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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek İktisat Vekâ

leti bütçesi müzakere ve kabul edildikten sonra teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Refet Bey tarafından açılarak Millî Müdafaa Vekâ-

2 — HAVALE I 

Lâyihalar 
1 — 30 - V -1931 tarih ve 1816 numaralı kanuna 

müzeyyel kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe Encümen
lerine ) 

Mazbatalar 
2 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti 

arasmda aktolunan ticaret mukavelenamesine merbut 
(B) listesinin 136 B fıkrasında yapılacak tashih hak
kında 3/25 numaralı Başvekâlet tezkeresile Türkiye 
Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasmda aktedilen 
ticaret muahedesine merbut (B) listesinin (136 B) fık
rasındaki hatanın tashihi hakkında 1/117 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat ve Hariciye Encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

3 -T- Türkiye Cümhuriyetile Avusturya Hükümeti 
arasmda münakit hukukî ve ticarî mevadı adliyeye mü
teallik mütekabil münasebtlere ve adlî kararların ten-
fizine dair mukavelenamenin tasdiki hakkmda 1/129 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Hariciye Encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

Reis — Bütçe ile alâkadar olan lâyihaları mü
zakere edeceğiz. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane ) — Efendim; ruznamede müzakere olunacak 
kanunların hepsi bütçe ile alâkadardır. Gerek irat 
gerek masraf olsun bunlar hakkında ayrı ayrı 
müstaceliyet kararı alınmasını rica ediyoruz. 

leti kara, deniz ve hava kısımları bütçelerile Askerî Faİv 
rikalar ve Harita Umum Müdürlükleri bütçeleri kabul 
edildikten sonra pazar günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Refet Avni H. Rüştü 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Belçike Hükümeti ara
sında aktedilen uzlaşma, hakem ve adlî tesviye muka
velenamesinin tasdiki hakkmda 1/118 numaralı kanun 
lâyihası ye Adliye ve Hariciye Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti 
arasmda aktedilen uzlaşma, hakem ve adlî tesviye mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 1/119 numaralı ka
nun lâyihası ve Adliye ve Hariciye Encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

6 — Gümrük muhafaza memurlarının askerî ve 
mülkî teşkilâta göre tensiki hakkmda 1/19 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, İktisat ve Hariciye 
Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 —' İkamet mukavelesi aktedilmemiş olan devlet
lerle iki seneyi tecavüz etmemek şartile ikamet muka
velesi akti hakkında 1/134 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — Zabitan ve askerî memurlarm maaşatı hakkın
daki kanunun 1 inci ve 2 inci maddelerinin tadiline da
ir 1/133 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

.Q. 

1 — 1931 senesi bütçe kanunu lâyihasına bir 
madde ilâvesi hakkında 1/136 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası \1~\ 

fi] 90 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,10 

Reis — Refet B. 
Kâtipler : Avnl B. ( YOZGAT ), Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

SDÎLEN EVRAK 
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Reis — Efendim; sırası geldikle encümen tek
lifini reyinize arzedeceğim. 

Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında »öz isti yen var mı 
efendim? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Umumî ve hususî bütçelerden verilen maaş, ücret, 
tahsisat, hakla huzur, tazminat yevmiye, ikramiye 
ve ihbariyelerden alınacak kazanç vergisi hak

kında kanun 

Birinci madde — Umumî, hususî ve mülhak 
bütçelerle idare edilen daire ve müesseselerden 
fikrî ve medenî hizmetler mukabilinde maaş, ücret 
tahsisat, hakkı huzur, tazminat, yevmiye, ikramiey 
ve ihbariye alanların istihkakları aşağıdaki nis-
betler dairesinde kazanç vergisine tabidir: 

100 liraya kadar % 5 
101 - 200 » » kısmı için % (3 
201 - 300 » » » » % 7 
301 - 400 » » » » % 8 
401 liradan yukrısı için % î) 
Bir vezneden muhtelif namlarla yapılan kazanç 

vergisine tabi tediyatın nisbeti, her tediye yekûnu 
üzerinden tayin olunur. 

Reis — Kabul edenle)- . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İkinci madde — Umumî, hususî ve mülhak büt
çelerden yapılan aşağıdaki tediyat kazanç vergi
sinden müstesnadır, 

A - Maluliyet, yetim, dul ve elli lira ve ondan 
aşağı tekaüt maaşları, 

B - Hareiralılar ve masarifi zaruriye ile ikamet 
ve seyahat yevmiyeleri, mesken bedelleri, tedavi 
ve ölüm masrafları, 

O - Kanunu mahsuslarına ve bütçelerine isti
naden ordu ve .jandarma mensuplariyle küçük sıh
hiye memurlarına ve. mübaşirlere verilen yemek 
ve hayvan yem bedelleri, 

l) - Vefat veya bedenî arızalar ve maluliyetler 
üzerine verilen tazminat ve ikramiyeler ve kanunu 
mahsusları mucibince malûllere verilen terfih 
zamları. 

