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Madde 1 — 2510 sayılı İskân Kanununun 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiyede Türk kültürüne bağlılık dolayısile nüfus oturuş 
ve yayılışının bu kanuna uygun olarak İcra Vekilleri Heyetince 
yapılacak bir programa göre düzeltilmesi Dahiliye ve Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekilliklerine verilmiştir. 

Madde 2 — Mezkûr kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliklerince 
müştereken yapılıp İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
haritaya göre Türkiye, iskân bakımından üç nevi mıntakaya 
ayrılır: 

1 numaralı mıntakalar - Türk kültür ve nüfusunun tekasüfü 

istenilen yerlerdir. 
2 numaralı mıntakalar - Türk kültürüne temessülü istenilen 

nüfusun nakil ve iskânına ayrılan yerlerdir. 
3 numaralı mıntakalar - Yer, sıhhat, iktısad, kültür, siyaset, 

askerlik ve inzibat sebeblerile boşaltılması istenilen ve iskân 
ve ikamet yasak edilen yerlerdir. 

Yukarıda yazılan iskân mıntakalarının tasdikli haritasında, 
zamanla ortaya çıkacak ihtiyaca göre değişiklikler yapılması 
alâkadar vekaletlerce gösterilecek lüzum üzerine İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılır. 

Madde 3 — Mezkûr kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiyede yerleşmek maksadile dışarıdan münferiden gel
mek istiyen Türk soyundan meskûn veya göçebe fertler Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğinin mütaleası alınmak şartile 
Dahiliye Vekilliğinin emrile ve müçtemian gelmek istiyen Türk 
soyundan meskûn veya göçebe fertler ve aşiretler ve Türk 
kültürüne bağlı meskûn kimseler işbu kanunun hükümlerine 
göre Dahiliye Vekilliğinin mütaleası alınmak şartile Sıhhat ve 

İçtimaî Muavenet Vekilliğinin emirlerile kabul olunurlar. Bun
lara muhacir denir. 

Kimlerin ve hangi memleketler halkının Türk kültürüne 
bağlı sayılacağı İcra Vekilleri Heyeti kararıle tesbit olunur. 

Türkiyede yerleşmek maksadile olmayıp bir zaruret ilcasile 
muvakkat oturmak üzere sığınanlara mülteci denir. 4 üncü 
maddede yazılı sebebler bulunmıyan mülteciler Türkiyede 
yerleşmek isterlerse ve bunu yazı ile bulundukları yerin en 
büyük idare âmirine bildirirlerse haklarında Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet Vekilliğince muhacir muamelesi yapılır. 

Öbür mülteciler için Dahiliye Vekilliğince haklarında vatan
daşlık kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

Muhacirlerin alınma yolları Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekilliğince, mültecilerin ise Dahiliye Vekilliğince yapılacak 
talimatnamelerle tesbit olunur. 

Madde 4 — Mezkûr kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Türkiye içinde toprağı dar veya azmaklık, bataklık, or
manlık, dağlık ve taşlık olan yerlerde bulunan ve geçim vası
tasından mahrum olan köyleri, gerek meskûn ve gerek göçebe 
bulunsun 3 numaralı mıntakalar halkını yaşayış ve sıhhat şart
ları elverişli olan yerlere nakletmeğe, evleri dağınık köyleri 
baha uygun merkezlerde toplamağa, huğları, obaları ve kom-
ları köyler içine kaldırmağa ve yenilerinin yapılmasını yasak 
etmeğe alâkadar vekilliklerin teklifi ve mütaleası üzerine Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekilliği salahiyetlidir. 

Madde 5 — Mezkûr kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye tabiiyetinde bulunan gezginci çingenelerin ve Türk 
kültürüne bağlı olmıyan göçebelerin toplu olmamak üzere ka
sabalara ve serpiştirme suretile Türk kültürlü köylere dağıtıp 
yerleştirilmeleri ve casuslukları sezilenlerin sınır boylarından 
uzaklaştırılmaları Dahiliye Vekilliğinin teklifi ve. İcra Vekilleri 
Heyeti kararile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince yapılır. 
Ecnebi tebaası çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmıyan 
göçebelerin millî sınırlar dışına çıkarılmasına Dahiliye Vekilliği 
salahiyetlidir. 
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Madde 6 — Mezkûr kanunun 10 uncu maddesinin (C) ve 
(Ç) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

C - B u kanunun neşrinden önce aşiretlere reislik, beylik, ağa
lık, şeyhlik yapmış olanların veya yapmak istiyenlerin ve sı
nırlar boyunda oturmasında emniyet ve asayiş bakımından 
mahzur bulunanların, aileleri ile birlikte, münasip yerlere nak
lolunmaları Dahil iye Vekilliğinin teklifi üzerine İcra Veki l ler i 
Heyet i kararile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince yapılır. 

