümet teklifi 
borçlanma işini 716 numaralı borçlanma kanunu
na bağlamıştır. Ancak bu kanunun birinci mad
desinde müddete ait olan «îşbu kanunun neşri 
tarihinden sonra gelecek ikinci senenin hitamın
dan itibaren yirmi senede istifa olunur» fıkrası 
yirmi yıl borçlanma müddeti koymakta ise de bu 
müddet bu kanunun neşri tarihi olan 4 kânunu
sani 1926 tarihinden itibaren iki yıl sonradan 
başlamakta olduğuna göre bu müddet bu gün 
(14) yıla inmiş ve her sene birer yıl kaybetmekte 
bulunmuştur. Bunun için bu cihetin düzeltilme

si zarurî görüldüğünden bu maddede; ayrıca müd
det ve taksit adedi tasrih edilmiştir. 

Yine borçlanma kanunu aslan taksitlerin iki 
yıl sonra tahsiline başlanmasını âmir bulunmak
tadır. Ancak bu kanun daha ziyade o güne ka
dar yerleştirilmiş olanların borçlanması yolunu 
göstermek üzere yapılmış olup bu kanunun 
neşrine kadar yerleştirmede bir kaç yıl geçmiş 
bulunduğuna ıgöre yerleştirme ile borç ödeme 
arasında bir fasıla, bir soluk alma devresi ka
bul olunmuştur. 

Encümen yerleşme sonu ile ödemeye ^başlama 
arasındaki - soluk alma, tutunma devresi - üze
rinde hayli durmuş olup gaye yeni yerleştirilen
leri hayatta müstahsil hale getirip ve tutundu
rup yerliler derecesine getirdikten sonra borç
l an ödemeye başlatmak olduğunu göz önüne 
alarak bu devreyi mümkün olduğu kadar u-
zatmayı muvafık görmüş ye sekiz yıl olarak 
kabul etmiştir. Şu halde borçlar yerleştirmeden 
sonraki sekizinci yılın eylülünde başlanarak 
yirmi yıl içinde yani yirmi sekizinci yılın sonun
da ödenmiş bulunacaktır. 

Encümen bugüne kadar borçlanmış olanla
rı da bu uzun müddetten istifade ettirmeyi 
muvafık gördüğünden bunlara ait de bir fık
ra koymuştur. 

§ 
Hükümet teklifinin 33 üncü maddesi olan 

40 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

§ 
Hükümet teklifinin iskân masraflarına ait 

olan 34 üncü maddesi üzerinde hayli durul
muştur. Uzun müzakereler ve Hükümetle temas
lardan sonra Hükümeti bütçeye muayyen bir 
para koymakla bağlamak ve muhasebei umumi
ye kanununa ve malî prensiplere aykırı olarak 
kalan tahsisatları ertesi yıla devretmek cihetle
ri doğru görülememiş ve 41 inci madde buna 
göre (hazırlanmıştır. 39, 40, ve 41 inci maddeler 
Maliye ve Daihiliye vekillerinin ve mümessilleri
nin huzurile müzakere edilip muvafakati eril e 
kararlaştırılmıştır. 

Bölüm : VII 

Madde : 42 - 43 

Bu kanunda kabul olunan hükümleri yürüte
bilecek bir kabiliyette gerek merkezde ve gerek 
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vilâyetlerde bir yerleştirme teşkilâtına şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

Hükümet teklifinde 35 inri maddede yerleş
tirme teşkilâtını merkezinkini 9 mayıs 1930 ta
rih, 1624 sayılı Dahiliye vekâleti merkez teş
kilâtı kanununa ve vilâyetler teşkilâtını da îcra 
Vekilleri Heyeti kararına bağlı tutmuşttur. 

Ancak bu kanunla Dahiliye vekâletine idarî 
şekilde geniş mikyasta ekim işleri tahmil edilmiş 
olup memlekette «dilde, ekimde, kanda birlik» 
yapabilmek için bu işin çok dikkat ve sıhhat ve 
ehemmiyetle tetkik olunması ve çok dikkat ve iti
na ile de takip edilmesi zarurî olduğu gibi mem
leketin yerleştirme kabiliyeti çok katî olarak tes-
bit edilmekte bir zaruret bulunduğundan bu ser
visleri 1771 numaralı tasfiye kanunu üzerine 
mübadele işlerinin tasfiyesi için bırakılmış bulu
nan bu günkü iskân teşkilâtile görmek kabil ola
mayacağı alınan etraflı izahattan anlaşılmıştır. 

Ekim ve yerleştirme işlerini yurdun muhtaç 
olduğu şekilde yapabilmek üzere merkezde birisi 
yerleştirme işlerile ve diğeri ekim işleri! e meşgul 
olmak üzere Dahiliye vekâletinin de tensibile iki 
şube yapılmış ve bunlar yine Nüfus işleri umum 
müdürlüğüne bağlanmıştrr. Bu iki şube ayni ser
visin birer kolu bulunduğundan yerleştirme şube
sine birinci şube ve ekim şubesine de ikinci şube 
adı verilmiştir. Nüfus işleri umum müdürlüğüne 
bağlı olan tabiiyet işlerile uğraşan bu günkü 
ikinci şubeye de (dördüncü şube) adı verilmiştir. 

Vilâyetler deki yerleştirme işlerini mevcut 
mülkî taksimata uydurarak teşkilâtını buna 
göre kurmakta bir faide düşünülememiştir. Asıl 
yerleştirme işlerinin tatbikatı ile uğraşması 
lâzım olan bu teşkilâtın işi muhacirlerin, mül
tecilerin ve göçebelerin ve göç ettirilenlerin 
kaldırılan asil e başlar ve yerleştirilmesile sona 
erer. Bunlar bir yerde yerleştirildikten sonra 
artık bunlar üzerinde bu teşkilâtın bir işi kal
maz. 

Bir yerde yerleştirme işi daima muvakkat 
bulunmaktadır. 

Yerleştirme işi her vakit her vilâyet ve ka
zada mevcut olan ve binaenaleyh daima bir teş
kilât yaşatmasını icap ettiren bir iş değildir. 
Bunun için diğer Devlet teşkilâtı gibi daimî bir 
hayata malik olamaz. 

Yerleştirme işi yerleştirmeğe müsait topra
ğın mevcudiyetine, yerleştirilecek muhacirin, 
mültecinin, göçebenin veya göç ettirilenlerin 

vücuduna tevakkuf eden ve bunların azlığına ve 
çokluğuna göre dar veya geniş olan bir iştir. 
Bu işi idare edecek olan teşkilât ta işin darlığına 
veya genişliğine göre dar veya geniş olması 
icap eylemektedir. 

Yerleştirme işi lüzuma göre bir veya bir kaç 
tarafta az veya çok mikyasta yapılır. Orada bi
tince başlka taraflara geçilir. Yerleştirme teş
kilâtı da bu işlere bağlı olarak yer yer dolaş
mak mecburiyetindedir. 

Şu halde mülkî taksimata uygun bir yerleş
tirme teşkilâtından ziyade icap eden yerlerde 
işlemek üzere seyyar bir teşkilâta ihtiyaç vardır. 

Muhacirlerin ve mültecilerin adedine göre 
azalıp çoğalan bu işte yine azalıp çoğalan bir 
teşkilâta da ihtiyaç vaj'dır. 

Ancak yerleştirme işleri ince ve kendine mah
sus ve oldukça ihtisasa mütevakkıf bir iş oldu
ğundan bu işte mütehassıslar bulmak veya mü
tehassıs eller yetiştirmek te bir zarurettir. 

Lüzumu olduğu zaman istenildiği miktarda 
bu işte mütehassıs bulmak kabil olamaz. Bunun 
için yurdun ihtiyacına göre asgarî bir kadro ka
bul ederek bu kadroyu mütehassıslardan kur
mak veya bu kadroya mütehassıs yetişebileeek-
lari toplayıp bunları mutlaka yetiştirmek te bir 
zarurettir. 

Encümenimiz Dahiliye vekâletinin de fikrini 
alarak ve bunlardan ihtiyaca göre asgarî bir kad
ro isteyerek vilâyetler için bir asgarî seyyar kad
ro kabul etmiştir. Bu kadronun mütehassıslardan 
mürekkep olması ve mütehassıs olabilecek kimse
lerden teşkil edilmesi katî bir zaruret olarak gö
rüldüğünden bu kadronun teşkilinde maaşların 
tevhidi ve teadülü kanunu ve diğer kanunların 
kayitlerine bağlı kalınmıyarak tara bir serbesti 
içinde teşkil edilmesi esası da konmuştur. 

Bu ^ün vilâyetlerde mevcut olup kalemlerde 
mübadele işlerinin hükümleri ve hesaplarile yü
rümeğe alışmış ve asıl bayağı yerleştirmenin fili-
yatilc meşgul bulunmamış iskân memurlarının 
yurdun muhtaç bulunduğu hakikî yerleştirme iş
lerini tam bir ihtisas dahilinde başarabilecekleri
ne encümenimiz asla kani değildir. Bu itibarla 
seyyar daimî yerleştirme kadrosunun teşkilinde 
Dahiliye vekâletinin bunlarla asla mukayyet kal-
mıyarak tam ihtiyaçla mütenasip, yurdun bu ser
visini tam muvaffakiyetle başarabilecek ellerden 
teşkil etmesi bir umde tutulmuştur. 

Bu daimî kadrodan maada yerleştirme işleri-
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nin muvakkat çoğalmasına göre muvakkaten art
tırılmak üzere maaşlı veya ücretli kadrolar yapıl
ması ve kaldırılması salâhiyeti de Vekiller Heye
tine bırakılmıştır. Bu işler meyanında eski müba
dele, harikzede, şark mültecisi işlerini tamamen 
tasfiye edip bitirmek üzere de muvakkaten bu gün 
mevcut iskân memurlarından lüzumu kadarı Ve
killer Heyeti kararile - En çok bir yıl için - istih
dam edilebilir ve bunların maaşları Dahiliye ve
kâleti maaş tasarruflarından veya iskân tahsisat
larından verilebilir. 

42 inci madde bu esaslara göre Dahiliye ve 
Maliye vekilleri huzur ve muvafakatlerile hazır
lanmıştır. 

Yerleştirme işlerinde vekâletler ve vekâletler 
memurları arasında bir tesanüt ve intizam temin 
etmek üzere konmuş bulunan Hükümet teklifin
deki 36 ncı madde aynen kabul edilip (43) üncü 
madde olarak yazılmıştır. 

Bölüm: VTII 

Madde: 44-48 

Muhacirlerin ve mültecilerin gelir gelmez, 
şaşkın ve sefil bir hale düşmelerine meydan ver
meden yerleştirilip kendilerine verilmesi icap 
eden şeyleri süratle vermek ve ne kadar kabil ise 
o kadar çabuk kendilerini müstahsil hale koy
mak yurdun yüksek menfaatlerine o kadar uy
gun düşmektedir. Yerleştirmede gösterilecek 
ağırlık ve gevşeklik ise bunları o nisbette şaşkın 
ve perişan yapmakta ve erişilmek istenen.he
deften de o nisbette uzaklaştırmaktadır. 

Bu kanunla varılmak istenen, dağınık köy
leri ve evleri toplamak, çöküntü, su basması gibi 
tehlikeli ve bataklık ve azmaklık ve sazlık gibi 
sıhhatçe zararlı yerlerden nüfusumuzu koru
mak, (dilde, ekimde, kanda birlik) yapmak gibi 
mühim hedeflere de ne kadar kabil ise o kadar 
çabuk erişmek yine yurdun üstün menfaatleri 
icabı bulunuyor. 

Bu işlerin ehemmiyetile mütenasip bir faali
yet ve hareket uyandırıp yürütebilmek ve lâ
zım olan hızı verebilmek üzere bazı kati ve mü
essir hükümler konması zarureti duyulmuştur. 

Bunun için yerleştirme işlerinde hakikî me
sul ve memur valiler ve kaymakamlar tutularak 
bunların vilâyet ve kazalarında çalışacak olan 
yerleştirme teşkilâtı ve muvakkat memurlar 
bunların emirlerine bırakılmış ve yerleştirme 

memuru olmayan veya kâfi gelmeyen yerlerde 
diğer münasip memurları da bu işlerde çalıştır
mak salâhiyeti verilmiştir. Yerleştirme işlerinde 
kullanılan memurlar üzerinde tesirleri kati ol
mak üzere de doğrudan doğruya memurlara 
para cezası verebilmek salâhiyeti lüzumlu gö
rülmüştür. 

Umumî müfettişlik teşkilâtı olan yerlerde 
umumî müfettişlerde yerleştirme ve ekim işle
rinde birinci derece mesuller sırasma konmuş
tur. 

îşte ıbu esaslar üzerine hazırlanan 44, 45, 46, 
47, 48 inci maddeler ( icraî hükümler ) adı 
altında bir bölüm halinde toplanmıştır. 

Bölüm : IX 

Madde : 49 - 55 

Muhacir ve mültecileri ve göçebeleri yerleş
tirmekteki maksat bunları yurdumuzda tutun
durup tam bir müstahsil ve yerliler gibi her 
cihetçe vatanda nafi bir uzuv yapmak ve on
ları bütün manasile yerliler gibi yurda çivile
mek ve Hükümet yardımları ile ileride onlara 
da refah yolu açmak olduğundan bunlar yerleş
tirildikten sonra kendilerine verilmiş olan top
rak ve yapılardan ve bilhassa topraklardan do
layı tekrar sarsıntılara ve yeni baştan ikinci 
bir muhacerete maruz bırakmamak bir zaruret
tir. 

Bugün yurdun bir çok yerleri gözden ge
çirilirse yerleştirilmiş bulunan bir çok muhacir
lerin kendilerine Devlet tarafından verilmiş 
ve hatta tapuya bağlanmış topraklarının elle
rinden alındığı ve kendilerinin yeni baştan bir 
muhacerete maruz bırakıldıkları ve hatta bir 
cok köylerin tamamen ortadan kaldırıldığı gö
rülüyor. 

Bu hal ekseriya ham topraklara yerleştiril
miş bulunan muhacirlerin üzerinden bir çok 
yıllar geçtikten ve bu yerleri tamamen imar 
eyledikten sonra vukua gelmektedir ki bu key
fiyet ayrıca işe bir fecaat manzarası da ver
mektedir. 