E - Hcv nevi atış ikramiyeleri, 
F - Umumî mülhak ve hususî bütçelerden yal

nız ücret alıp bir ay içinde istihkakı yirmi lirayı 
ge-çmiyen kadro dahilindeki müstahdemin ücret
leri. 

(i - Lstihkak miktarı yüz lirayı geçin iyen ma
aşların yirmi lirası, 

Reis — Bu maddeye ait bir takrir var okuna
caktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Yukarıda yazılı fıkranın ikinci maddeye ilâve
sini teklif eyleriz. 

16/VII/1931 
Denizli 

Necip Ali 
Artvin 
M.Ali 
Sinop 

Diyurbekir 
• Kâzım 

Beyazıt 
Halit 

Bursa 
ibrahim Alâettin Rüştü 

Muş 
Muhittin Nami 
Gümüşane 

Edip Servet 
Zonguldak 
Rifat 
Muğla 

Nuri 
Manisa 
Saim 

Maras 
Nuri 

Antalya 
Ru-sih 
Denizli 

Haydar 
Malatya 

Vastf 
Urfa 

Ali Saip 
Van 

Hakkı 
İstanbul 

Hayrullah 
Balıkesir 
Pertev 

Zonguldak 
Celal S ahir 

İbrahim 
Kâzım 

İbrahim Hüsnü 
Çanakkale 

Şükrü 

Mardin 
Ali Rıza 
Çankırı 

Rifat 
Kocaeli 

Ragıp ı 
İstanbul 

Ziyaettin 
Erzincan 

Aziz Samih 
Balıkesir 

Memet Cavit 
Çankırı 
Ziya 

Edirne 
Şeref 
Amasya 
Esat 

Zonguldak 
Esat 
Konya 

Ttvfik Fikret 
Giresun 

A. Münir 
Kütahya 

Rasinı 
Antalya 

Dr. Cemal 
Hakkı 

Hüseyin 
Haydar 
Denizli 

'Susuf 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Çankırı 
Talât 

Ordu 
A. Şevket 

Srvas 
Rahmi 
Ordu 
Recai 

Bolu 
Dr. Emin Cemal 

Malatya 
Dr. Hümi 
Çanakkale 

Osman Niyazi 
Gümüşane 

Şevket 
Samsun 

Aziz 
Konya 

Mustafa 
Manisa 
Tahir 

İstanbul 
Salâh Cimcoz 

Bolu 
Şükrü 
Konya 

M. Lûtfi 
Burdur 

Halit 
Kütahya 
Memet 

Hasan 
t. Ferit 

Hasan 

Emin 

Reis — Takriri reyinize arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Efendim, ibarede yapılacak bir tashihat var mı
dır? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Takrir (H) fıkrası olarak aynen madde
ye ilâve edilecektir. 

Reis — İkinci maddeyi, bu fıkranın ilâvesile re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

H : 7 mart 1931 tarihli ve 1757 numaralı ka- ; 
mm ile aylıklarından tenzilât icra edilenler. | 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 
kânı mülgadır. 

Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

Bu kanuna mugayir ah-

Etmiyenler .... Kabul 
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DÖRDÜNCÜ MADDE -
1931 tarihinden muteberdir. 

Bu kanun 1 ağustos 

Etmiyen-Reis —r- Maddeyi kabul edenler . 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

BBŞtNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümleri
nin icrasına İcra Vekilleri Heyeti Memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye arze-
di yoranı: 

2 — Gümrük muhafaza memurlarının askerî ve 
mülkî teşkilâta göre tensiki hakkında 1/19 numaralı 
kmıun lâyihası ve millî müdafaa, iktisat ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları fil 

Reis — Lâyihai kanuniyenin müstacelen mü
zakeresini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim! (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini 
reye arzediyorum. Kabul edenle]' . . . Etmiyenler- . . 
Kabul edilmiştir. 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşki
lâta göre tensiki hakkında kanun 

RÎRÎNCÎ MADDE — Gümrük muhafaza me
murları, asıl vazifeleri değişmemek üzere askerî 
usullere göre tensik, teşkil, talim ve terbiye edi
lirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Gümrük muhafaza memur
ları (gümrük kıtaları kumandanı) unvanı ile liva 
kumandanı salâhiyetinde bir zatın emir ve kuman
dasına tevdi olunur. Gümrük kıtaları kumandanı 
Gümrük umum Müdürünün emrinde bulunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Gümrük kıtaları ku
mandanı emrinde gümrük alayları veya müstakil 
tabur veya bölükleri bulunur. 