Ç - Türk tabiiyetli ve Türk kültürlü göçebe aşiretler ve 
fertlerini sıhhat ve yaşama şartları elverişli yerlere nakledip 
yerleştirmeğe Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliği; Türk tebaa
sından olup ta Türk kültürüne bağlı bulunmıyan aşiretler ve 
fertlerinin dağınık olarak 2 numaralı mıntakalara nakil ve .yer
leştirmeğe Dahiliye Vekilliğinin teklifi ile Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet Vekilliği; Türk tebaası olmıyan ve Türk Kültürüne bağlı 
bulunmıyan göçebe ve aşiretler fertlerinin icaba göre Türkiye 
hududları dışarısına çıkarmağa Sıhhat ve İçtimaî Muavenet V e 
killiğine malûmat vermek şartile Dahiliye Vekilliği salahiyetlidir. 

Madde 7 — Mezkûr kanunun 11 inci maddesinin B fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B - Türk Kültürüne bağlı olmıyanlar veya Türk Kültürüne 
bağlı olupta türkçeden başka d i l konuşanlar hakkında harsî, 
askerî, siyasî, içtimaî ve inzibatî sebeblerle İcra Veki l ler i He
yeti kararile Dahiliye V e k i l i lüzumlu görülen tedbirleri alır. T o p 
tan olmamak şartile başka yerlere nakil ve vatandaşlıktan ıskat 
etmek de bu tedbirler içindedir. 

Bunlardan, başka yere naklolunması lâzımgelenleri Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekilliği nakil ve dağınık olarak münasip 
yerlere iskân eder. 

M a d d e 8 — Mezkûr kanunun 13 üncü maddesinin 1 ve 2 
numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1) Aşağıda yazılanlar, Dahiliye Vekilliğinin mütaleası alın
mak şartile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğinin münasib 
göreceği yerlerde iskân edilirler: 

A - Dışarıdan gelen muhacir ve mülteciler, 
B - Bu mıntakadaki aşiretler, 
C • 1 ve 3 numaralı mıntakalardan naklolunanlar, 
Ç - 1 ve 3 numaralı mıntakalar halkından olup bu mıntaka-

larda askerliğini bitirmiş olanlardan evlenerek kalmak istiyenler, 
D - 1 numaralı mıntakalarda Türk ırkından olmıyanlardan 

bu mıntakaya gelip yerleşmek istiyenler. 
2) Aşağıda yazılanlar, alâkadar Veki l l ik ler in teklifi ve D a 

hiliye Vekilliğinin mütaleası üzerine İcra Veki l ler i Heyeti kara
rile, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince nakil ve iskân 
edilebilirler: 

A - Topraksız veya az topraklı çiftçiler, 
B - Heyelan ve seylâp ve afete uğrıyan kimseler, 
C - Verimsiz veya azmaklık ve bataklık veya tehlikeli ve

y a askerlikçe yasak topraklardaki insanlar, 
Ç - Harsî, siyasî, idarî, içtimaî, iktisadî, askerî, sebeblerle 

nakline lüzum körülenler, 
Madde 9 — 2510 Sayılı kanunun 15 inci maddesinin 5 ve 

6 ncı fıkralarında, 24 üncü maddenin son fıkrasında, 25 inci 
maddede, 29 ncu maddenin (A) fıkrasında, 39 ncu maddenin 
2 numaralı bendinde, 41 nci maddede, 42 nci maddede, 43 ncü 
maddede ve 45 nci maddede yazılı "Dahi l iye Vekilliği„ ve " D a 
hiliye V e k i l i , sözleri "Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği, 
ve "Sıhhat ve İçtimaî Muavenet V e k i l i „ suretinde tadil edilmi
ştir. 

Madde 10 — Bu kanunun hükümleri neşri tarihinden mu
teberdir. 

, Madde 11- — Bu kanunun hükümlerini tatbıka İcra V e k i l 
leri Heyeti memurdur. 

19/11/1935 

2510 numaralı kanun 2733 sayılı Resmî Gazetededir. 