Devletin bir çok masraflar ve emekler sarfe-
derek elde ettiği gayeler bu yüzden bir çok 
yerde heder olup gitmekte ve muhacirler de se
fil ve perişan edilmektedir. 

Yurda ve yerleştirme ülküsüne çok aykırı 
olan bu hale bir nihayet vermek katî bir zaruret 
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görüldüğünden 49 ve 50 inci maddeler konmuş 
ve bayağı yerleştirme için verilmiş olan toprak 
ve yapılar da müstahak çıkacak yurttaşların 
hakkı da bedel üzerinden Maliyeden aranmak su-
retile temin olunmuştur. 

Ayrıca mütaleasına müracaat edilen Adliye 
encümeni esas itibarile bu iki maddenin lüzu
muna kail olmuş ve ancak bu hükümlerin Hü
kümetten geleceği söylenen toprak kanununa 
konmasını iltizam etmiş isede doğrudan doğru
ya yerleştirme işlerini en yakından alâkadar et
mesini ve adeta yerleştirme gayesini ve Devletin 
bu hususta masraf ve külfetlerini hiçe indiren 
bir halin önünü alması dolayısile encümen bu 
hükümlerin yeri bu kanun olduğuna kanaat ge
tirmiş ve iki maddeyi koymuştur. Bu hükümler 
bu kanuna konmadıkça yerleştirmede istenilen 
gayeye erişmek kabil olamayacağına ve Dev
letçe yerleştirme için yapılacak masraflar ve 
külfetlerin heder olup gideceğine ve muhacir 
ve mültecilerin topraklara bağlanıp sınamaya
caklarına ve perişan ve sefil olacaklarına kani 
bulunmaktadır. 

Yine mütaleasına müracaat edilen Adliye en
cümeni 51 inci maddenin Trakyada bugüne ka
dar yerlerini "bırakıp başka yerlere gitmiş mu
hacirlere inhisar ettirilmesini iltizam etmiş isede 
ayni vaziyet Trakyaya münhasır olmayıp yur
dun ekseri yerlerinde mevcut olduğu gibi bun
dan sonra da her vakit vukua gelebileceğinden 
ve bu halin devamı ise bir çok yerlerin imarsız 
ve boş kalmasını intaç edeceğinden ve esasen 
ıbu muhacirlerin maruz kalacakları haksızlıklar 
yeniden yerleştirilmek yolile kaldırılmakta bu
lunduğundan 51 inci maddenin aynen ipkasında 
yurt için daha büyük faide ve menfaat görmüş 
ve ipka etmiştir. 

52 nci maddede nizamname yapılması yazıl
mış ve 53 üncü maddede de kaldırılan kanunlar 

ve hükümler sayılmıştır. 
54 üncü maddede kanun neşri tarihinden 

muteber olacağı ve 55 inci maddede kanunun 
hükümlerini icra Vekilleri Heyeti yürüteceği 
yazılmıştır. 

Elli beş maddeden mürekkep olan bu kanu
nun müzakeresinde Dahiliye vekili veya mü
messili hazır bulundurulmuş, Dahiliye vekâle
tinden başka vekâletleri alâkadar eden madde
ler de o vekâletlerin vekilleri veya mümessille
ri de davet olunarak kendileri dinlenmiş ve lü
zumlu görülen izahat alınmıştır. 

Hadisat dışarıdaki kan ve ekim kardaşları-
mızı süratle ana yurda sürmekte olduğundan 
Ibu kanunun müstaceliyetle çıkarılmasına encü
menimiz kani bulunmaktadır. Müstaceliyetle çı
karılması isteğile işbu mazbata ve hazırlanan 
kanun lâyihası Yüksek Kiyasete arz ve takdim 
olunur efendim. 

İskân K. L. muvakkat E. R. M. M. 
Erzurum Kütahya 

Dr. Hakkı Şinasi Memet 
Kâtip Aza Aza Aza 

Zonguldak Trabzon Urfa Edirne 
Ragıp Fobin Behçet Şeref 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 
Aza 

Tokat 
Mustafa 

Aza 
Maraş 
Nuri 
Aza 

Kars 
Ömer Kâmil 

Aza 
Edirne 
Faik 
Aza 
Bursa 

M. Dr. Refik 
Aza 
Bursa 

Rüştü 
Aza 
Bolu 

1. Halikı 

A'za 
Çorum 

Mustafa 
A'za 

Balıkesir 
Vasfı 
Aza 

Denizli 
Dr. Kâzım 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 
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HÜKÜMETİN TKKLÎFÎ 

îskân kanunu lâyihası 

Mukaddeme 

MADDE 1 — Türkiye daııilinde Tüık harsına 
mensubiyet itibarile nüfus kesafetinin - işbu kanun 
hükümlerine tevfikan icra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilmiş bir program dairesinde - tanzim ve tevzini 
Dahiliye vekâletine aittir. 

İskân mıntakalaıı 

MADDE 2 — Dahiliye vekâletince tanzim; İc
ra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak haritası 
veçhile Türkiye dahilinde iskân noklai nazarından 
dört nevi mıntaka tayin olunur. 

Bir numaralı mıntakalar - Türk har ına men
sup nüfusun tekasüfü matlup olan ^,rleriir . 

İki numaralı mıntakalar - Türk harsına temes-
sülü matlup nüfusun nakil ve iskânına tahsis edilen 
yerlerdir. 

Üç numaralı mıntakalar - Türk harsına mensup 
muhacirlerin Hükümetten hiç bir muavenet iste
meksizin serbestçe yerleşebilecekleri sahalardır. 

Dört numaralı mıntakalar - Sıhhî, maddî, harsî, 
siyasî, askerî ve inzibatî sebeplerle boşaltılması 
meşrut ve aleitlak iskân ve ikametin memnu olduğu 
mıntakalardır. 

İskân mıntakalarıınn musaddak haritasında 
zaman ile hâsıl olacak ihtiyaca göre tadilât icrası 
Dahiliye vekâletinin teklifi üzerine lere Vekilleri 
Heyetinin karar ve tasdikına bağlıdır. 

Hariçten gelen muhacir ve mülteciler 

MADDE 3 — Türkiyede tavattun maksadile 
hariçten münferiden veya müçtemian gelmek isti-
yenler bu kanun hükmüne ve icra Vekilleri Heye
tince ınüttehaz kararlara tevfikan Dahiliye vekâle
tinin emrile kabul olunurlar. 

Kabul edilmiyecek olanlar 

MADDE 4 — A. Türk harsına mensup olmıyan-
lar, B. Sirayet devresinde firengihier ve aileleri, 
C. Cüzama müptelâ olanlar ve aileleri, D. Siyasî 
ve askerî cürümlerden gayri her hangi bir cina
yetle mahkûm olanlar, E. Anarşistler, F . Casus
lar, G. Çingeneler, H. Memleket haricine çıkarılmış 
olanlar Türkiyeye kabul edilemezler. 

Hususî ahitlere tevfikan hariçten gelecek 
olanlar 

MADDE 5 — Hususî bir ahit dolayısile Tür
kiyeye mecburî olarak gelenler münakit muahede 
hükümlerine ve Hükümetçe müttehaz kararlara 
tevfikan kabul olunurlar. 

Dahilden nakil ve iskân edilecek vatandaşlar 

MADDE 6 — Türkiye dahilinde arazisi dar 
veya merzağî veya ormanlık veya dağlık ve taş
lık olan yerlerde kâin ve maişet vasıtasından mah
rum bulunan köyleri ve gerek sakin, gerek seyyar 
bulunsun dört numaralı mıntakalar halkını hayatî 
ve sıhhî şeraiti müsait olan mahallere nakletmeğe, 
evleri dağınık olan köyleri münasip merkezlerde 
toplamağa Dahiliye vekili mezundur. 

Çingeneler, göçebeler 

MADDE 7 — Türkiye tabiiyetinde bulunan 
çingene ve göçebeleri kütle halinde olmamak şar-
tile kasabalara ve Türk harsına mensup halk ile 
meskûn köylere dağıtıp yerleştirmeğe, casusluk
larından şüphe edilenleri hudutlardan uzaklaştır
mağa ve bunlardan (çingene, göçebelerden) ecnebi 
tabiiyetinde olanları millî hudut haricine çıkar
mağa icra Vekilleri Heyeti kararile Dahiliye ve
kili salâhiyettardır. 

Aşiretler 

MADDE 8 — Kanun, aşirete hükmî şahsiyet 
tanımaz. Bu hususta her hangi bir hüküm, ilâm, 
vesikaya müstenit olursa olsun müktesep haklar 
merfudur. 

Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı ve şeyhliği ve 
bunlarm her hangi bir vesikaya müstenit veya 
görgü ve görenekle alâkadar her türlü teşkilât ve 
taazzuvları mülgadır. 

Aşiretlerin hükmî şahsiyetlerine veya ona iza
feten reis, bey, ağa ve şeyhlerine ait olarak bu 
kanunun neşrinden mukaddem her hangi tir hü
küm veya vesika ile tasarrufları altmda tanınmış 
olan gayrimenkullerin tam mülkiyeti Dev1 ete inti
kal eder. Bu gayrimenkuller icra Vek'lleri He
yeti kararile ve Devletçe müttehaz kanun
lara tevfikan toprağa muhtaç çiftçi ve muhacirle-
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re tevzi ve temlik olunur. 

Bu kanunun neşrinden mukaddem aşiretlere re
islik, beylik, ağalık, şeyhlik yapmış olanları, ve 
hudutlar civarında casusluklarından şüphe edilen
leri ve şarkta tegallüpleri anlaşılanları ailelerile 
birlikte iki numaralı mmtakalara nakil ve iskân 
etmeğe, îcra Vekilleri Heyeti kararile Dahiliye 
vekili salâhiyettardır. 

Türk tabiiyetini haiz olupta Türk harsına men
sup olmıyan aşiretler efradını müteferrik surette 
iki numaralı mmtakalara, Türk tabiiyetini haiz 
ve Türk harsına mensup seyyar aşiretler efradını 
sıhhî ve hayatî şeraiti müsait mahallere nakil ve 
iskân eylemeğe, 

Türk tabiiyetini haiz olmıyan ve Türk harsına 
mensup bulunmıyan seyyar aşiretler efradını Tür
kiye haricine çıkarmağa Dahiliye vekili salâhiyet
tardır. 

Harsî ve inzibatî sebeplerle menedilecek ve 
dağıtılacak terakümler 

MADDE 9 — Ana dili Türkçe olmıyanlardan 
mürekkep olmak üzere yeniden köy mahalle, sa
nat ve hirf et zümresi veya iş, sınıf teşkili veya bu 
kabil kimselerin bir köyü, bir mahalleyi, bir sa
nat ve hirfet zümresini veya bir iş şubesini filen 
kendi mensuplarına mahsus ve münhasır vaziyete 
getirmesi yasaktır. 

Şimdiye kadar mevcut olanlara da şamil olmak 
üzere bu kabîl terakümleri harsî ve inzibatî sebep
lere müsteniden İcra Vekilleri Heyeti kararile da
ğıtmağa ve alâkadarlarını ailelerile birlikte iki nu
maralı iskân mıntakaları dahilinde münasip kasa
ba ve köylere nakil ve iskân etmeğe Dahiliye ve
kili salâhiyettardır. Meri muahedat ahkâmı mah
fuzdur. 

Ecnebiler köylerde ikamet tesis edemezler. Şe
hir ve kasabalarda ikamet tesis eden ecnebilerin 
yekûnu belediye hududu dahilindeki umumî nü
fus yekûnunun yüzde onunu tecavüz edemez. 

Bir numaralı mıntakalar • 

MADDE 10 — Bir numaralı mmtakalara: 
A - Yeniden hiç bir aşiretin veya göçebenin 

sokulmasına, 
B - Türk'harsına mensup olmıyan hiç bir ferdin 

yeniden yerleşmesine, 
C - Velev bu mıntakaları eski mukimlerinden 

olsa dahi türk harsına mensup olmıyan hiç bir kim

senin avdetine müsaade olunamaz, 
D - Bu mıntakalarda ırkan türk olup dilini 

unutmuş olan köyler halkına, 
E - Irkan türk olup dilini unutmuş aşiretlere 

mensup ailelere ahalisi türk harsine mensup köy
ler ile nahiye, kaza ve vilâyet merkezleri 
civarında arazi tevzi olunarak yerleşmeleri temin 
olunur, 

P - Bu mıntakalarda 1914 ten evvel sakin olup 
ana dili türkçe olan ve umumî harpte veya millî 
mücadelede mıntaka haricindeki vilâyetlere gelmiş 
ve bu kanunun meriyetine kadar mülteci sıfatile 
bir iskân yardımı görmemiş olanların eski yurtları
na avdetleri ve iskânları temin olunur. 

(T - Hariçten gelecek türk harsına mensup mu
hacirler iklim ve hayat şartlarına mutabakatı göz 
önünde tutularak bu mmtakalara kabul ve iskân 
edilir. 

H - Dört numaralı mıntakalar halkından veya 
bir numaralı mıntakalar haricinde sakin olanlardan 
türk harsına mensup vatandaşlar ailelerile birlikte 
iklim ve hayat şartlarına mutabakat kaydile bir 
numaralı mmtakalara kabul ve iskân edilir. 

I - Bir numaralı mıntakalar haricindeki vilâ
yetler ahalisinden bu mmtakalara ailelerile birlik
te gelip yerleşmek istiyen türk ırkına ve harsına 
mensup askerî ve mülkî mütekaitler yine mezkûr 
vilâyetler halkından ve türk ırkına mensup olduğu 
halde bu mıntakalarda askerlik etmiş olup terhisle-
lerinde ailelerini getirerek ve bekâr olanlardan 
evlenerek yerleşmek istiyenler maddeye tev
fikan kabul ve iskân olunurlar. 

J - Üç seneden fazla olan mahkûmiyetlerini bu 
mıntaka dahilindeki hapishanelerde ikmal ettikten 
sonra ailelerile yerleşmek istiyen Türk harsma 
mensup kimseler maddeye tevfikan kabul ve 
iskân edilirler. 