Gümrük kıtalarının kuruluşu da teşkilâtı as
keriye gibi tabur, bölük, takım mangalardan ve de
niz vasıtalarından ibarettir. Bu kıtalar ordu kad-
roktnndaki rütbelere muadil rütbeyi haiz alay, ta
bur, bölük ve takım kumandanı namile birer za
bitin emrinde bulunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
edilmiştir. 

Kabul 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir gümrük alay, 

buttur. 
91 numaralı matbua zaptın sonuna, mer-

tabur karargâhı ile bir gümrük bölüğünün teşki
line ait kadrolar ihtiyaca göre Millî Müdafaa ve 
Maliye Vekâletleri tarafından tanzim ve tesbit 
olunur. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Hudut hattı üzerinde 
bulunan gümrük kıtalarına mensup karakollar 
aynı zamanda hududun emniyeti ile de mükellef
tirler. Orduya mensup hudut kıtalarile hudut üze
rindeki gümrük kıtalarının hududun emniyeti ve 
kaçakçılığın önüne geçilmesi için birlikte hareket 
tarzları ayrı bir nizamname ile tesbit ve tayin 
olunur. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Huduttaki gümrük kıta
larının konuşu Maliye Vekâletince tesbit edilir. 
Ancak hududun emniyeti noktai nazarından bu 
konuş hakkında Büyük Erkânı Harbiyece verile
cek esaslar nazarı dikkate alındığı gibi mühim 
konuş değişiklikleri için de Büyük Erkânı Har
biye reisliğinin mütaleası sorulur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

YEDÎNCÎ MADDE — Gümrük kıtalarının za
bitleri şu tarzda tayin olunur: 

A) Meslekten âmirler yetiştirinceye kadar 
gümrük kıtaları kumandanile alay ve tabur ku
mandanları orduda alâkalan baki kalmak ve üç 
sene hizmet etmek şartile kıta vaziyetleri müsait 
olanlardan Millî Müdafaa Vekâletince intihapla 
tayin olunur. 

B) Bölük ve takım kumandanları da Millî Mü
dafaa Vekâletinin muvafakatile ordu zabitanı ara
sında ordudan alâkası kesilerek gümrük kıtala
rına nakletmiye talip olanlarla, ihtiyat zabitle
rinden matlup evsafı haiz olduğu Millî Müdafaa 
Vekâletince tasdik edilenlerden temin olunur. 

C) Hariçten talip olup matlup evsafı haiz lise 
mezunları harbiye mektebinde işbu mektebin ta
lebeleri gibi tahsil ettirildikten sonra takım ku
mandanı tayin olunurlar. 

D) Ordu, jandarma ve gümrük kıtaları filî hiz
metini ikmal etmiş gedikli başçavuşlardan lâyık 
görülenler ancak mülâzım maaşile takım başılığa 
terfi ettirilerek istihdam olunur ve bu rütbeden 
yukarı rütbeye terfi olunamazlar. 

E) Gümrük kıtalarının bidayeti teşkilinde yu
karıdaki maddelere göre kâfi miktar zabit temin 
olunmadığı takdirde kadronun üçte biri nisbetin-
de ve üç sene müddetle ihtiyaç muvakkaten Millî 
Müdafaa Vekâleti kadrosundan temin edilir. Baş
langıçta kâfi miktarda zabit temin edilmediği tak
dirde muhafaza mmtaka memurları vekâleten 
takımbaşılıkta istihdam edilebilirler. 
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F) A ve 15 fıkralarındaki zabitanm gümrük 

kıtalarındaki müddeti hizmetleri zarfındaki si
cilleri ordu sicil talimatnamesine ve mertebeler 
silsilesine göre Maliye Vekâleti tarafından tutu
lur. 

Eeis — Kabul edenlw .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

SEKÎZtNCÎ MADDE —- Gümrük kıtaları za
bitlerinin maaşları, terfi, istifa ve tekaütlükleri 
ordudaki emsalleri gibidir- Gedikili küçük zabit
ler de aynı suretle maaş alırlar. Gümrük kıtala
rında ordu ile irtibatları bulunan zabitlerin maaş 
ve tahsisatları Gümrük Umum Müdürlüğü bütçe
sinden verilir. 

Eeis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Gümrük kıtaları, 
zabit takım başı, küçük zabit ve neferlerinin kıya
fetleri Büyük Erkânı Harbiye Riyasetinin de mü-
taleası alınarak icra Vekilleri Heyeti kararile ta
yin ve tesbit olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Gümrük kıtalarına alı
nacak olan efrat aşağıda yazıldığı gibi tedarik o-
lunur : 

A - Ordu ve jandarma ve gümrük kıtalarında 
askerliklerini bitirdikten sonra .gümrük kıtaların
da hizmete talip olanlardan matlup evsafı haiz 
olan efrat ve küçük zabitler. 