İ s k â n i ş l e r i n i n S ı h h a t ve İ ç t i m a i M u a v e n e t 
V e k i l l i ğ i n e d e v r i n e ve a > r ı b i r b ü t ç e i le 

i d a r e o l u n m a s ı n a d a i r k a n u n 

Kanun.V: 2849 Kabul tarihi: 18111 ¡1935 

; Madde 1 — 2510 sayılı iskân ; 2502 sayılı Kars Vilâyeti ile 
i Rayazıt, Erzurum ve Çoruh Vilâyetlerinin bazı parçalarında 

muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve yerl i çiftçilerin toprak
landırılması; 1771 sayılı mübadele ve teffız işlerinin kat'î tasfi-

l yesi ve intacı; 1331 sayılı mübadil, gayrimübadil, muhacir ve 
. saireye kanunlarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
i gayrimenkul emvalin tapuya raptı ; 716 sayılı borçlanma ve 
| 488 sayılı mübadeleye tâbi ahaliye verilecek emvali gayrimen-
i kule hakkındaki kanunlar ve bu kanunların zeyil ve tadilleri 
' ile Dahiliye Vekilliğine verilmiş olan vazife ve salâhiyetler 
| Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğine devrolunmuştur. 

Mddde 2 — Birinci madde ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Î Vekilliğine devredilen vazifeleri görmek için Vekâlete bağlı ol -
; mak ve umumî muvazene dahilinde ayrı bir bütçe ile idare 
i olunmak üzere İskân Umum Müdürlüğü teşkil edilmiştir. 
; Madde 3 — Muhacir ve mültecilere aid olup Dahil iye V e -
. killığinde bulunan umum muamele ve muhabere dosyaları bu 
, kanunun mer'iyeti tarihinde, olduğu gibi Sıhhat ve İçtimaî 
i Muavenet Vekilliğine devrolunur. 
! Madde 4 — Muhacirlerin yerleştirme ve besleme ve tedavi 
| işlerinde acele tedariki iktiza eden malzemenin satın alınma-
; sında 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu hüküm-
| leri cari olmaz. Bu malzemenin nevileri ve ne yolda tedarik 
, edileceği Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğinin teklifi üzeri-
| ne İcra Veki l ler i Heyeti kararile tayin ve tesbit olunur. 
' Madde 5 — İskân Umum Müdürlüğü Memurları kadrosu 
) bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
j Madde 6 — Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri 
! hakkındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren 2577 sayılı 
< kanuna bağlı (1) ve (2) numaralı cetveller ile Trakya Umumî 
j Müfettişliği teşkilâtı maaş, ücret ve masrafları hakkındaki 2393 
i sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelden derece, aded ve maaş-
; l an bu kanuna bağlı (B) işaretli cetveldeki memuriyetler çıka-
î rılarak beşinci maddede gösterilen U m u m Müdürlük kadrosuna 
| nakledilmekle beraber bunların sicil dosyaları da Sıhhat ve İç-
< timaî Muavenet Vekilliğine devrolunur. 
! Madde 7 — 2577 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı 
{ cetvele derece, aded ve maaşları bu kanuna bağlı (C) işaretli 
j cetvelde yazılı memuriyetler ve Mal iye Vekâleti teşkilât kadro

suna da İskân U m u m Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilen memuriyetler eklenmiştir. 

Madde 8 — Mübadele, İmar ve İskân vekâletinin lağvı ile 
İ vezaifinin Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki 11 kânunuevvel 
j 1340 tarih ve 529 sayılı kanun ile Dahiliye Vekâleti Merkez 

Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin 
| tadiline ait olan 2577 sayılı kanunun bu kanun hükümlerine 
! muhalif kısımları mülgadır. 
! Muvakkat Madde — 1935 malî yılı Dahiliye Vekâleti büt-
| çesinin 312 nci memurlar maaşı faslından (44.748) ve 316 ncı 
' muvakkat tazminat faslından (2.082) l ira k i , ceman (46.830) 
[ l ira indirilerek buna 2466 ve 2643 numaralı kanunlar mucibince 

toplanacak paralardan (1.002.400) liranın ilâvesile hâsıl olan 
(1.049.230) lira karşılık tutularak tanzim edilen İskân U m u m 

( Müdürlüğü 1935 malî yılı bütçesi bu kanuna bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir, 

j 1935 malî yılı Umumî Muvazene Kanununun 17 ve 24 üncü 
maddeleri hükümlerine tevfikan muhacir iskânı işlerine ayrıla-
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bilip sarfedilemiyen paralar da Umum Müdürlük bütçesinin 
504 üncü faslına ayrıca ilâve edilerek sarfolunur. 

Yukarıda yazılı (1.002.400) lira 1935 malî yılı varidat büt
çesinde açılan fevkalâde varidat tertibine başkaca irat 
kaydolunur. 