îki numaralı mıntakalar 

MADDE 11 — Bu mıntaka dahilinde: 
A - Mevcut aşiretler - Türk harsına mensup 

olanlardan başlanarak - iskân edilirler. 
B - Bir numaralı mmtakada mevcut aşiretler

den Türk ırkma ve harsma mensup olmıyanlar iki 
numaralı mıntakaya nakledilerek serpiştirme su-
retile yerleştirilir. 

C - Bir numaralı mmtakada 1914 ten evvel mu
kim olup Umumî harpte veya Millî mücadelede 
iki numaralı mıntakaya dahil vilâyetlere gelmiş 
olanlardan Türk harsına mensup olmıyanlar da-
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ğmık olarak bu mmtaka dahilinde alakonulur. 

D - Hariçten gelecek Türk harsına mensup 
muhacirler iklim ve hayat şartlarile mutabakat 
kaydile bu mmtakalara dahi kabul ve iskân oluna
bilir, 

E - Dört numaralı mıntakalar halkından veya 
bir numaralı mmtaka dahilinde sakin olanlardan 
Türk harsına mensup olmıyan vatandaşlar iklim 
ve hayat şartlarına mutabakat kaydile dağınık o-
larak iki numaralı mıntakaya yerleştirilir. 

F - Bir numaralı mmtaka dahilindeki vilâyet
ler ahalisinden olup aslen Türk ırkına veya ana 
dili itibarile Türk harsına mensup olmıyan ef
rattan askerlik mükellefiyetini bir numaralı mm
taka haricinde ikmal ederek ailelerini iki numa
ralı mıntakaya getirip yerleşmek veya bekâr ol
duğu halde iki numaralı mıntakada evlenerek 
yerleşmek istiyenler. 

Yine bu evsafı haiz olmak üzere üç seneden zi
yade mahkûmiyetlerini iki numaralı mıntakadaki 
hapishanelerde ikmal ettikten sonra ailelerile veya 
evlenmek suretile yerleşmek istiyenler 18 inci mad
deye tevfikan iskân olunurlar. 

Üç numaralı mrntakalar 

MADDE 12 — Türk harsına mensup olup aile 
başına 500 lira nakitleri mevcut olduğunu ispat 
eden ve Hükümetten iskân yardımı istemiyeceğine 
dair taahhütname veren muhacirler için üç numa
ralı mmtakalara yerleşmek serbest bırakılmıştım 
Bu mmtakalara yerleşenlerin yalnız tescilleri ile 
iktifa olunur. 

Dört numaralı mıntakalar 

MADDE 13 — Sıhhî, maddî, harsî, siyasî, as
kerî, inzibatî sebeplerle iskân ve ikameti menedilen 
ve boşaltılması meşrut olan dört numaralı mınta
kalar halkı iklime, hayat şartlarına ve bu ka
nımda zikredilen kayıtlara mutabakat gözedilerek 
bir veya iki numaralı mmtakalara nakil ve iskân 
edilirler. 

Dört numaralı mıntakaya hiç kimsenin yeniden 
yerleşmesine müsaade olunamaz. 

Kabul ve iskân için müracaat şekli 

MADDE 14 — istekleri ile Türkiyede tavattun 
etmek üzere gelen muhacirlerin ve yine bu kanuna 
tevfikan bir numaralı veya iki numaralı mmtaka
lara nakil ve iskânlarını istiyen vatandaşların bu 

kanunda gösterilen muafiyetlerden, sevk, iaşe ve 
tahsil ve sıhhiye yardımlarından istifade hakkını 
haiz olmak için ne veçhile müracaat edecekleri bu 
kanunun tatbik suretlerini gösterir nizamnamede 
tasrih olunur. 

Sevk ve iaşe 

MADDE 15 — A - Hükümetin gösterdiği yerde 
iskân kabul eden muhtaç muhacirlerin, bir ve iki 
numaralı mmtakalara mecburî olarak gönderilen 
vatandaşlardan muhtaç olanların iskân mahalleri
ne şevkleri; iskân mahalline kadar yollarda, is
kân olununcaya kadar geçecek zaman zarfında ve 
iskândan sonra azamî iki ay zarfında iaşeleri (mah
rukat, lüzum halinde bir defaya mahsus elbise 
dahil) masarifi Hükümete aittir. 

B - Bir ve iki numaralı mmtakalara isteklerde 
gidenlerden muhtaç olanlar işbu sevk ve iaşe mas
raflarını 32 nci maddeye tevfikan borçlanırlar. 

O - Hükümetin gösterdiği yerlerde iskân kabul 
eden muhacirlerden ve bir ve iki numaralı mmta
kalara gerek mecburî, gerek isteklerile iskân edilen
lerden muhtaç olanların çiftçi iseler ilk mahsulü 
idrakine kadar, esnaf ve sair zümrelerden iseler 
azamî altı aya kadar aileleri ile birlikte iaşeleri Hü
kümetçe temin edilerek iaşe masrafı 32 nci maddeye 
tevfikan borçlandırılır. 

D - Muhtaç olmıyanlardan talip olanların sevk 
ve iaşeleri, masrafı tarafından peşin tesviye olun-
duğu takdirde Hükümetçe tanzim ve temin oluna
bilir. 

Adi iskân 

MADDE 16 — Adi iskân derecesini gösterir 
cetvel merbuttur. 

Adi iskân meccanen temin olunur. 

Adi iskâna tâbi olanlar 

MADDE 17 — Adi iskâna tâbi olanlar şun
lardır : 

A - Hükümetin gösterdiği yerde iskân kabul 
eden muhtaç muhacirler ve mülteciler, 

B - Bilûmum bir numaralı mmtaka dahilinde 
onuncu maddeye tevfikan mecburî olarak Hükü
metçe yerleştirilen muhacirler, mülteciler, vatan
daşlar, 

C - Dört numaralı mıntakalar halkından olup 
mecburî olarak nekledenler, 

D - Bir numaralı mıntakaya 10 uncu maddeye 



tevfikan arzularile yerleşenlerden muhtaç bulu
nanlar. 

Borçlu iskâna tâbi olanlar 

MADDE 18 — Borçlu iskana tâbi tutulanlar 
şunlardır: 

A - tki numaralı mıntakada Hükümetin göster
diği yerde iskân kabul eden ihtiyaçsız muhacirler, 

B - Dört numaralı mmtakalar halkından olma
dığı halde iki numaralı mıntakalara mecburî ola
rak Hükümetçe yerleştirilen vatandaşlardan muh
taç olanlar, 

C - îki numaralı mıntakalara 11 inci madde veç
hile isteklerile iskân edilen vatandaşlardan muhtaç 
bulunanlar. 

Bunlara 16 ncı maddeye merbut cetvelde göste
rilen dereceler dahilindeki emval 32 inci maddeye 
tevfikan borçlandırma suretile verilir. 

Tevziat 

MADDE 19 — Bir ve iki numaralı mmtakalar-
da Hükümetçe yerleştirilen muhacirlerden ve mec
burî olarak nakil ve iskân edilen vatandaşlardan 
ve bir numaralı mıntakaya isteklerile yerleşen Türk 
harsına mensup ailelerden muhtaç olanlara çiftçi 
iseler çift hayvanları, ziraat aletleri, tohumluk ve 
sanat erbabından, veya esnaftan ise alât, edevat, 
mevaddı iptidaiye ve çerçilere sermaye Hükümetçe 
verilerek bedelleri 32 nci maddeye tevfikan ken
dilerine borçlandırılır. 

Metrukât 

MADDE 20 — Dört numaralı mmtakalar hal
kından olan vatandaşlardan bu mmtakalar haricine 
mecburî olarak nakledilenler menkul mallarını ve 
masrafı kendilerine ait olmak üzere tapuya merbut 
gayrimenkul mallarının enkazından kabili nakil 
olanları gittikleri yere götürebilirler. Terkettik-
leri gayrimeııkullerin miktar, mesaha ve kıymeti 
her ne olursa olsun bunlara yeni yurtlarında mec-
canen temlik edilen gayrimenkula! ile karşılaştı
rılmış ve tekas edilmiş hükmünde tutulur. Bun
dan dolayı Hükümete karşı bir gûna mütalebeleri 
mesmu değildir. 

Bir ve iki numaralı mıntakalara mecburi olarak 
nakledilenler menkul mallarını gittikleri yere gö
türebilirler. Tapuya merbut gayrimenkul olarak 
terkettikleri arazi ve emlâkin 1915 ten evvelki ver
gi, yoksa tapu kıymetinin dört mislini (ve mukay

yet kıymet yoksa mahallî idare heyeti kararile 
emsaline ait mukayyet kıymetlere kıyasen takdir 
olunacak kıymeti ) natık mazbata mahallî idare 
heyetlerince tanzim ve sahiplerine teslim edilerek 
eski yurtlarile ilişikleri kesilir ve bu suretle maz
bataya raptolunan metruk gayrimenkul malların 
tam mülkiyeti Devlete intikal eder. 

Bir ve iki numaralı mıntakalara 10 ve 11 inci 
maddeler veçhile arzularile nakil ve iskân edilenler 
dahi eski yurtları ile ilişiklerini kesmeğe ve yeni 
yurtlarına iskân edildikleri tarihten itibaren bir se
ne zarfında gayrimenkul mallarını satıp nakde 
tahvil edemedikleri takdirde ayni veçhile kıymetleri 
tesbit ve mazbataya raptolunmak üzere tam mülki
yetini Devlete terketmeğe mecburdurlar. 

10 uncu maddenin «F» fıkrasında beyan olun
duğu veçhile bir numaralı mıntakalara avdetleri 
temin edilecek olanların 1914 tarihinde kendileri
nin veya murislerinin uhdei tasarruflarında bulun
duğu kay den sabit olan gayrimenkul malların ayni 
veçhile tesbit edilen mukayyet kıymetlerini dört 
misline natık metrukât mazbataları nama muharrer 
olarak mahallî idare heyetlerinde tanzim edilir ve 
istihkak sahiplerine teslim edilir. 

Metrukât mazbataları nama muharrerdir; no
ter vasıtasile başkasına ciro edilebilir. Varislere 
intikali ahkâmı umum iyeye tâbidir. 

Tef f iz 

MADDE 21 — 1 numaralı mıntakalarda 10 ve 
11 inci maddelere tevfikan gerek mecburî gerek 
ihtiyarî olarak nakil ve iskân edilen vatandaşlara 
yeni iskân edildikleri vilâyet dahilinde Rum emva
li metrukesinden gayri Maliye hazinesine ait her 
nevi emlâk ve araziyi 915 te mukayyet kıymetinin 
bulunmadığı takdirde emsaline nazaran 20 nci 
maddede beyan olunan şekilde takdir olunan kıy
metin dört misli üzerinden talepte tekaddüm sıra-
sile ellerindeki metrukât mazbataları mukabilinde 
teffiz olunabilir. 

Şu kadar ki bu suretle bir aileye beş yüz dö
nümden fazla arazi teffiz olunamaz. 

iki numaralı mıntakalarda metrukât mazbata
ları sahiplerinin iskân edildiği vilâyet dahilinde 
Rum emvali metrukesinden gayri Hazine em
rindeki her nevi emvali milliye ve metruk enin mü
zayedelerine nakit gibi kabul ve mahsup olunur. 

10 uncu maddenin «10» fıkrasında beyan olu
nan mütekaitlere ve bunların dul ve yetimlerine 
ilişiklerini kesmek üzere müracaatları halinde ma-
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aşlarının on seneliğine mukabil Maliye vekâletince 
tanzim ve ita olunacak mazbatalar metrukât maz
bataları hüküm ve kıymetini haizdir. 

1 numaralı mıntakalarda iskân edilen muhacir
ler dahi iskân tarihinden itibaren beş sene zarfın
da ve iskân edildikleri vilâyet dahilinde peşin para 
ile arzu ettikleri takdirde bu maddenin ilk fıkra
sında beyan olunan sıraya dahil olarak 915 mu
kayyet kıymetlerinin dört misli üzerinden arazi ve 
emlâk tefevvüz edebilirler. Şu kadar ki bu suretle 
bir aileye bir köy hududu içinde beş yüz dönüm
den fazla arazi teffiz olunamaz. 

Yeni tesis ve ihya edilecek köylerde müşterek 
ihtiyaçlar 

. MADDE 22 — 3ır ve iki numaralı mıntaka
larda muhacirlerin veya mecburî veya ihtiyarî ola
rak nakledilen vatandaşların iskânı için yeniden \ 
tesis ve ihya edilecek köylerde mera, harman ve) 
pazar yerleri, kabristan ve mümkün olan mahaller
de köy sandığı menfaatine imece suretile işlenecek 
( 500 dönüme kadar ) tarla, fidanlık, baltalık, 
orman ittihazına elverişli yerler meecanen tahsis 
ve tefrik, karakol mektep gibi mebani ile içme su 
yollan ve çeşmeleri tesisatı veya eskiden mevcut 
olup zaman ile muattal kaldığı anlaşılan su yolla
rının galeri, kuyu ve sarnıçlarının ve iska terti
batının ihyası ile yeniden kabili istifade hale ge
tirilmesi ameliyatı da Hükümet hesabına inşa ve 
ifa edilir. 

Maarif yardımı 

MADDE 2'S — 10 uncu maddeye tevfikan mec
burî veya ihtiyarî olarak bir numaralı mıntakaya 
Hükümetçe yerleştirilen muhacirlerin ve vatan
daşların orta tahsili takip edebilecek evsaftaki kız 
ve erkek çocukları müsabaka sırasile mıntaka da
hilindeki orta mekteplere, liselere, muallim mek
teplerine, memleket ve meslek mekteplerine usulü 
mevzuasına tevfikan leylî ve meccanî olarak kabul 
olunurlar. 

Mecburî ikamet 

MADDE 24 — (ferek kendi arzularile gerek 
bir muahede veya zaruret icabı olarak Türkiyeye 
gelip kabul edilen muhacirlerden alelûmum mül
tecilerden bir ve iki numaralı mıntakalara yerleşen
ler ile 10 ve 11 inci maddelere tevfikan mezkûr mın
takalara nakledilen ve yerleştirilen vatandaşları 

ı Hükümetçe gösterilen iskân mahallinde beş sene 
müddetle oturmağa mecburdurlar. 