B - Halen mevcut asıl gümrük muhafaza me
murlarından maaşı hazırlarilo gümrük kştalarm-
da ipka edilenler. 

Eeis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
lcr . . . Kabul edilmiştir. 

ON BÎRÎNCÎ MADDE — Gümrük kıtaları mü
kellef efrat ve küçük zabitler ile muhafaza me
murlarından mürekkep olmak üzere iki kısımdır. 
Her kıtada bunların miktarı ihtiyaca ve bütçeye 
göre kadrolarında tesbit ve işaret olunur. 

Eeis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON ÎKİNCÎ MADDE — Mükellef efrat her se
ne son yoklamada ihtiyaç ve tevziat nisbetinde as
kerlik meclislerince gümrük kıtalarına tefrik ve 
muayyen celp zamanlarında sevkolunuralr. 

Bu efratta aşağıdaki şartlar bulunacaktır: 
A -„ Türkçe akuyup yazmak bilmek. 
B - Hüsnühal eshabında olmak ve fena şöhret

le tanınmış olmamak ve cinayet ve muhilli namus 
cürümlerle mahkûm bulunmuş olmamak. 

C - Silâhlı hizmete salih bulunmak. 

Eeis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

I ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Efrat ihtiyacı ve ne
relere gönderileceği her celp tarihinden üç ay ev
vel Maliye Vekâletinden Millî Müdafaa Vekâleti
ne bildirilir. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON DÖEDÜNCÜ MADDE — Mükellef efradm 
gümrük kıtalarında hizmeti müddeti jandarmada 
olduğu gibi iki buçuk senedir. 

I Eeis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
j ler . . . Kabul edilmiştir? 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — Gümrük muhafaza 
kıtalarının talim ve terbiyeleri aşağıdaki tarzda 
yapılır: 

A - Zabitanm gümrük kıtalarındaki 'talim ve 
terbiyeleri vazifei asliyelerine halel gelmiyecfek su
rette ve mümkün olduğu kadar ordudaki usullere 
tevfikan icra olunur. 

B - Altı sene bilâ fasıla gümrük kıtalarında 
bulunmuş zabitler altışar ay müddetle ve münave
be ile Büyük Erkânı Harbiyece tayin edilecek 
kurslara tabi tutulurlar. 

C - Gümrük efradı ilk altı aylık filî hizmet
leri Büyük Erkânı Harbiyenin göstereceği kıtalar
da yapılmak suretile, talim ve terbiyei askeriyeye 
tabi tutulurlar. Ancak gümrük kıtalarının teşekkü
lünde bir defaya mahsus olarak ordunun altı ay 
talim ve terbiye görmüş efradından istifade oluna
bilir. 

D - Gümrük kıtalarında vazifenin müsaadesi 
nisbetinde bunların askerî talim ve terbiyelerine 
devam ve dikkat olunur. 

E - Umumiyetle piyade talimnameleri gümrük 
kıtaları için de esastır. 

P - Münhasıran talim ve terbiye noktai naza
rından fırka ve kolordu kumandanları da mmtaka-
lan dahilinde gümrük kıtalarını teftiş edebilirler. 

G - Gümrük muhafaza kıtalarının meslekî ta
lim ve terbiyesi Maliye Vekâletince tayin edilecek 
usullere göre yapılır. 

Eeis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Küçük zabitan şu su
retle temin ve tedarik edilir: 

A - Altı ay filî hizmet yapmış olan gümrük 
efradından liyakat gösterenler gümrük alay ku
mandanları tarafından onbaşılığa nasbolunurlar. 

B - Gümrük kıtaları içinde küçük zabitliğe ter
fi, ordudaki esaslara göre gümrük alayları dahi
linde hazırlanır. Küçük zabitlerin nasp ve terfi 
salâhiyeti gümrük kıtaları kumandanlığına aittir. 

Eeis — Kabul edenler .... Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ON YEDÎNCÎ MADDE — Gümrük efrat ve 
küçük zabitanmm tahsisatı berveçhi âtidir: 
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A - Gümrük efradı orduları altı aylık talim 
ve terbiyeleri esnasında her türlü masrafları güm
rük bütçesinden verilmek üzere efradı askeriye gi
bi maaş alırlar, ilbas ve iaşe edilirler. 

B - Gümrük kıtalarına verilecek zabit, memur, 
sanatkâr ve efradm geliş ve gidiş harcırahları, ma
aşları ve her türlü masrafları Gümrükler Umum 
Müdürlüğü bütçesinden verilir. 