Madde 9 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 10 — Bu kanunun hükümlerini tatbika İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
19/11/1935 

488 numaralı kanun 70 
529 „ ' „ 81 
716 „ „ 279 
1331 „ „ 902 
1771 „ „ 1759 
2397 „ „ 2662 
2466 „ „ 2714 
2490 „ ' „ 2723 
2501 „ „ 2727 
2510 „ „ 2733 
2577 „ „ 2752 
2643 " 2891 ve 2730 sayılı 1935 malî yılı Muvazenei 

Umumiye Kauunu 3016 sayılı Resmî Gazetelerdedir. 

[ A ] C e t v e l i 

iskân Umum Müdürlüğü kadrosu 

Derece Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

Merkez 
3 Umum Müdür [1] 
6 Muavini 

Büro: 1 - iskân 
10 
11 
12 
14 
12 

10 
12 
14 
14 

10 

12 
14 
14 
17 

Şef 
Memur 

Daktilo 

Şef 

Memur 

Daktilo 

Şef 
A : Evrak 
Memur 

Büro: 2 - Eski işler 

Büro: 3 - Muamelât 

Daktilo 
Tevzi Memuru 
B: Dosya 

12 Dosya Memuru 
14 Dosya Kâtibi 

Müstakil memurlar 
12 Müracaat Memuru 
13 Tasfiye Heyeti Kâtibi 

Vilâyetler [2] 
1 Birinci Sınıf İskân Müdürü 
8 İkinci „ 
9 Üçüncü „ _ „ 

10 Birinci Sınıf İskân Memuru 
11 İkinci „ „ 
12 Üçüncü „ 

100 
70 

35 
30 
25 
20' 
25 

35 
25 
20 
20 

35 

25 
20 
20 
14 

25 
20 

25 
22 

55 
45 
40 
35 

30 
25 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

[1] Maaş ve emsali hasılını geçmemek üzere ücret verilebilir. ' 
f2] Bu memurlar lüzum görülen yerlerde kullanılmak üzere merkezce tayin \ 

olunurlar. 

10 Birinci sınıf iskân fen memuru 2 35 

11 İkinci * „ 3 30 

12 Üçüncü „ „ 5 25 
13 Birinci sınıf iskân kâtibi 4 22 

14 İkinci „ 6 20 

15 Üçüncü „ 10 I V 
6 Birinci Umumî Müfettişlik İskân Müşaviri 1 70 

7 Birinci Umumî Müfettişlik İskân Müşavir Muavini 1 55 

6 İkinci U numî Müfettişlik İskân Müşaviri 1 70 
7 İkinci Umumî Müfettişlik İskân Müşavir Muavini 1 55 

[B] C e t v e l i 

2577 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı [1] numaralı 
cetvelden çıkarılacak olanlar 

Birinci şube: iskân 
6 Muavin ve Birinci Şube Müdürü 1 70 

Büro: 7 - iskân 
10 Şef 1 35 

11 Memur 1 30 

Yİ » 2 25 

14 » 1 20' 

12 Daktils 1 25 

Büro: 2 - Eski işler 
10 Şef 1 35 

12 Memur 1 25 

14 » 2 20 

14 Daktilo 1 20 

Büro: 3 - Muamelât 
10 Şef 1 35 

A : Evrak 

12 Memur 2 25 
14 1 20 
14 Daktilo 1 20 
17 Tevzi Memuru 1 14 

B : Dosya 

12 Dosya Memuru 2 25 
14 Dosya Kâtibi 1 20 

Müstakil memurlar 

12 Müracaat memuru 1 25 
13 Tasfiye Heyeti Kâtibi 1 22 

2577 sayılı kanunun 3 üncü maddesine bağlı [2] numa ralı 
cetvelden çıkarılacak olanlar 

1 Birinci Sınıf İskân Müdürü 2 55 
8 İkinci „ 3 45 
9 Üçüncü „ „ 5 40 

10 Birinci Sınıf İskân Memuru 4 35 
11 İkinci 7 30 
12 Üçüncü „ „ 9 25 
10 Birinci Sınıf İskân Fen Memuru 2 35 
11 İkinci „ „ „ S 30 
12 Üçüncü „ 5 25 
13 Birinci Sınıf İskân Kâtibi 4 22 
14 İkinci „ 6 20 
15 Üçüncü „ 10 17,5 
6 Birinci Umumî Müfettişlik İskân Müşaviri 1 70 
7 Birinci Umumî Müfettişlik İskân Müşaviri Muavini 1 55 
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Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş F. Muhassasatın nev'i Lira 