Dahiliye vekâletinin müsaadesi olmadıkça iskân 
yerlerini bir' veçhile terkedemezler. Muvakkaten 
işi ve ticareti veya tahsil zarureti olanların böyle 
bir müsaade ile infikâkleri, iskân mahallini terk 
mahiyetinde olmamak meşruttur. 

Bir ve dört numaralı mmtakadan nakledilenler 
iskân olundukları mahalde mecburî ikamet müdde
tini bitirmiş olsalar dahi bu mıntakalara avdetle 
orada yeniden tesisi ikamet etmelerine müsaade 
olunamaz. 

İskân işinde tashihftt 

MADDE 25 — 24 üncü maddede zikredilen 
kimselerin bir ve iki numaralı mıntakalara kabul
lerinden itibaren iki sene zarfında görülecek hakikî 
lüzum üzerine ayni mıntakalarda iskân mahalleri
ni tebdil ve tashihe İcra vekilleri kararile Dahiliye 
vekili mezundur. 

Mukayyet tasarruf 

MADDE 26 — 10 ve 11 inci maddeye tevfikan 
bir ve iki numaralı mıntakalara yerleşenlere gerek 
adi ve gerek borçlu iskân ve gerek teffiz suretile 
verilen gayrimenkuller beş sene müddetle satılmaz; 
tapularına o yolda meşruhat verilir. 

Muafiyetler : Gümrük muafiyeti 

MADDE 27 — Bu kanuna tevfikan Türkiyeye 
kabul edilen muhacirlerin aile başına getirecekleri 
menkul mallar, tohumluk, çift hayvanları, ziraat 
aletleri, sanayi alât ve edevatı, mevaıddı iptidaiye-

terile kamilen ve mevaşi sürülerile eşyayi ticariye-
lermden 10 000 liralık miktarı müstemirren işgal 
ett; deri ticaretin nevine mutabakatı Türkiye kon-
sr-OKjanelerince tasdik edilmek şartile gümrük res-
mu, bir defaya mahsus olmak üzere sair bilcümle 
tekâliften muaftır. ! 

Vergi muafiyeti 

MADDE 28 — Gerek hariçten gelip kabul edi
lerek gerek dahilden mecburî veya ihtiyarî istekle 
nakloVanarak bir numaralı mmtakaya yerleştiri
lenler tarihi tescillerinden itibaren: 

A - i lk iki sene tamamen, 
B - Üç, dört, beşinci senelerde yan yarıya bi-

ı lâvasıta vergilerden ve yol mükellefiyetinden muaf 
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tutulurlar, 

C - Bu kanuna tevfikan meccanen temlik edi
len emvalden dolayı veraset ve intikal vergisi alın
maz, 

T) - Muhacir ve mültecilere ait iskân, temlik, 
teffiz, takdiri kıymet ve borçlanma muameleleri 
puldan muaftır. 

19 uncu maddeye tevfikan iki numaralı mınta-
kaya yerleşenlerile 12 nci maddede gösterildi £çi 
veçhile üçüncü mmtakaya yerleşen muhacirler ta
rihi tescillerinden itibaren yalnız iki sene bilâ
vasıta vergilerden ve yol mükellefiyetinden muaf 
tutulurlar. 

Tapu muafiyeti 

MADDE 29 — Umumiyetle adi iskân ve tef
fiz suretile verilen gayrimenkul mallar tapu harcı 
alınmadan tapuya raptolunur. 

Borçlu iskân suretile verilen gayrimenkul! er 
harç alınmadan ipotekli tapuya raptedilir. îpotrMi 
tapuların ipoteksiz tapuya tebdilinde harç alm-
maz. 

Askerlik muameleleri 

MADDE 30 —- Muhacir ve mültecilerin asker
lik muameleleri askerlik mükellefiyeti kanununun 
muaddel ikinci maddesi hükmüne tâbidir. Diğer 
vilâyetler ahalisinden olup bu kanuna tevfikan 1 
numaralı mıntakalara yerleştirilen vatandaşlar da
hi askerlik mükellefiyeti kanununun muaddel ikin
ci maddesi hükmünden muhacirler misillû müste
fit olurlar. 

Tescil için müracaat müddeti 

MADDE 31 — Muhacirler Türkiyeye muvasa-1 
1 atlarından bir ve iki numaralı mıntakalarda iskâ
na tâbi olanlar bu mıntakalara vusullerinden 
itibaren üç ay zarfında tescil olunur ve puldan 
muaf olmak üzere aile reislerinden alınacak be
yannameler tescile esas tutulur. 

Borçlanma 

MADDE 32 — 15, 18, 19 uncu maddelerde be
yan olunan borçlanma muamelelerinde 14 kânunu
sani 1926 tarihli 716 numaralı borçlanma kanunu
nun hükümleri tatbik olunur. 

Ancak borç taksitleri, tescili tarihini takip cicn 

| üçüncü malî sene iptidasından itf haren istifa olu
nur. 

Uzun vadeli taahhütler 

MADDE 33 — îskâna ait, ameliyat ve inşaat 
için her seneye ait tahakkuk eden miktarı taallûk 
eylediği sene bütçesinden sarf olunmak üzere sene
lere şamil taahhüt aktine Hükûmer mezundur. 

îskân işlerinin muhtelif mıntakalarda bir veya 
bir kaç şirket marifetile tedviri kanamı mahsus Ya
zına mütevakkıftır. 

îskân masraflar 

j MADDE 34 — Birinci maddede beyan olunan 
iskân programının tatbiki masrafı olarak on beş 
sene müddetle her sene Dahiliye bütçesine ayrı 
bir fasıl hükmünde lâakal iki milyon lira tahsisat 
konulur. 

Bir numaralı mmtakaya seneden seneye yeniden 
iskân edilecek nüfusun ihtiyaçlarile alâkadar hiz
metlerin istilzam ettiği masraflar için dahi nevine 
göre ait olduğu vekâletin on beş sene müddetle her 
sene bütçesine ayrı fasıl olarak iktiza eden tahsisat 
vazolunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda beyan edilen fasıllar
dan her malî sene nihayetinde gayri ezsarf kalan 
mebaliğ ertesi senenin ihtiyacına karşılık olmak ve 
sarfolunmamak üzere Devlet bankasına yatırılır, 
ve ertesi sene bütçesindeki tahsisata ilâve olunur. 

tskân teşkilâtı 

MADDE 35 — îskân teşkilâtı, merkezde Da
hiliye vekâleti merkez teşkilâtı hakkındaki kanuna 
tevfikan nüfus işleri umum müdürlüğüne merbut
tur. 

Bir ve iki ve üç numaralı mıntakalara dahil 
olunanların tebeyyün edecek ihtiyaca göre taşra 
teşkilâtının ve kadrolarının tesbiti îcra Vekilleri 
Heyeti kararına mütevakkıftır. 

Vilâyetlerde, iskân teşkilâtı mahallî en büyük 
mülkiye memurlarının emri ve nezareti altındadır. 

îskân memurları istihdam şeraiti itibarile da
hiliye memurları kanununa tâbidir. 

Her sene bütçesile tasdik edilecek tahsisat ve 
îcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunacak kadro 
dahilinde ücretli memur istihdamına Dahiliye vekili 
mezundur. 
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Merkez iskân komisyonu 

MADDE 36 — Dahiliye vekâletinde vekilin ve
ya tevkil edeceği zatin riyasetinde Dahiliye, Hari
ciye, Maliye, İktisat, Ziraat, Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletlerile Büyük erkânı harbiye riyase-
tince ve Ziraat bankasınca tensip olunacak zevattan 
ve vukuf ve ihtisaslarından istifade edilmek üzere 
Dahiliye vekâletince hariçten intihap kılınacak aza
mî dört zatten müteşekkil merkezî iskân komisyonu 
bulunur. 

Merkezî iskân komisyonu başlıca Türkiyeye ge
lecek muhacirlerin veya Türkiyede naklolunacak 
vatandaşların eski ve yeni iktisadî, içtimaî, sıhhî 
evsaf ve şeraite göre mürettep mahallerini tetkik 
etmek 1, 2, 3, 4 numaralı iskân mmtakaları ve is
kân programları hakkında tetkikatta bulunmak, 
muhacirlerin sevk şeraitini mütalea eylemek, is
kân tahsisatının sarf mahalleri hakkında mütalea-
da bulunmak ve hariçten ve dahilden yeni yurtla
rına yerleşecek olanların şevkleri ve müstahsil hale 
gelinciye kadar bakımlarile alâkadar olan Devlet 
devair ve şuabatının müzaheretlerini ve mesai te-
sanüdünü temine ait tedbirleri tezekkür etmek gibi 
vazifelerle mükelleftir. Kararlan istişarî mahiyeti 
haizdir. Merkezî iskân komisyonunun mesai usulü 
Dahiliye vekâletince tanzim ve icra Vekilleri He

yeti tarafından tasdik edilecek bir talimatname île 
tesbit olunur. 

Nizamnameye kalan hükümler 

MADDE 37 — Bu kanunun tatbiki suretleri 
nizamname ile tayin olunur. 

îlga edilen hükümler 

MADDE 38 — 31 mayıs 1926 tarihli 885 nu
maralı iskân kanunu ve mahalli iskânlarını bilâ 
mezuniyet tebdil eyliyen muhacir, mültecilerle aşa-
ir hakkında 30 teşrinisani 1341 tarihli ve 675 nu
maralı kanun ve işbu kanuna muhalif hükümler 
mülgadır. 

MADDE 39 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 40 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 - IV - 1932 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 

Dr. Refik Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 
Ik. V. S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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tskân kanunu lâyihası muvakkat encümeninin tadili 

Yerleştirin e kanunu 

Başlangıç 
BİRİNCİ MADDE — Türkiyede türk ekimine ( kültürüne ) bağlılık dolayi-

sile nüfus oturuş ve yayılışının, işbu kanuna uygun olarak, İcra Vekillerince 
yapılacak bir programa göre, düzeltilmesi Dahiliye vekâletine verilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Dahiliye vekâletince yapılıp İcra Vekilleri heytince 
tasdik alunacak haritaya göre Türkiye, yerleştirme bakımından, üç türlü mınta-
kalara ayrılır: 

1 numaralı mıntakalar: Türk ekimli nüfusun üşmesi istenilen yerlerdir. 
2 numaralı mıntakalar: Türk ekimine sinmesi istenilen Nüfusun, göç ettirilip 

yerleştirilmesine ayrılan yerlerdir. 
II numaralı mıntakalar: yer, sıhhat, iktisat, ekim, siyaset, askerlik ve inzibat 

sebeplerde boşaltılması istenilen ve yerleşme ve oturma yasak edilen yerler
dir. 

Yukanda yazılan yerleşme mmtakalarmın tasdikli haritasında, zamanla or
taya çıkacak ihtiyaca göre, değişiklikler yapılması Dahiliye vekâletinin teklifi 
üzerine İcra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 

Bölüm : I 
Muhacirlerin ve n ültecilerin kabulü 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiyede yerleşmek dileğile dışardan, teker veya toplu, 
gelmek isteyen Türle soyundan yerleşik veya göçebe kişiler ve aşiretler ve Türk 
ekimine bağlı yerleşik kimseler, işbu kanunun hükümlerine göre, Dahiliye vekâ
letinin emrile alınırlar; bunlara (Muhacir) denir. Kimlerin ve hangi memleketler 
halkının Türk ekimine bağlı sayılacağı İcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olu
nur. 

Türkiyede yerleşmek dileğile olmayıp bir zaruret sürüklemesile, iğreti otur
mak üzere, sığınanlara (Mülteci) adı verilir. 4 üncü maddede yazılı sebepler bu
lunmayan mülteciler, Türkiyede yerleşmek isterler ve bunu yazı ile bulundukları 
yerin Hükümetine bildirirler ise, muhacir gibi yerleştirim ve nüfus kütüklerine ya
zım muamelesi görürler- öbür mülteciler için vatandaşlık kanunu hükümleri tat
bik olunur. 

Dahiliye vekâleti muhacirlerin ve mültecilerin alınma yollarını gösterir bir ta
limatname hazırlar. 

DÖRDÜNCÜ MADDE —• A : Türk ekimine bağlı olmayanlar, 
B : Anarşistler, 
C : Casuslar, 
Ç : Göçebe çingeneler, 
D : Memleket dışına çıkarılmış olanlar Türkiyeye muhacir olarak alınmazlar. 

Bulaşık hastalıklar doğrudan doğruya Hükümet hastanelerine gönderilip oralarda 
parasız tedavi olunurlar. 
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BEŞÎNOİ MADDE — Huhusî bir ahit dolayısile Türkiyeye mecburî olarak ga

lenler yapılan muahede hükümlerine ve Hükümetçe verilen kararlara göre alı
nırlar. 

ALTINCI MADDE — A : Muhacirler sınırdan girdikleri veya nakil vasıtala
rından çaktıkları yerin en büyük mülkiye memuruna baş vurarak kendilerini 
ve ailesi fertlerini yazdırıp bir «muhacir kâğıdı» almağa ve bir yurttaşlığa girme 
beyannamesi imzalamağa mecburdurlar, muhacir kâğıdı iğreti doğum kâğıdı ye
rine geçer. Bir yıl muteber tutulur. 

B : Muhacir olarak almanlar, icra Vekilleri Heyeti kararile, hemen yurttaş
lığa alınırlar. Küçükler baba ve analarına veya hısımlarına bağlı tutulurlar. 
Kimsesiz gelen küçükler, yaşma bakılmaksızın, yurttaşlığımıza geçirilirler. 

YEDlNCÎ MADDE — A : Türk soyundan olup Hükümetten yerleşme yardı
mı istememeği yazı ile bildiren muhacirler ve mülteciler Türkiye içinde istedik
leri yerde yerleşmeye serbest bırakılırlar. Bunlardan doğrudan doğruya veya 
sözlerine aykırı olarak Hükümetten yerleşme isteyenler Hükümetin göstereceği 
yerlere gitmeye mecburdurlar. 