O - Gümrük kıtalarına dahil olduktan sonra 
iskân ve ilbas ile askerî tayinat ve yem kanununa 
göre yapılacak iaşeden baş^a baş çavuşlara 25, baş 
çavuş muavinlerine 20, çavuşlara 15, onbaşılara 10, 
neferlere 5 lira maaş verilir. Mevcut asıl muhafaza 
memurlarının maaş hakları mahfuzdur. 

D - Efrat ve küçük zabitandan iki buçuk sene
lik filî hizmetlerini bitirdikten sonra gümrük kıta
larında kalmağa talip olanlar kadronun müsaade
sine ve ehliyetlerine göre muhafaza memura sınıfı
na geçirilir. 

E - Gümrük efrat ve küçük zabitanmm muha
faza memurluğu sınıfına geçme şartları Maliye Ve
kâletince tesbit olunur. 

F - Gümrük kıtalarındaki süvarilere, hayvan 
yem bedeli verilir. Süvarilerden zatî binekleri te
lef olanların hayvan paralan 1 haziran 1929 tarih 
ve 1471 numaralı kanun mucibince ödenir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Gümrük kıtaları
nın silâhlan (tüfek h. m. t.) ve cephanesi ihtiyaca 
göre Millî Müdafaa Vekâletince ve diğer teslihat 
ve teçhizat Maliye Vekâletince temin olunur. Millî 
Müdafaa Vekâletinden verilecek olan silâh cepha
ne ve hafif makineli tüfeklerin nakil masraflan 
Gümrükler Umum Müdürlüğü bütçesinden temin 
olunur. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Gümrük kıta
ları zabitleri, küçük zabitleri ve neferleri ile mu
hafaza memurları hizmet ve vazifelerden münbais 
disiplin ve suçlardan dolayı askerî muhakemo usu
lü kanunile askerî ceza kanununa tabidirler. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİNCİ MADDE — Gümrük kıtalarının 
teşkilâtı bütçenin müsaadesine göre peyderpey 
yapılacaktır. Bunlann teşkilâtına nereden ve ne 
zaman başlanacğı Maliye ve Millî Müdafaa Vekâ
letleri arasında tesbit ve tayin olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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YİRMİ BİRİNCİ MADDE — işbu kamı neşri 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — İşbu kanunun hü
kümlerini icraya Millî Müdafaa ve Maliye Vekil
leri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler- . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. -

,v -— Bilice Encümeninin Diyanet, İşleri Reisli
ğinin tekaüt kanununun 3 üncü maddesinin (A) 
fıkrası hükmünden istisnasına dair 2/12 numaralı 
kanun teklifi ve mazbatası flj 

Reis — Efendim; bu kanunun müstaceldi mü
zakeresi hakkında teklif vardır. Müstacelen mü
zakeresini kabul edenler . . . Eamiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti ıımumiyesi hakkında söz istiyen var ını? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Reisliğinin 1683 numaralı tekaüt 
kanununun üçüncü maddesinin mülkî memurlara 
ait olan kısmının (A) fıkrası hükmünden istisna

sına dair kanun 

MADDE 1 — Diyanet İşleri Reisliğini ifa ede-
eek olan zatların 1683 numaralı tekaüt kanununun 
üçüncü maddesinin mülkî memurlar hakkındaki 
(A) fıkrası hükmünden istisnaen istihdamına icra 
Vekilleri Heyetince karar verilebilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — İki kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunim icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisi kanunu hakkında rey vermiyen 
var mı? Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 

[1] 56 numaralı matbua zapt m sonuna merbut
tur. 
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4 — Şurayı Devlet kanununa bazı maddeler 

ilâvesine ve bazı maddelerinin tadiline dair 1/128 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Bu kanunun da müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmiyenler kabul edilmiştir-