7 
10 
11 
12 
14 

2393 sayılı kanuna bağlı [1] numaralı cetvelden 
çıkarılacak olanlar 

İskân Müşaviri 
„ Muavini 

[C] c e t v e l i 

Birinci Şube 
6 Müdür Muavini 

10 Muamelât Şefi 
12 Dosya Memuru 
12 Evrak 
12 Müracaat „ 

[D] c e t v e l i 
Muhasebe Müdürü 

„ Mümeyyizi 

Tetkik Memuru 
Kâtib 

[E ] c e t v e l i 

iskân Umum Müdürlüğü 1935 malî yılı bütçesi 

Muhassasatın nev'i 

502 Memurlar Maaşı 
503 Muvakkat tazminat 

70 
55 

70 
35 
25 
25 
25 

55 
35 
30 
25 
20 

Lira 

47 148̂  

2 082 

504 İskân masarifi umumiyesi 

(Umum Müdürlük merkezinin idare masrafla-
rile muhacirlerin sevk, ibate, iaşe, tenvir, tes
hin ve tedavi masrafları, hariçten getirilecek 
muhacirlerin celb masrafları, arazi ve emlâk 
ve tohumluk ve alâtı ziraiye ve hayvanlarının 
mubayaa bedeli ve icabında beslenmesi ve 
mevaddı ibtidaiye ve nakdî sermaye ve muha
cirler için yapılacak köy ve evlerin inşa ve 
tamir ve arazi bedeli ve alelûmum iskân işle
rinde kullanılacak memurlarla daimî ve muvak
kat olarak memleket dahil ve haricine gön
derilecek memurların harcırahları istihdamlarına 
lüzum görülüp kadroları İcra Vekilleri Heye
tince tasdik edilecek bilûmum memur ve müs
tahdem ücretleri ve bilâhare iade edilmek 
üzere hususî hayır kurumları tarafından muha
cirlere acele olarak yapılan ve yapılacak olan 
umum masrafların geri verilmesi, diğer bilûmum 
masraflar) 

1 000 000 

YEKÛN 1 049 230 

İ L Â N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat temi
natı yazılı gaz ve yağlar üç parti ve hizalarında gösterilen ta
rihlerde Ankarada idare binasında Merkez dokuzuncu eksiltme 
komisyonunca saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

Bu eksiltmelerden her hangi birisine girmek istiyenlerin 
buna aid teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanu
nun 4 - üncü mandesi mucibince işe girmeğe kanunî manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Bu işe aid şartnameler 208 kuruş mukabilinde Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. 

Muhammen Muvakkat 

İ S İ M 

1 — Rezidü 
2 — Sürşof yağı 

Silindir „ 

3 — Gaz 
Pis gaz 

Miktar bedei teminat Eksiltme 
(Ton) (Lira) (Lira) tarihi 

800 72 000 4 850 9/12/1935 

200 
20 45 200 3 390 10/12/1935 

175 
70 41 650 3 123,75 11/12/1932 

410/4-3 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat temi
natı yazılı malzeme iki partide ve hizalarında gösterilen tarih
lerde Ankarada İdare binasında ve saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Bu eksiltmelerden her hangi birisine girmek istiyenlerin 
buna ait teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle
rini eksiltme günü saat 14,30 a kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartname Ankarada Malzeme Dairesinden Hay-
darpaşada Tesellüm Müdürlüğünden parasız olarak tedarik 
olunabilir. 

Muhammen 
bedeli 

İsmi Miktarı (Lira) 

1) Sür'at kontrol saiti yedeği 
2) Heintz sistemi şofaj çantası 

Miktarı 

59 kalem 
165 Adet 

Muvakkat 
teminat Eksi'tme 

(Lira) tarihi 

1150 
825 

86,25 24/12/1935 

61,88 25/12/1935 

422/4-1 

Muhammen bedeli 5620 lira olan 19000 kilo muhtelif eb'atta 
çinko levha 23 birincikânun 1935 pazartesi günü saat 15.30 da 
Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 421,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme 
dairesinden ve Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden 
dağıtılmaktadır. _ 429/4-1 

İktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta işlerile çalışmak üze
re kanunî hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet 
halinde bulunan Bozkurt Türkiye Umum Sigorta Şirketi bu 
kerre müracaatla Adapazarı, Bursa ve İnegöl ve bunların mül
hakatı acenteliklerine şirket namına yangın sigorta işlerile 
meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mah
kemelerde müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile 
hazır bulunmak üzere, Adapazarında Adapazarı Emniyet Ban
kası merkezile bu bankanın Bursa ve İnegöldeki Şubelerini ta
yin ettiğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve 
murakabesi hakkındaki 25 haziran 1927 tarihli kanun hüküm
lerine muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. 416 
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2848  İskân Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   1
 
2849 İskân işlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğine Devrine ve Ayrı Bir Bütçe  
         ile İdare Olunmasına Dair Kanun       2 
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