B : Türk soyundan olmayanlar, Hükümetten yardım istemeseler bile, Hükü
metin göstereceği yerde yurt tutmağa ve Hükümetin izni olmadıkça buralarda 
kalmağa mecburdurlar; izinsiz başka yere gidenleri ilk defasında yerlerine 
çevrilirler; tekerrürü halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile, yurttaşlıktan, düşü-
rülürler. 

C : Muhacirlerin ve mültecilerin Hükümetten yerleşme istemeleri, geldikleri ta
rih başlangıç olmak üzere, iki yıl içinde yapılır. 

Bölüm : II 
İçerde göçettirmeler ekim ve idare tedbirleri 

SEKÎZÎNCİ MADDE — Türkiye içinde toprağı dar veya azmaklık, bataklık, 
ormanlık, dağlık ve taşlık olan yerlerde bulunan ve geçim vasıtasından mahrum 
olan köyleri, gerek yerleşik gerek göçebe bulunsun 3 numaralı mmtakalar halkını 
yaşayış ve sıhhat şartları elverişli olan yerlere göçettirmeğe; evleri dağınık köy
leri daha uygun merkezlerde toplamağa; huğları, obaları ve komları köyler içine 
kaldırmağa ve yenilerinin yapılmasını yasak etmeğe Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

DOKUZUNCU MADDE — Türkiye tabiiyetinden bulunan gezginci çingenele
ri ve Türk ekimine bağlı olmayan göçebeleri, toplu olmamak üzere, kasabalara ve 
serpiştirme suretile Türk ekimli köylere dağıtıp yerleştirmeğe; casuslukları sezi-
lenlerini sınır boylarından uzaklaştırmağa ve ecnebi tabii gezgmci çingeneleri ve 
Türk ekimine bağlı olmayan göçebeleri millî sınırlar dışına çıkarmağa Dahiliye ve
kili salahiyetlidir. 

ONUNCU MADDE — A : Kanun aşirete hükmî şahsiyet tanımaz. Bu hususta, 
her hangi bir hüküm, vesika ve ilâma destekli de olursa olsun, tanınmış haklar 
kaldırılmıştır. 

Aşiret reisliği, beyliği, ağalıklığı ve şeyhliği ve bunların her hangi bir vesikaya ve
ya görgü ve göreneğe dayanan her türlü teşkilât ve taazzuvları kaldırılmıştır. 

B : Bu kanunun neşrinden önce her hangi bir hüküm veya vesika ile veya tü
re ve görenekle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara izafetle reis, bey, ağa, ve 
şeyhlerine ait olarak tanınmış, kayitli, kayitsiz, bütün gayrimenkuller Devlete ge
çer. Bu kanun hükümlerine ve. Devletçe tutulan usullere göre bu gayrimenkuller 
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muhacirlerc, mültecilere, göçebelere, göç ettirilenlere, topraksız veya az topraklı 
yerli çiftçilere dağıtılıp tapuya bağlatılır. 

Bu gayrimeııkullerin aidiyeti tapu sic illerindeki kay itlere göre tesbit olunur. 
Tapu sicillerinde aidiyete dair bir kayit yoksa veyahut kayitler yalnız şahıslar 
namına olupta halk arasında bunların aşirete ait olduğu şayi bulunuyor ve aşi
ret fertleri de bu gayrimenkul!erden başkasına sahip bulunmuyorlarsa* aidiyet, 
tahkikat üzerine, o yerin idare heyeti kararıle hallolunur; valilerce tasdik edilen 
idare heyetlerinin bu kararı katidir. 

C : Bu kânunun neşrinden önce aşiretlere reislik, beylik, ağalık, şeyhlik yap
mış olanları, yapmak isteyenleri ve sınırlar boyunda oturmasında emniyet ve asa
yiş bakımından mahzur bulunanları, ailelerde birlikte, uygun yerlere göç ettirip 
yerleştirmeğe, tera Vekilleri Heyeti kararile, Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

Ç : Türk tabii olupta Türk ekimine bağlı bulunmayan aşiretler fertlerinin da
ğınık olarak 2 numaralı mmtakalara, Türk tabii ve Türk ekimli göçebe aşiret
ler fertlerini sıhhat ve yaşama şartları elverişli yerlere göçettirip yerleştirmeğe; 
Türk tabii olmayan ve Türk ekimine bağlı bulunmayan göçebe aşiretler fertlerini 
icaba göre Türkiye dışarısına çıkarmağa Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

ON BİRİNCİ MADDE — A : Anadili türkçe olmayanlardan toplu olmak üze
re yeniden köy ve mahalle, işçi ve sanatçı kümesi kurulması veya bu gibi kimse
lerin bir köyü, bir mahalleyi, bir işi veya bir sanatı kendi soydaşlarına inhisar 
ettirecek bir oluş meydana getirmesi yasaktır. 

B : Türk ekimine bağlı olmayanlar veya Türk ekimine bağlı olupta türkçe-
den başka dil konuşanlar hakkında ekim, askerlik, siyaset, topluluk, (İçtima-
îlik) ve inzibat sebeplerde icra Vekilleri Heyeti kararile Dahiliye vekâleti lüzum
lu görülen her türlü tedbiri almağa mecburdur. Toptan olmamak üzere başka 
yerlere göçettirmek ve yurttaşlıktan düşürmek te bu tedbirler içindedir. 

C : Kasabalarda ve şehirlerde yerleşen ecnebilerin tutarı belediye sınırı 
içindeki bütün nüfus tutarının yüzde onunu geçemez ve ayrı mahalle kuramaz
lar. 

Bölüm : III 
Yerleştirme 

ON ÎKÎNCÎ MADDE — 1 numaralı mmtakalara: 
A : Yeniden hiç bir aşiretin veya göçebenin sokulmasına; 
B : Türk ekimine bağlı olmayan hiç bir ferdin yeniden yerleşmesine; 
O : Bu mmtakaların eski yerlilerinden olsa bile Türk ekimine bağlı olma

yan hiç bir kimsenin dönmesine izin verilemez. 
Ç : Bu mmtakalarda soyca Türk olup dilini unutmuş bulunan köyler halkına: 
D : Soyca Türk olup dilini unutmuş aşiretlere bağlı ailelere, ahalisi Türk eki

mine bağlı köyler ile nahiye, kaza ve vilâyet merkezleri civarında, toprak da
ğıtılarak yerleştirilirler. 

E : Bu mmtakalarda, 1914 ten önce, yerleşip ana dili Türkçe olan ve umumî 
veya millî savaşta mmtaka dışarısındaki vilâyetlere gelmiş ve bu kanunun 
meriyetine kadar hiç bir yerleşme yardımı görmemiş bulunanların eski yurtla
rına dönmeleri ve yerleşmeleri temin olunur. 

F : Dışardan gelecek Türk ekimli muhacirler, iklim ve yaşayış şartlarına uy
gunluğu göz önünde tutularak, bu mmtakalara alınıp yerleştirilirler. 

O : 3 numaralı mıntakalar halkından veya bir numaralı nnntakalar dışında 
yerleşmiş olanlardan Türk ekimli yurttaşlar, ailelerile birlikte, iklim ve yaşayış 
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şartlarına uygunluk kaydile, 1 numaralı mmtakalara alınıp yerleştirilirler. 

H : 1 numaralı mmtakalar dışındaki vilâyetler ahalisinden bu mmtakalara ai-
lelerile birlikte, gelip yerleşmek isteyen Türk soylu ve ekimli asker ve mülkiye 
mütekaitleri; yine bu vilâyetler halkından ve Türk soyundan olduğu halde bu mm
takalar da askerlik etmiş olup sarındıklarında ailelerini getirerek ve bekâr olanlar
dan, evlenerek, yerleşmek isteyenler, 17 nci maddeye göre, yerleştirilirler-

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 2 numaralı mmtakada: 
1 - Aşağıda yazılanlar Dahiliye vekâletinin uygun göreceği yerlerde yerleştirilir

ler: 
A : Dışardan gelen muhacirler ve mülteciler, 
B : Bu mmtakadaki aşiretler, 
C : 3 numaralı mmtakalardan göç ettirilenler (Göçebe ve yerleşik), 
Ç : 1 numaralı mmtakadan göç ettirilenler (Göçebe ve yerleşik), 
I) : 1 ve 3 numaralı mmtakalar halkından olup bu mmtakalarda askerliğini 

bitirmiş olanlardan evlenerek kalmak isteyenler, 
E : 1 numaralı mmtakalarda Türk soylu olmayanlardan bu mmtakaya gelip yer

leşmek isteyenler, 
2 - Aşağıda yazılanlar, icra Vekilleri Heyeti kararile göç ettirilip yerleştirile

bilirler : 
A : Topraksız veya az topraklı çiftçiler, 
B : Çöküntü, su taşmtısı gibi âfete uğrayan kimseler, 
C : Verimsiz veya azmaklık ve bataklık veya tehlikeli veya askerlikçe yasak 

topraklardaki insanlar, 
Ç : Ekimce veya siyasetçe veya idarece veya toplulukça veya askerlikçe veya 

iktisatça göçümleri lüzumlu görülen kimseler. 
3 - Türk soyundan olmayanların köylere, serpiştirme sııretile; kasaba ve şe

hirlere, ayrı mahalle veya küme yapmayacak yolda, yerleştirilmeleri mecburidir. 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Yer, sıhhat, iktisat, ekim, siyaset, askerlik ve 

inzibat sebeplerile Hükümetçe yerleşme ve outrma yasak edilip boşaltılması is
tenilen 3 numaralı mmtakalar halkı, iklime, yaşayış şartlarına ve bu kanunda 
yazılı kay itlere uygunluk gözetilerek 1 veya 2 numaralı mmtakalara göçettirilip 
yerleştirilirler. 

3 numaralı mmtakalara, İcra Vekilleri Heyeti kararı olmadıkça, hiç kimsenin 
yeniden yerleşmesine izin verilemez. 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — 
1 - Devlet kara ve deniz nakil vasıtaları muhacirleri, mültecileri, bunların 

gümrükten muaf bütün eşyalarını ve hayvanlarını, Hükümetçe göçettirilenleri ve 
bunların eşya ve hayvanlarını yerleşecekleri yere, yerleşecekleri yer, bun
ların yolları üzerinde değilse en yakın istasyon veya limana kadar pa'rasız nak
le deı ler. 

îmtiyazlı nakliye şirketleri ve imtiyazlı tahmil ve tahliye şirketleri bu kimse
ler ve eşyaları ve hayvanları hakkında asgari tarifelerini tatbika mecburdurlar. 

2 - 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılı içerde bir yerden diğer 
yere göçettirilenlerden ve dışardan kendi kendine gelen muhacirlerden ve mülte
cilerden ihtiyaçlı olanlar: 

A : Bayağı yerleştirmeye tâbi tutulurlar, 
B : Kendilerinin, zat, ev, sanat ve ticaret eşyalarının, alât ve edevatının, 

yiyeceklerinin, tohumluklarının, koşum ve damızlık hayvanlarının ve gümrükten 
muaf bütün eşyalarının, kalktıkları yerden veya sınırdan yerleşecekleri yere 
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kadar, götürme masrafları Hükümetçe verilir. 

C : Bunlardan kaldırıldıkları veya sınırlarımızdan içeri girdikleri günden yer
leştikleri güne kadar geçen zaman ve yerleştirildiklerinden başlayarak bir yıl 
içinde yatacakları, yiyecekleri, yakacakları ve tedavileri Hükümetçe temin olu
nur. 

ç : Bunlardan çok fakir olanlarına, bir defalık, giyecek de Hükümetçe verile
bilir. 

3 - Hükümetçe göç ettirilenlerden kendi kendine gelen muhacirlerden ve mül
tecilerden ihtiyaçsız olanlara, serbest yerleşme isteyen bütün muhacirlere ve bü
tün mültecilere: 

A : Hükümetçe masraf yapılamaz. Ancak imkan olan yerlerde bunlara toprak 
v yeri, bağ ve meyvelik yeri verilir. 

B : Masrafları kendi taraflarından ödenmek şartiie, başka nakil vasıtaları, 
yatacak yer, yiyecek, içecek ve yakacak Hükümetçe temin ve tanzim olunabilir. 

4 - Dışardan Hükümet kararile getirilen muhacirlerde ihtiyaçtı ihtiyaçsız a-
ranmiyarak hepsi için ikinci bent tamamen tatbik olunur ve kalktıkları yerden 
sınırlarımıza kadar ikinci bendin (B) fıkrasındaki bütün nakliye, yatacak yer, 
yiyecek, yakacak ve tedavi masrafları Hüküriıet tarafından verilir. 

5 - Yerleştirildikleri yeri bırakarak serbest yerleşme isteyenlere,, verilmiş o-
laıı yapılar ve topraklar ve yapılan masraflar peşin olarak geri. alınmak şartiie 
Dahiliye vekâletince serbest yerleşme izni verilebilir. 

6 - İhtiyaçlıları ve ihtiyatsızları ayırmağa yarayan bir «ihtiyaç derece cetveli» 
Dahiliye vekâletince yapılır. 

ON ALTINCI MADDE — A : Karı ve koca bir aile olarak yerleştirilir; 
B : Evlenmemiş çocuklar, çocuksuz erkek ve kadın dullar, ana ve baba ile veya 

bunlardan sağ olanı ile birlikte yerleştirme görürler; 
C : Anasız ve babasız torunlar dede ve büyük analarile veya bunlardan sağ 

olanı ile birlikte yerleştirilirler. Ancak torunların payları tapuda kendi adlarına 
yazılır; 

Ç : Anasız ve babasız çocuklar birlikte bulunduğu ve yaşadığı kan, civar ve sıhrî 
hısımları ile birlikte yerleştirilirler. Ilımların da paylan tapınla kendi adlarına ya
zılır; 

D : Anasız ve babasız çocuklar kan ve civar veya sıhrî hısımlarından biri yoksa 
kendi başlarına yerleşme görürler. Bunların küçüklerine ayrıca vasi tayin ettirilir: 

E : Evli çocuklar ve evli torunlar, başlı basına bir aile olarak, yerleştirme görür
ler; 

F : O fıkrasındaki torunların, Ç ve D fıkralarındaki çocukların, övey çocukla
rın ve evlâtlıkların payları evleninceye kadar hiç bir suretle satılamaz, bağışlana
maz ve hâczolunamaz. 