Heyeti umumiyesini müzakere ediyoruz. 
Hamdi B. ( Yozgat) — Efendim, Şurayı Dev

let Deavi Dairesine bir daire daha ilâvesi hakkın
da Hükümetin bir lâyihası Adliye Encümenine ha
vale edilmiştir. Adliye Encümeninde bu lâyiha 
müzakere edilirken Şurayı Devlet Reisi Beyefen
diden izahat alındı. İzahatından bazılarını arze-
deceğim: Deavi Dairesine senede ( 4200 ), (4000) 
iş geliyormuş, bunlardan yine senede (950) kadarı 
görülüyormuş, diğer kısmı tedahülde kalıyormuş, 
hesap ettik. Yevmiye 3-5 şe yakın iş görülüyor. 
Sonra Maliye ve Nafıa Dairesine senede 70 iş, 
Tanzimat Daeiresine de yirmi küsur iş geliyormuş. 
Şurayı Devlet Deavi Dairesinin yevmiye 2,5 , 3 iş 
görmesi bazı usul bozukluklarından ileri geldiği 
Şurayı Devlet Reisi Beyefendi tarafından ileri sü
rülüyor. Adliye Vekâletince icra edilen tetkikat ve 
tecrübelere göre bir mahkemenin senede vasatı dört 
bin iş görmek iktidar ve kabiliyeti olduğu tahakkuk 
etmiştir. Hatta Mahkömei Temyizin bir dairesi 
senede dört binden fazla iş görmektedir. Deavi Da
iresinin senede böyle (900) iş görmesi yalnız usul 
bozukluğundan olmasa gerektir. Bu kanun lâyihası 
Deavi Dairesine bir daire ilâvesi hakkındadır ve 
encümende ekseriyetle kabul edilmiştir. Adliye En
cümeninin üç âzasından - ki birisi bendenizim -
Tanzimat Dairesile Maliye ve Nafıa Dairelerinin 
azalarına hakkı kaza verilerek bu işlerin onlara da 
tevdii ve bu suretle şimdilik bir daire liâvesinden 
sarfınazar edilmesi daha muvafık loacağı kanaati 
hasıl olmuştur. Zaten Şurayı Oevlet âzalarının her 
dairede hakkı kazaları vardır. Bu iş te bu suretle 
arzettiğim devair azalarına tevdi ve tevzi edilirse 
işlerin teraküm etmiyeceği muhakkaktır. Yoksa 
yevmiye iki buçuk, üç iş çıkarabilen bu daireye bir 
daire daha liâve olunsa dahi yine işler teraküm ede
cektir. Yine her gün beş altı iş artacaktır. Şurayı 
Devlette usul bozukluklarının islâhma kadar ilâ
vesi teklif edilen dairenin kabul edilmemesini rica 
ederim. Aynı zamanda bütçenin bu dar senesinde 
memurların ekmeklerinden kazanç vergisi kestiği
miz bir zamanda böyle yeniden bir daire ilâvesi mu
vafık değildir. Bendeniz bu kanun lâyihasının red
dini istirham ederim. ( Doğru sesleri ) 

Adliye Encümeni namma Vasfi Bey (Balikesir) 
— Efendim; mazbata muharriri Salâhattin Bey ar
kadaşımız mezun olması dolayısile, encümen tara
fından bu cihete arzı cevap etmeğe bendeniz me
mur edildim. Ekseriyetin tebarüz eden nokta i na-
y.arrcnı arzedeceğim. 

[11 60 numaralı matbua saptın sonuna mer
buttur. 

Şurayi Devlet Deavi Dairesine bir daire daha 
ilâvesi yerine Şurayi Devletin diğer devairine de 
hakkı kaza verilmesini zaten mevcut olan salâhiye
ti kazaiyeyi istimale memur edilerek mevcut ve 
müterakim işlerin çıkarılmasını teklif buyuruyor
lar. Şurayi Devletin diğer devairinde hakkı kaza 
bulunmakla beraber azanın devaire sureti tevziin-
de ihtisasa dikkat ve itina edilmek tabiidir. Deavi 
dairesinde bulunan azanın hukukşinaşlardan inti
hap edilmesine itina edilmiştir. Heyeti Celilenin 
malumudur k i ; Şurayi Devlette asker sınıfına, mü
hendis sınıfına, baytar sınıfına ve sair sunufu 
ilmiyeye mensup zevat vardır. Bu zavat mülkiye, 
nafıa, maliye, tanzimat dairelerine nisbeti ilmiye 
ve ihtisaslarına göre tevzi edilmişlerdir. Deavi da
iresi hukukşinaşlardan müteşekkildir. Bu böyle 
olunca diğer dairelere salâhiyeti kazaiye verilme
si bu itibarla şayanı kabul olamaz. Şurayi Devlet
ten şimdiye kadar filvaki bazı şikayetler mevcut
tur ve iş görülmediği muhtelif zevat tarafından 
bildirilmekte ise de bunun sebebi ihmal olmayıp 
azanın işe yetişememesi* ve bazı usul bozukluğu 
bulunmasıdır. Bu hallerin matlup olan neticeyi ver
mediği Şurayi Devlet reisinin bizzat encümende 
vermiş olduğu izahattan anlaşılmıştır. 

Birkere Mahkemei Temyizde olduğu gibi 
Deavi Dairesinde de evvel emirde evrakı da
vayı mütalea etmek için bir raportör lâzımdır. 