ON YEDİNCİ MADDE — B a y ağı yerleştirme (Adi iskân) bir aileye, nüfus 
ve ihtiyacına göre oturacak ev veya ev yeri; sanatçilere ve tüccarlara ayrıca ge

çim getirecek dükkân veya mağaza yahut bu gibi yapı veya yeri ve döner sermaye; 
çiftçilere de ayrıca yetecek toprakla çift hayvanı, alât ve edevatı, tohumluk, ahır 
ve samanlık veya yeri vermekle yapılır. 

Köylerde ve kasabalarda sanatçılara, dükkândan ayrı yarım istihkak miktarı 
toprak ta verilir. 

Bayağı yerleştirme derecesini gösteren toprak dağıtım cetveli ilişiktir. 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Bayağı yerleştirmede Hükümetçe verilen tali-
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mata göre yapı yapılması için malzeme veya para verilebilir. Yapı yapmakta 
kendileri de kullanılabilir. 

Bayağı yerleştirme için Devlet ormanlarından parasız kereste vermek ve bu 
yapıları yapmada asker, Devlet memur ve müstahdemlerini ve vasıtalarını kul
lanmak caizdir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Yeniden kurulan veya canlandırılan köylere, 
orta malı olarak, mevcut nüfusun ortak ihtiyacına yetişen mektep, cami, köy 
odası, karakol, pazar, harman ve mezarlık yerleri, otlak, suvat; orman ka
nunu hükümleri içinde baltalık ve başka ortak ihtiyaçlara gerek yerler parasız 
bırakılır. 

Mektep, köyodası, çeşme, su yolları, kuyu, sarnıç ve sulama tertibatı da 
Hükümetçe yapılabilir veya onarılabilir. Bu işlerde buraya yerleştirilenleri işlet
meye Hükümet salahiyetlidir. 

YÎRMÎNCÎ MADDE — 1 numaralı mıntakalara bayağı yerleştirilenlere, de
ğeri peşin verilmek üzere, bayağı yerleştirme derecesinin iki katı, 914 veya da
ha önceki yılların tapu ve yoksa vergi değerleri üzerinden, toprak verilir. 

Vergi veya tapu değeri olmayanları, eşlerine bakılarak, o yerin idare heyeti
nin biçeceği değer üzerinden vermek caizdir. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Bayağı yerleştirilen muhacir, mülteci, göçebe 
ve göçettirilen çiftçilere ve sanatçılara aşağıda yazılı topraklardan dağıtılır: 

A : Menşei ve nevi ne olursa olsun bütün millî topraklardan, 
B : Şerhin, kasabaların, köylerin sınırları içinde bulunan mera, baltalık ve fun

dalık gibi orta malı olup Hükümetçe ihtiyaçtan artık görülen topraklardan, 
C : Şehirlerin, kasabaların, köylerin sınırları dışında kalan ve orman olmayan 

boş yerlerden, 
Ç : Devletçe görülecek lüzum ve zaruret üzerine bazı ormanlarda, îcra Vekille

ri Heyeti#kararile, muvafık görülen yerlerden, 
D : Hükümetçe satın alınacak veya istimlâk olunacak çiftlikler ve topraklar

dan. 
YÎRMÎ Î K Î N C Î MADDE — Muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve göç et

tirilenlerin yerleştirilmelerine ayrılan veya bunlara verilen yapılar ve topraklar, 
kimin işgali altında olursa olsun, vali veya kaymakamın yazılı emrile zabıtaca bo
şaltılır ve kendilerine teslim olunur. Bunlara vukubulacak tecavüzlerde de vali ve 
kayırı akamlar zabıta marif etile boşalttırın ağa salahiyetlidirler. 

Y ÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kamın hükümlerine göre muhacirlere, mül
tecilere göçebelere, göç ettirilenlere ve yerlilere dağıtılan yapı ve toprakların temli
kine vali ve kaymakamlar salahiyetlidirler- Dağıtış defter veya kararların altı vali 
veya kaymakamlarca tasdik edilmesi temliktir. Tasdikli defterlerdeki veya karar
lardaki miktarlar muteberdir. 

Y ÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhacirleri ve mültecileri ve göç ettirilenleri 
kendilerine ev yapıncaya veya Hükümetçe yaptırılmcaya kadar yerleşecekleri yerde 
veya civarda mevcut Hükümete veya halka ait uygun binalarda barındırmak ve bu 
binaları vali veya kaymakamın yazılı emrile zabıtaca hemen boşaltmak caizdir, an
cak bu boşaltmanın ev ve bina sahiplerinin yaşamalarını ve barınmalarını imkân
sız kalacak yolda olmaması ve bir yıldan artık sürmemesi şarttır. 

Bu yolda binası boşaltılanlara Hükümetçe münasip kira verilir. Muhacirlerin 
mültecilerin ve göç ettirilenlerin geçtikleri yerlerde, iğreti konaklamak üzere bir 
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haftadan artık bir müddet için bina boşaltılmasına izin verilemez. 

Bu maddenin hükümlerini tatbik için Dahiliye vekâletince talimat yapılır. 
YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Muhacirlerin, mültecilerin, göç ettirilenlerin ve 

göçebelerin yurtlandırıldıklarmdan başlayarak iki yıl içinde, görülecek hakikî 
lüzum üzerine, ayni mmtakalarda yerleşme yerlerini değiştirmeye ve düzeltmeye 
Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

Bölüm : IV 
Mecburiyetler, tasfiye ve istihkak mazbataları 

YtRMÎ ALTINCI MADDE — 3 numaralı mmtakalardan mecburî göç ettiri
lenler menkul mallarını birlikte götürebilirler. Bunların bıraktıkları gayrimen-
kullerin mülkiyeti tam olarak Devlete geçer. Tasarruf vesikasına bağlı olanları
nın sahiplerine 1914 veya daha önceki yıllar vergisi, yoksa tapu değerlerinin 
dört katı üzerinden, tapu ve vergi değerleri olmayanların eşlerinin vergi veya ta
pu değerlerine bakarak o yerin idare Heyetince biçilecek değer üzerinden birer 
« istihkak mazbatası » verilir. 

YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerine göre Hükümetçe göç 
ettirilenler veya isteklerde göç edenler bir yıl içinde eski yerlerindeki menkul 
ve gayrimenkul mallarını tasfiye etmeye mecburdurlar. Bu müddet içinde tasfiye 
etmeyenlerin menkul ve gayrimenkul malları Devletçe tasfiye olunur. Bunlardan 
isteyenler 26 ncı maddeye ^öve, gayrimenkullerine karşılık Hükümetten istih
kak mazbatası alabilirler. Bu takdirde bu gayri menkullerin mülkiyeti tam ola
rak Devlete geçer. 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — îst ihkak mazbataları önce sahiplerine git
tikleri yerde bayağı yerleştirme için verilen menkul ve gayrimenkul mallara 
mahsup edilir. Bakiyeleri yerleştikleri vilâyet içinde Hazinenin mülk ye toprak 
arttırmalarında nakit olarak kabul olunur. Şu kadar varki bir aileye istihkak 
mazbatası karşılığı olarak bayağı yerleştirme haddinin iki katından artık toprak 
verilemez. 

îstihkak mazbataları, sahiplerinin adlarına yazılı olup ancak noterlikler va-
sıtasile başkalarına ciro edilebilir. 

Bunların mirasçılara geçmesi umumî hükümlere bağlıdır. 
Y ÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — A : Hükümetçe bayağı yerleştirilerAmu-

hacirler, mülteciler, göçebeler ve 1 numaralı mmtakada Hükümetçe yerleştirilen 
kimseler yerleştirildikleri yerde en az on yıl oturmağa mecburdurlar. Bunlar 
Dahiliye vekâletinin izni olmadıkça başka yerlerde yurt tutamazlar. Başka yer
lere izinsiz gidip yurt tutanlar ve tutmak isteyenler yerleştirildikleri yere dön
dürülürler. 

B : 1 ve 3 numaralı mmtakalardan 2 numaralı mmtakaya göç ettirilen ve 2 
numaralı mmtakada 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre bir yerden başka yere göç 
ettirilenler on yıl sonra dahi, î c ra Vekilleri Heyeti kararı olmadıkça, başka yer
lere gidip yurt tutamazlar. 

OTUZUNCU MADDE — 12, 13, 14, ve 15 inci maddelere göre 1 ve 2 numa
ralı mmtakalara yerleşenlere gerek borçsuz ve gerek borçlu bayağı yerleştirme 
yolu ile veya bayağı yerleştirme haddi içinde teffiz şeklinde verilen gayrimen-
kuller on yıl müddetle hiç bir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, 
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haczolunamaZ) tapularına o yolda kayit dü sürülür. 

Hükümetin iznile Ziraat bankasına terhin caizdir* 

Bölüm :V 
Muafiyetler 

İ - Gümrük muafiyeti 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerine göre aİınaıı muhacirler

le dışarıdan gelen mülteci ve aşiret fertlerinin birlikte getirdikleri aşağıda gösteri
len kendi eşyaları, malları ve hayvanları gümrük resmile, bir defalık, başka bütün 
teklif ve resimlerden muaftır: 

1 - Bir aile için: 
A : Zat ve ev eşyası, bütün bütüne, 
B : Meslek ve meşgale eşyası, aşağıdaki kayitlerle: 
Çiftçi ise: çift hayvanları, arabaları, araba ve koşum takımları, çiftçiliğe mahsus 

her türlü alât ve edevat ve makinaları, her türlü damızlık hayvanları, tohumluk ve 
yiyecek zahireleri ve aşhkları bütün bütüne ve ötedenberi besledikleri büyük ve 
küçük hayvanlarla ziraî mahsullerinden değeri altı bin liraya kadar olan miktarı. 

Zanatçı ise: Her türlü zanat alât ve edevatı ve makinaları söküp getirecekleri 
fabrikaları, alât ve edevatı bütün bütüne ve fabrikaları masnuatmdan ve iptidaî 
maddelerinden değeri altı bin liraya kadar olan miktarları. (Trikotaj fabrikası ma
kinaları ve kauçuk zanatları mamulâtından olan ayakkabıları hariçtir. Ancak zate 
mahsus ve kullanılmış küçük trikotaj makinaları muafiyetten istifade eder.) 

Tüccardan ise; ötedenberi satagelmekte oldukları ticaret mallarından değeri 
(12 000) liraya kadar olan miktarı, (Şeker, benzin, petrol, koza, ipek ve ipekliler 
ve inhisara tâbi maddelerle trikotaj makinaları ve kauçuk sanayii masnuatmdan 
olan ayakkabıları hariçtir). 

2 - Bir cemaat için (Bir köy ve mahalle veya cemaata ait kullanılmış eşya) : 
A : Bütün mektep eşyası, 
B : Bütün cami eşyası, 
G : Vakıflara ait eşya ve mahsuller, 
Ç : Köy ve mahalle odası eşyası, hatıralar ve cemaate yadigâr eşya, 
D : Köyün ve mahallenin orta malı olan boğalar, aygırlar, tekeler, koçlar ve 

damızlık bütün hayvanlar, 
E : Köy veya mahallenin harman, orak makinası ve traktör gibi ortak ziraî 

makina ve âletleri, köy değirmeni ve un fabrikası gibi orta sanat fabrikaları ma
kinaları. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Muhacirler ve mülteciler (31) inci madde dışında 
menkul ve gayrimenkul mallarının bedeli veya ellerinde bulunan nakitleri karşılığı 
Türkiyede yapacakları sanat veya ticaret veya ziraat eşyası getirebilirler. Bu yol
da getirilecek eşya gümrük ve başka resimlere bağlıdır. Ancak bu eşyanın şeker, 
benzin, petrol, koza, ipek ve ipeklilerden ve Türkiyede inhisara bağlı maddelerle 
trikotaj makinaları ve kauçuk sanayii mahsullerinden olan ayakkabılardan olma
ması şarttır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetçe, memleket iktisadiyatını korumak 
üzere, alınan ve alınacak olan tedbirler (31) inci ve (32) inci maddelere göre dı
şarıdan getirilebilecek eşya hakkında tatbik edilmez-

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — (31) ve (32) nci maddelerdeki muafiyetleri 
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kazanabilmek, Türk yurttaşlığına girmek için beyanname verip karşılığmda bir 
kağıt almağa ve getirilen malların, muhacirlerin ve mültecilerin kendi malları 
olmasına bağlıdır. 

Sınırlarda belli kapılardan başka yollardan girmeğe mecbur kalmış olan mu
hacirler ve mülteciler getirecekleri inallar için bir beyanname verirler; aksi sabit 
oluncaya kadar bu beyannameler muafiyet içüı muteber olur. Kapılardan gelecek 
muhacirlerin ve mültecilerin nizamnamesinde şekil ve mahiyetleri gösterilecek 
bir vesika göstermeleri yahut yalnız veya toplu bir beyanname vermeleri kâfidir. 

Türk yurttaşlığına girmekten vazgeçen veya giremeyen veya getirdikleri 
malların kendi malları olmadığı anlaşılanlardan (31) inci maddeye göre affedil
miş olan teklif ve resimler tam olarak tahsil olunur. (32) nci maddeye göre ge
çirilmiş eşya için bu teklif ve resimler iki kat alınır. 

Muhacirlere ve mültecilere ait olmadığı halde bu kanunun hükümlerinden is
tifade edilerek geçirilecek gerek eşya ve hayvanlar ve gerek sahipleri (1918) 
numaralı kaçakçılık kanunu hükümlerine tâbi tutulur. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Muhacirlerin ve mültecilerin gümrüksüz olarak 
sokacakları malların değeri gümrükten geçtiği yerin piyasasındaki toptan fiate 
göre tayin olunur. 

2 - Vergi ve resim muafiyeti 

OTUZ ALTINCI MADDE — A : Dışardan gelecek muhacirlerle mültecilere 
pasaport, vize ve eşya vesikası pulsuz parasız verilir. 

B : Muhacirlerin, mültecilerin verecekleri veya kendilerine verilecek beyanna
me, vesika ve sair evrak her türlü damga pulu resminden muaftır. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Muhacirler, mülteciler (12) inci maddeye göre 
(1) numaralı mmtakada yerleştirilenler , bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir 
mmtakadan öteki mmtakaya Hükümetçe göç ettirilip yerleştirilenler aşağıdaki 
muafiyetlerden istifade ederler: 

1 - Vergi muafiyeti: 
A : (1) numaralı mmtakaya yerleştirilenler, yerleştirildikleri yıl sonundan baş

layarak, beş yıl ve 2 numaralı mmtakada yerleştirilenler, yurtlandırıldıkları yıldan 
başlayarak üç yıl toprak, yapı, kazanç muamele ve yol vergilerinden muaf tutu
lurlar. Yeni yapılar bina vergisi kanunu muafiyetlerine bağlıdır. 

B : Bu kanun hükümlerine göre Hükümetçe temlik edilen toprak ve yapılardan 
bu temlik dolayısile veraset ve intikal vergisi ve ferağ harcı resmi alınmaz. 

C : Noterlerce yapılacak borçlanma senetleri pula ve harç ve ücrete bağlı de
ğildir. 

2 - Tapu muafiyeti : 
Bu kanuna göre gerek parasız, gerek borçlu ve gerek peşin paralı olarak veri

len bütün yapı ve topraklar parasız, pulsuz tapuya bağlanarak senedi verilir. Tem
lik ve teffiz, değer biçme, borçlanma ve ipotek konup kaldırma muameleleri hiç 
bir harca, masrafa ve pula tâbi tutulmaz. 

3 - Askerlik muafiyeti 

OTUZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Muhacirlerin askerlik çağlarının başlangıcı 
geldikleri yılda nüfus kütüklerine geçen yaşlarına ve bu esasa göre hesap olunur. 
Nüfus doğum kâğıtlarında doğumlarının ay ve günü yazılı olmayanların doğum 
günleri yılın temmuzunun 1 inci günü sayılır. 
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Geldikleri yıl ikinci kânunun birinde 22 yaşını bitirmiş olanlar muvazzaf hizme
te tâbi tutulmayıp yaşıtları fertler araşma ihtiyata geçirilirler. Bu gibilerin, her ne 
sebeple olursa olsun, nüfus kütüğüne yazıl malarının gecikmiş olması, geldikleri za
man ve yaşlarına göre başlayacak olan askerlik çağlarını geciktirmez. Bunlar, nü
fus kütüğüne yazıldıkları tarihten başlayarak, iki yıl geçmedikçe talim, manevra 
ve başka iş için silâh altma çağrılmazlar. 

Geldikleri yıl ikinci kânunun birinde 22 yaşını bitirmemiş olanlar muvazzaf hiz
metini yapmağa mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan, geldikleri tarihte, (16:22 da
hil) yaşmda olup ta Hükümetçe yerleştirilenlerin ve Hükümetin gösterdiği yerde 
yurt tutanların muvazzaflık hizmetleri, nüfus kütüğüne kaydolundukları tarih
ten başlayarak, iki yıl geciktirirler; bu hizmetleri en yakın piyade kıtalarında yap
tırılmak üzere altı aya indirilir. Hükümetçe yerleştirilmeyenler veya Hükümetin 
gösterdiği yerde yurt tutmak istemeyenler yalnız iki yıllık geciktirme hakkından 
istifade ederler. 

Memleketlerindeki tahsilleri ihtiyat zabiti yetişecek derecede olup ta, geldikleri 
tarihte, 22 yaşını bitirmiş olanlarla memleketlerinde askerük yapmış ve fakat 22 
yaşını bitirmemiş bulunanlardan ihtiyat zabiti olmak isteyenler ve geldikleri tarih
te, 22 yaşını bitirmemiş ve memleketlerinde askerlik etmemiş olanlar iki yü gecik
tirme hizmetinden sonra 1076 numaralı kanun hükümlerine tâbi tutulurlar. 

Muhacirler arasında önce tâbi oldukları Hükümet ordusunda ihtiyat veya mu
vazzaf zabit olanlardan lüzumlu şartları taşıyanlar, staja tâbi tutularak, ihtiyat 
zabitliğine geçirilirler. 

Umumî seferberlikte muafiyet yoktur. Ancak nüfus kütüğüne kaydolundukları 
tarihten başlayarak üç ay geçmemiş olanların silâh altma alınmaları üç aynı sonu
na bırakılır. 

Bir yıl içinde nüfus kütüğüne kayitlerini yaptırmayanlar yukarıdaki muafi
yetten istifade edemezler. 

Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini veya bunun yerine bedel yerdikle
rini tevsik edenler tekrar muvazzaf hizmete tâbi tululmayıp yaşıtları yerli ef
rat ile ihtiyata geçirilir. 

Türkiye içinde bir yerleştirme mıntakasından başka bir yerleştirme mınta-
kasına Hükümetçe göçettirilerek yerleştirilen yurttaşlardan muvazzaf hizmete 
tâbi olupta bunu henüz yapmamış olanlarm bu hizmetleri, yerleşecekleri yere 
vardıkları tarihten başlayarak, iki yıl geciktirilirler ve, en yakın piyade kıtala
rında yaptırılmak üzere, altı aya indirilir. 

Kanunca muhacir tanınmayan mülteciler ve ecnebilerden Türk yurttaşlığına 
girenler, yurttaşlığa alındıkları tarihte hangi yaşta iseler o yaştaki yerli fertler 
gibi askerliklerini yaparlar. 

Bölüm : VI 
Malî hükümler 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — I : 1 ve 2 numaralı mıntakalarda 12 ve 13 
üncü maddelere uygun olarak Hükümetçe yerleştirilmiş veya yerleştirilecek mu
hacirlere, mültecilere, göçebelere ve göçettirilenlere 885 numaralı kanun hüküm
lerine göre verilmiş veya bu kanun hükümlerine göre verilecek olan bayağı yer
leştirme haddi içindeki döner sermaye, sanat ve ziraat, alât ve edevatı, hayvan
lar koşum ve araba takımları, tohumluklar ve 1 numaralı rnıntakalardakilere ba
yağı yerleştirme haddi içinde verilmiş veya verilecek toprak ve yapılar parasız
dır. Bunlardan önce borçlanmış olanlardan tahsil edilmeyen taksitler tahsil olun-
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maz ve tahsil edilenler de geri verilmez. 

Dağıtım cetvelinin 3 üncü bendine göre verilen topraklar da parasızdır. 
I I : 2 numaralı mmtakada 885 numaralı kanun hükümlerine göre yerleştirilmiş 

veya bu kanun hükümlerine göre yerleştirilecek muhacirlere, mültecilere, göçebe
lere ve göç ettirilenlere verilmiş veya verilecek yapılar ve topraklar borçlanmağa 
tâbidir. 

Borçlanma muameleleri Dahiliye, ve tahsilat, tahsili emval kanununa göre 
Maliye vekâletince yaptırılır. 

I I I : Borçlanma: Yerleştirme veya yerleşmenin sekizinci yılının eylülünden 
başlamak ve yirmi yılda ve kırk müsavi taksitte ödenmek üzere yapılır. Borç yir
mi sekizinci yıl sonunda tamamen tahsil edilmiş olur. 

Peşin verilmek istenen bu borçların yarısı indirilir. 
Bu kanundan önce yerleştirilmiş olan muhacirlere, mültecilere, göç ettirilenlere 

ve göçebelere borçla bayağı yerleştirme haddi içinde verilmiş olan topraklar ve 
yapıların bedeli yerleştirildikleri tarihten sonra sekizinci yılın eylülünden başla
mak üzere yirmi yılda kırk müsavi taksitte tahsil olunur. 

KIRKINCI MADDE — Yerleştirme ameliyat ve inşaatı için her yılın tahak
kuk eden miktarı o yıl bütçesinden verilmek üzere çok yıllara şamil taahhütler 
yapmağa Hükümet salahiyetlidir. 

Yerleştirme işlerinin bir veya bir kaç şirkete yaptırılması ayrı kanun çıkarma
ğa bağlıdır. 

KIRK BÎRİNCÎ MADDE — Her yıl, Dahiliye vekâleti bütçesine ayrı bir fasıl 
halinde, bu kanunda yazılan işleri görmeğe yetişecek miktarda tahsisat konur. 

Bölüm : VII 
Yerleştirme teşkilâtı 

KIRK ÎKİNCİ MADDE — Yerleştirme teşkilâtı Dahiliye vekâleti nüfus u-
mum müdürlüğüne bağlıdır. Merkez ve vilâyetler teşkilâtı aşağıda gösterilmiştir. 

A : merkezde yerleştirme teşkilâtı iki şubeden mürekkep olup kadrosu (1) 
numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Birinci şube : Bu kanun hükümlerine göre muhacirlerin, mültecilerin, göçebe
lerin ve göç ettirilenlerin getirtümesi, yollanması, yerleştirilmesi, müstahsil hale 
konması; mıntakalarmm ve yerlerinin ayrılması; topraksız veya az topraklı yerli 
çiftçilere toprak dağıtılması; eski iskân işlerinin tasfiye edilip bitirilmesi işleri 
ve bunların muhabere ve muameleleri ile uğraşır; üç büro ve iki ayrı memurla 
kurulmuştur. 

ikinci şube : Memleket içinde yurttaşların ekim cephesinden her türlü vazi
yetlerini araştırmak; 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre lüzumlu görülen tedbir
leri arayıp bulmak; bu tedbirlerin tatbikini devamlı yürütmek ve yoklamak; dı-
şardaki kandaş ve ekimdaşlarımızdan geleceklerin vaziyetlerini sorup aramak; 
yurdun yerleştirmeye elverişli ve verimli topraklarını araştırıp bulmak ve tesbit 
etmek işlerile uğraşır; dört büro olarak kurulmuştur. 

Tabiiyet işlerile uğraşan nüfus umum müdürlüğü ikinci şubesinin adı dör
düncü şube olmuştur. 

Merkez yerleştirme teşkilâtının tayin, terfi, istihdam, tecziye, nakil ve tah
villeri ve dereceleri 10 - VI - 930 tarih ve 1700 numaralı Dahiliye memurları 
kanununa bağlıdır. 

B : Vilâyetlerde daimî bir seyyar yerleştirme teşkilâtı bulunur. Kadrosu 2 nu-
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maralı cetvelde yazılmıştır. Bu kadrodaki memurlar hiç bir kayde bağlı olmaya
rak yeniden muhacir yerleştirme işlerinde mütehassıs olan veya mütehassıs yetiş
tirebilecek kimselerden teşkil olunurlar. 

Bu memurlar Dahiliye vekâletinin uygun gördüğü yerlerde yerleştirme işlerile 
uğraşırlar. Vazifeleri Dahiliye vekâletinin talimatnameleri ile tayin olunur. 

Umumî müfettişlik müşavir ve muavinleri umumî müfettişlerin inhası ve nü* 
fus umum müdürlüğünün ve Dahiliye vekâletinin tasvibi üzerine, yerleştirme mü
dürleri Nüfus umum müdürlüğünün intihabı ve Dahiliye vekilinin tasvibi üzerine 
müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile; yerleştirme memur ve kâtipleri 
umum müdürlüğünün intihabı ve vekilin tasdikile tayin olunurlar. 

Umumî müfettişlik müşavirleri Dahüiye vekâleti taşra memurları üçüncü, yer
leştirme müdürleri ve müşavirlik muavinleri dördüncü, yerleştirme memurları be
şinci, yerleştirme kâtipleri altıncı ve iğreti maaşlı memurlar yedinci sınıf memurlar
dan sayılırlar. 

îcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunacak bir kadro içinde yerleştirme 
tahsisatlarından lüzumu kadar ücretli veya iğreti maaşlı memur kullanmağa Da
hiliye vekâleti salahiyetlidir. Ücretli veya iğreti maaşlı memurlar yerleştirme mü
dür veya memurlarının ve olmayan yerde kaymakamların intihap ve inhasile veya 
doğruca valilerce tayin olunurlar. 

Vilâyetler yerleştirme kadrolarmdaki memurların istihdamları terfileri veya 
cezalandırılmaları 10 - VI - 1930 tarih ve 1700 numaralı Dahiliye memurları kanu
nu hükümlerine bağlıdır. 

Vilâyetler yerleştirme teşkilâtı bulundukları yerin vali veya kaymakamının 
ve müşavir ve muavinleri umumî müfettişlerin emir ve nezareti altında çalışır
lar. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Dahiliye vekâletinde vekilin veya tevkil edeceği 
zatin reisliği altında Dahiliye, Millî Müdafaa, Hariciye, Maliye, Maarif, îktısat, 
Ziraat, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletlerince ve Ziraat bankasınca seçilecek zat-
lerden ve vukuf ve ihtisaslarından istifade edilmek üzere Dahiliye vekâletince dı
şardan alınacak en çok üç zatten müteşekkil merkezî yerleştirme komisyonu bu
lunur. 

Merkezî yerleştirme komisyonu başlıca Türkiyeye gelecek muhacirlerin veya 
Türkiyede göçettirilecek yurttaşların eski ve yeni iktisadî, içtimaî, sıhhî vasıf
lara ve şartlara göre mürettep yerlerini tetkik etmek; 1 ve 2 numaralı yerleş
tirme mmtakaları ve yerleştirme programları hakkında tetkiklerde bulunmak; 
yerleştirmeye yarayacak toprak ve yapıları araştırıp bulmak; muhacirlerin sevk 
şartlarını mütalea eylemek; yerleştirme tahsisatının sarf yerleri hakkında mü-
taleada bulunmak; dışardan ve içerden yeni yurtlarına yerleşecek olanların şevk
leri ve müstahsil hale gelinceye kadar bakımlarile alâkadar olan Devlet daire
leri şubelerinin muzaheretlerini ve çalışma birliğini yapmağa yarayan tedbirleri 
görüşmek gibi vazifelerle mükelleftir. Kararları istişarî mahiyeti haizdir. 

Merkez yerleştirme komisyonunun çalışma yolu, Dahiliye vekâletince tanzim 
ve îcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik edilecek bir talimatname ile tesbit 
olunur. 