Bu raportörün heyetine vereceği rapor üze
rinde müzakerenin kolaylaşması ve öylelikle kara
ra raptedilmesi cihetine şimdiye kadar Şurayi 
Devletçe de riayet edilmemiştir. Halbuki bu usul 
Mahkemei Temyizde yıllardanberi tatbik edilege-
len ve hatta Mahkemei Temyiz teşkilâtının tevsii 
hakkındaki kanunda taknin edilmiş olan ve bu 
gibi heyetler de usulü müzakereyi daha ziyade 
teshil eden bir maslahattır. Şurayi Devlet Reisi 
Bey bundan sonra Deavi Dairesinde bu usulü it
tihaz edeceğini ve bu suretle mesainin kolaylaşa
cağını beyan etmiştir. Bu usulle bin yerine 1500 -
1600 işin görülebileceği evleviyetle şayanı kabul
dür. Bundan başka yine bir deavi dairesinin Şu
rayi Devlete ilâvesi münasebetile bazı mevat ilâve
si de vardır ki vezaifi teshil edecek mahiyettedir. 
Bilfarz Şurayi Devlete gelecek olan her hangi bir 
dava .evvelâ tetkik heyeti namı verilen ve bu lâ
yihada kabul edilen bir heyet tarafından usul ve 
şerait noktasından tetkik edilecek, müddeti zar
fında mıdır, tebliğ yerinde midir ve saire ... ve 
bundan sonra heyete gidecektir. Bu suretle bir 
davanın 6 - 7 ay sonra usule ademi riayet noktasın
dan mahalline iadesi külfetine mahal kalmıyacak ve 
işlerde daha süratle çıkacaktır. Diğer devair iş
lerinin azlığından ve Deavi Dairesi vazifelerine 
iştirakleri lâzım bulunduğundan bahis buyurdular. 
20,60,70 gibi adeden az geldiği iddia edilen işler 
arasında bin maddeye yakın kanunlar, mühim mu
kaveleler ve saire bulunması dolayısile bunlar kem-
miyet değil keyfiyet itibarile mühim işlerdir. Bu 
hususta kemiyeti nazarı itibare almryarak key-
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fiyeti göz önünde bulundurmalı ve bu suretle mu
kayese yapılmalıdır. Bu itibarla da salahiyetli ka-
zaiyeye diğer dairelerin teşriki doğru değildir. 

Bir taraftan temyizin dört binden fazla iş çıkar
dığı, diğer taraftan Şurayi Devlet Deavi Daire
sinin bu kadar iş çıkarmadığı binaenaleyh daire ilâ
vesinde fayda olmadığı iddia olunuyor. Bu da doğ
ru ve muvafık değildir. 

Encümenimiz, Şurayi Devlet Reisi Beyin ehem
miyetle kaydedilecek şevk ve mesaisine şahit oldu 
ve bunu encümenimiz ihmale şayan görmemiştir. 
Bu itibarla bu tadili kabul etmiştir. Heyeti Muhtc-
remeden de kabulünü rica ederiz. 

Hamdi B. (Yozgat) — Efendim, ekseriyetin 
istinat ettiği esbabı mucibeden en kuvvetlisi; Dea
vi Dairesinin mütehassıslar tarafından müteşekkil 
olması, Tanzimat, Nafıa, Maliye Dairesi âzaları
nın hukukşinas olmamaları, her biri kendi işinin 
mütehassısı olduğudur. 

Halbuki Şurayi Devlet azasının hepsi Cumhuri
yet kavanini mevzuasına vakıf zevattandır ve böy
le olması lâzım gelir. Meselâ: tanzimat dairesine -
şimdiye kadar olmadı ya amma şimdiden sonra -
bir nizamname gelecektir, bu nizamnameyi tetkik 
edeceklerin hukuka vakıf insanlardan olması icap 
etmez mi? eğer bu cihetten ihtisasları yoksa gelen 
nizamnameyi nasıl tetkik edeceklerdir? Bu, huku
ka taallûk etmez mi ? Elbette hukuka vakıf olma
ları lâzımdır. Diğer cihetlerde de vukufları olmak 
tabiidir. Şu halde bütün cumhuriyetin kanunlarına j 
vakıftırlar. i 

Binaenaleyh bir daire iş görmüyor diye oraya 
bir daire ilâvesi gibi bir şey ihdas edilirse, bunun 
sonu nereye varır? burasını bendeniz bilmiyorum. 

Mahkemei temyizin yalnız bir dairesi demin ar-
zettiğim gibi 4000 den fazla iş görüyor. 

Şurayi Devlet Deavi Dairesi ise senede ancak, 
900 iş çıkarabiliyor. Bu nasıl şeydir? buna sebep 
usulsüzlük ise senede 9000 iş gören dairede bunlar 
ıslah edilmelidir ve diğer taraftan da Deavi Daire
sinin işlerinin bir kısmı, işleri az olan diğer daire
lere tevdi olunmalıdır, bu suretle başkaca bir daire 
gibi bir yükün bütçeye ilâvesine lüzum kalmamış 
olur. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Bendeniz ele bu 
fikre iştirak ediyorum. 