Bölüm: VIII 
tcraî "hükümler 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhacirlere, mültecilere, göçebelere ve göç et
tirilenlere, yerleşecekleri kazaya eriştikleri günden başlayarak, en çok üç ay için-
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de, bayağı istihkakları olan eldeki yapıların veya yerlerinin ve toprakların tam ola
rak dağıtılıp teslim ve dağıtım defterleri nin tapuya tevdi edilmiş ve tapuca da tes
cilleri yapılarak tapuları kendilerine verilmiş olması mecburidir. Çok miktarda bir
den toplu muhacir gelen kazalarda Dahiliye vekili bu müddeti altı ay daha uzata
bilir. 

Tahsisat verilen yerlerde istihsal vasıtalarının veya bedellerinin tam olarak ve
ya tahsisat miktarına göre kısmen üç ay içinde verilmiş bulunması mecburidir. 

Muhacirlere ve göç ettirilenlere yapılacak yapıların veya yapı yardımlarının, 
yurt yerine eriştiklerinden başlayarak, bir yıl ve göçebelere üç yıl içinde yapılma
sı mecburidir. 

Zarurî hallerde idarei hususiyelerden, belediyelerden, köy sandıklarından ve 
imeci suretile halktan yardımlar temin olunabilir. 

Bütün Hükümet memurları her şeyden önce bu madde hükümlerini yapmağa 
mecburdurlar. 

KIRK BESÎNOÎ MADDE — Muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve göç et
tirilenlerin yerleştirilmesinden, istihkaklarının eksiksiz olarak vaktinde dağıtılın 
teslim edilmesinden ve müstahsil hale getirilmesinden vali ve kaymakamlar mesul
dürler. 

Yilâvet ve kaza yerleştirme teşkilatı varsa bunlar vali ve kaymakamın emrin
de bu isleri görürler. Yerleştirme teşkilâtı olmayan veya olunta yetmeyen yerlerde 
vali ve kaymakamlar kendi vilâvet ve kazaları Devlet, idarei hususive ve belediye 
memnrlnnudnn münasip gördüklerini muhacirleri, mültecileri, [röeebeleri ve £Öç 
ettirilenleri yerleştirmek, bunlara verilecek yerleri ölçmek ve dağıtmak ve inşa
ata bnVmnk p-ibi muhacir ve verlestirim ve göçürüm işlerine memur etmeğe sala
hiyetlidirler. "Bu memurlar her işten önce bu işleri yapmağa mecburdurlar. 

KTRK ALTT^OT MADDE — Valiler, kaymakamlar bu kanun hükümlerini, 
tv»rn. Vekilleri Heyetince veva Dahili ve vekâletince verilecek talimat ve emirleri 
dikkat ve ehemmiyetle tatbik ve takip etmeğe; nahiye müdürleri, emniyet me
murları ve jandarma bu emir ve talimatlara dayanarak vali ve kaymakamlardan 
verilecek emirleri dikkat ve ehemmiyetle ve azamî süratle yapmağa mecburdurlar. 
Y^nmavan veva yapamayan veva yaptıramayan veya bunda dikkatsizlik ve gev
şeklik gösterenler vazifeden çıkarılırlar. 

K I R K YEDÎNOt MADDE — 44, 45 ve 46 ncı maddelerdeki mecburiyetleri 
yapmayan, bu maddelere aykırı giden ve yerleştirme islerinde gevşeklik göste
ren memurlar hakkında kaymakamlar 15 günlüğe ve valiler bir aylığa kadar para 
cezası kesmeğe salahiyetlidirler. 

K I R K SEKÎZÎTCCÎ MADDE — Umumî müfettişlik teşkilâtı olan mmtakalar-
da umumî müfettişler muhacirlerin, mültecilerin, göç ettirilenlerin ve göçebelerin 
belli müddetlerde yerleştirilip müstahsil hale gelmelerinden birinci derecede me
suldürler. 

Bölüm : IX 
Türlü hükümler 

K I R K DOKUZUNCU MADDE — Muhacirlere, mültecilere, göçebelere, göç 
ettirilenlere verilecek olan topraklar ve yapılar dağıtılmazdan altı ay önce ilân 
olunur. Bu müddet içinde mülkiyet veya her hangi bir vaziyet dolayısile istih
kak iddia edenlerin o yerin Hükümetine veya mahkemeye başvurmaları gerek-
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tir. Bu müddeti geçirdikten sonra bedelden başka hiç bir iddia dinlenemez. 

ELLÎNCÎ MADDE — Muhacirlere, mültecilere, göçebelere ve. göç ettirilenle
re Hükümetçe bayağı yerleştirme yolu ile önce verilmiş veya verilecek olan 
yapı ve topraklar hiç bir yolla geri alınamaz; haklarında istirdat, mülkiyet ve 
refiyet davası dinlenemez. 

Bu yapı ve toprakların mülkiyetine veya dağıtıştan önceki her hangi bir va
ziyetine karşı çıkan davalarda husumet yalnız Hazineye tevcih olunabilir. Bu 
talep ve davalar bedele ve zarara taallûk eyler; basit muhakeme usulüne bağlı tu
tulur. 

Sahipsiz görülerek Hükümetçe dağıtılmış bulunan ham topraklardan bu ka
nunun neşri tarihinden ve bu kanunun hükümlerine göre dağıtılacak olanla
rından dağıtım tarihinden başlayarak bir yıl içinde istihkak iddiasında bulunul
mamış olanlar için bir dava dinlenemez. 

ELLÎ BİRÎNCÎ MADDE — Her hangi bir sebeple başka yerlerde tekrar 
yerleştirme görmüş veya yerleştirme yerini bırakıp beş yıl içinde tekrar gelip otur
mamış olan muhacirlere, mültecilere, göçebelere ve göç ettirilenlere verilmiş olan 
yapı ve topraklar başka muhacirlere, mültecilere, göç ettirilenlere ve göçebelere 
verilebilir. Bunlar tapuya bağlannuş ise valinin yazılı emrile tapudaki sicilleri 
bozulur. 

ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanunun tatbik yolları nizamname ve talimatlar
la tayin olunur. Muhacirlerin, mültecilerin ve bu kanun hükümlerine göre 1 veya 2 
numaralı mmtakalarda göç ettirilip yerleştirilenlerin bu kanundaki muafiyetlerden 
istifade etmek üzere ne yolda hareket edecekleri bu nizamnamelerde .gösterilir. 

ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — 31 mayıs 1926 tarih ve 885, 3 - VI -1933 tarih ve 
2263, iskânlarım bilâ mezuniyet tebdil eden muhacir ve mültecilerle aşair hak
kında 30 ikinci teşrin 1341 tarih ve 575 numaralı kanunlar, 22 - III-1934 tarihli 
2396 numaralı muhacir ve mültecilerin gü^nrük muafiyeti hakkındaki kanunun mu
vakkat maddesinden maadaki maddeleri, 2 haziran 1929 tarih ve 1507 numaralı as
kerlik mükellefiyeti kanununun muaddel ikinci maddesinin bu skanunun 38 inci 
maddesine aykırı hükümleri ve bu kanuna uygun olmayan ibütün hükümler kaldı
rılmıştır. 

19 mayıs 1930 tarih ve 1624 numaralı .(Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkında kanun) un 8 inci maddesinde (A) cetvelinde Nüfus umum mü
dürlüğü merkez teşkilâtı birinci şube kısmı yerine, bu kanuna ilişik 1 numaralı 
(Yerleştirme merkez teşkilâtı kadrosu) cetveli ve 15 inci maddesine merbut (B) 
işaretli cetvel yerine de bu kanuna bağlı 2 numaralı (Vilâyetler yerleştirme teşki
lâtı) cetveli konmuştur. 

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerini îcra Vekilleri ÛHeyeti yü

rütür, 
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İskân kanununun 17 inci maddesine ilişik toprak dağıtım cetveli 

I - Ziraat topraklarında: 
A : î k i nüfuslu bir aileye: 

En az dekar En çok dekar 

30 45 İyi Topraklardan 
45 60 Orta » 
60 90 Aşağı » 

B : ikiden fazla her nüfus için aşağıdaki miktarlar ilâve olunur. 
En az dekar En çok dekar 

10 15 İyi topraklardan 
15 20 Orta » 
20 30 Aşağı » 

I I - A : İk i nüfuslu bir aileye : 
Kasaba ve şehir civarlarında sulu bostan yerlerde kürümlü bağ ve yetişkin ve 

verimli narenciye bahçesi, zeytinlik, dutluk, fındıklık ve her nevi meyva bahçele
rinden : 

En az dekar En çok dekar 

6 15 
B : İkiden fazla beher nüfus için (2) dekar arttırılır. 
I I I - Bir aile yukarıki (1) veya (2) nci bentlerdeki yerlerin birisinden veya bu 

hesaplara göre bir nisbet dahilinde her ikisinden toprak verilmekle beraber beher 
aileye bağ ve meyvelik yapmak üzere1 (2 - 5) dekar bağ ve meyva yeri verilir. An
cak bu yerler üç yıl içinde bağ ve mey veli k yapılmadığı takdirde geri alınır. 

ik i yıl zarfında verilen bağ ve meyvelik yerlerini imar edenlere talip olurlarsa 
yeniden on dekar bağ ve meyvelik yeri verilebilir. Ancak üç yıl içinde imar edeme
dikleri kısımlar geri alınır, is t i rdat müddeti hastalar için iyi olduklarından ve kü
çükler için rüşt yaşına girdiklerinden iti bar en hesap olunur. 

Bütün yerlilere ve ihtiyaçsız muhacirlere de ayni suretle bağ yeri ve meyvelik 
verilebilir. 

Bu topraklar imarı müteakip, müddete bakılmaksızın tapuya bağlanır. 
IV - Muhacir ve mültecilerden yüksek, mektep mezunlarile Türkiyeye veya 

Türk milletine iyi hizmetleri geçtiği Hükümetçe tasdik olunanlar için birinci ve ikin
ci ve üçüncü fıkralardaki miktarlar bir misli ve lise ve bu derecedeki mektep me
zunlarına üçte iki ve orta mektep mezunlarına üçte bir fazlasile verilir. 

V - (1) numaralı mıntakaya yerleştirilen mütekaitlerin ve (2) ve (3) numaralı 
mıntakalardan (1) numaralı mıntakaya göçürülen Türk ırk ve harsına mensup 
olanların yüksek ve lise veya bu derecedeki mektep ve orta mektep mezunlarına da 
hisseleri IV üncü bentteki fazlalarile beraber verilir, 
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CETVEL : 1 

Nüfus umum müdürlüğü yerleştirme merkez teşkilâtı kadrosu 

Birinci şube: Yerleştirme 

Muavim ve birinci Ş. müdürü 

Şef 
Memur 

Daktilo 

Şef 
Memur 

y> 

Daktilo 

Şef 
A: Evrak 
Girim memuru 
Çıkım memuru 

y> » 

Daktilo 
Tevzi memuru 
B : Dosya 
Dosya memuru 
Dosya Kâtibi 

Büro 1 

Büro 2 

Büro 3 

Barem 
D. 

6 

Yerleştirme 

10 
11 
12 
14 
12 

: Eski işler 

10 
12 
14 
14 

Muamelât 

10 

12 
12 
14 
H 
17 

12 
14 

Adet 

J 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

Maaşı 
70 

35 
30 
25 
20 
25 

35 
25 
20 
20 

35 

25 
25 
20 
20 
14 

25 
20 

Aylık 

210 

98 
84 
75 
60 
75 

98 
75 
60 
60 

9S 

75 
75 
60 
60 
49 

75 
60 

Yıllık 

2 520 

1 176 
1 008 
1 800 

720 
900 

1 176 
900 

1 440 
720 

1 176 

900 
900 
720 
720 
588 

1 800 
720 

Müstakil memurlar 

Müracaat memuru 
Tasfiye heyeti kâtibi 

Müdür 

Şef 

12 
13 

Tutan 

ikinci şube : Ekim 

7 

Büro: 1 

10 

1 
1 

23 

1 

1 

25 
22 

55 

35 

75 
66 

165 

98 

900 
792 

21 576 

1 980 

1 176 
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tetkik memuru 
tetkik memur 
Kâtip 

Şef 
Tetkik memuru 
Kâtip 

Şef 
Tetkik memuru 
Kâtip 

Şef 
Memur 
Harita ve Grafik memuru 
İstatistik memuru 
Dosya memuru 
Daktilo 

Büro: 2 

Büro : 3 

Büro : 4 

Bare-
m D. 
11 
12 
14 

10 
12 
14 

10 
ıi 
14 

10 
12 
11 
14 
14 
14 

Adet 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

20 

Maaşı 

30 
25 
20 

35 
25 
20 

35 
30 
20 

35 
25 
30 
20 
20 
20 

aylık 

84 
75 
60 

98 
75 
60 

98 
84 
60 

98 
75 
84 
60 
60 
120 

Yıllık 

1 008 
1 800 
720 

1 176 
90 0 
720 

176 
2 016 
720 

1 176 
900 

1 008 
720 
720 

1 440 
19 356 

1 numaralı cetvel tutarı 

Birinci şube 
İkinci » 

Memur adedi 
23 
20 

Lira 
21 576 
19 356 

43 40 932 



ÖETVEL : 2 

Vilâyetler yerleştirme teşkilâtı kadrosu 

Umumî müfettişlik yerleştime müşaviri 
a> » » » muavini 

Birinci sınıf yerleştirme müdürü 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Birinci sınıf yerleştirme memuru 
İkinci » 3> » 
Üçüncü » » » 
Birinci sınıf yerleştirme fen memuru 
İkinci » » » 3j 
Üçüncü 3> » » a 
Birinci sınıf yerleştirme kâtibi 
İkinci a> » » » 
Üçüncü » » D » 

Barem 
D. Adet Maaşı Aylık Vıllık 

6 
7 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

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

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

210 
165 
165 
126 
108 
98 
84 
75 
98 
84 
75 
66 
60 
56 

5 040 
3 960 
3 960 
4 536 
6 480 
4 704 
7 056 
8 100 
2 352 
3 024 
4 500 
3 168 
4 320 
6 720 

64 67 920 

Umum : 
Merkez 
Taşra 
tutarı 

Adet 
43 

_64_ 
107 

Lira 
40 932 
67 920 

108 852 

»»•« 