Yusuf B. (Denizli) — Mevcut Deavi Dairesine 
ikinci bir heyetin ilâvesi suretile devlet bütçesin
den ne kadar para sarfı lâzım geliyor? Bunu soru
yorum. Encümen cevap versin. 

Adliye Encümeni namına Vasıf B. (Balıke
sir) — Efendim, Şurayi Devlet bütçesi kabul edil
miştir ve bunun bir senelik olarak konması şa
yanı arzu iken altı aylık "tahsisat konmuştur. Bina
enaleyh bütçe itibarile bir emrivaki yapılmıştır. 

Rüştü B. (Bursa) — Şurayi Devletimizin bu 
güne kadar vermiş olduğu kararlardan «haksız bir 
karara duçar oldum» diye hiç bir Türkün şikâyeti
ni işitmedim. Bunu şükranla kaydediyorum. Geçen 
seneki bütçe ile bu seneki bütçe arasında noksan! 

I olarak pek cüzi, %8 - 10 kadar bir fark vardır. 
Halbuki Şurayi Devlet ve bütün Devlet daireleri 
nin mesai saati ziyadeleştirilmiştir. Buna göre da
ha ziyade iş çıkarması lâzım gelir. Şurayi Devlet 

! daireleri bu sene de gecen seneki kadar iş çıkara-
| cak diye düşünmek doğru değildir. Memlekette 
mevcut sıkıntının, bütün Türk efradı, bütün Türk 
milleti üzerinde yapmış olduğu tesir herkesi fazla 
çalışmağa sevketmektedir. 

Esasen kanun da çalışmasaatini tezyit ettiği 
için masrafsız ve idareli bir surette Şurayi Devle
timizin işlerini bitireceğini ümit ederim. Esasen 
Adliye Encümenimiz de ittifakla böyle bir lüzuma 
karar vermiştir. Kanun lâyihasında da bu masra
fın yapılması için kat'i bir lüzum yoktur. Bende
niz teklif ediyorum; bu kanun reddedilsin. Bu su
retle bu tasarruf devrinde hepimizi tasarrufa ria
yetkar olduğumuzu gösterelim. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim; Şura
yi Devlet bütçesi meyanında böyle bir ikinci heye
tin tahsisatının kabul edilmiş olması kanunun behe
mehal kabulünü istilzam etmez. 

Bu kanun daha evvel kabul edilmiş olsaydı 
tahsisatın bütçeye konması icap ederdi. Bendeniz 
Hamdi Bey arkadaşımın nokta i nazarına iştirak 
ediyorum. Şurayi Devlet deva iri arasında bit te
şekkül temin edilerek deavi dairesine muavenet 
edilmesi daha muvafıktır (Doğru sesleri). 

Rasih B. (Antalya) — Muhterem arkadaşlarım; 
lâyihanın Dahiliye Encümeninde müzakeresi esna
sında Deavi Dairesi için ikinci bir heyetin teşkili
ne niçin lüzum hissettik? bu noktayı izah için hu
zuru âlinize çıktım. 

Muhterem arkadaşlar; Deavi Dairesi malûmu 
âliniz, bir çok iş ve alâka sahiplerinin müracaat 
ettiği bir dairedir, buraya hini teessüsünden hazi
ran nihayetine gel inciye kadar 11 bin küsur iş gel
miştir. Bunun yalnız dört bini çıkmış, 7 bin küsur 
iş kalmış. Bu 7 bin küsur iş ve muamele içinde 2-o 
senedir çıkmıyan iş vardır. Bunlardan bir kısmının 
muamelesinin tetkiki bitmiş, fakat karara iktiran 
etmemiş, bir kısmının daha tetkiki bitmemiş, bir 
kısmı daha hiç tetkik edilmemiş. Niçin tetkik edil
medi? acaba hakikaten yetişilemiyor da onun için 
mi kaldı? Bu hususta tetkikat yaptık. Tetkikatı 
mızda maalesef yalnız yetişilememek yüzünden, 
takat fevkinde bir iş tahmil edildiğinden dolayı 
kalmış olduğu kanaatine varılmadı. Encümenimiz 
bu dairenin çalışmadığı kanaatine varmıştır. Şu
rayi Devlet Deavi Dairesi, teessüsü gününden 
itibaren lâzrmı veçhile çalışmamıştır. Çalışmadığını 
ispat için Şurayi Devletin diğer dairelerinin çıkar
dığı evrak üzerinde tetkikat yaptık. Ben şahsan 
tetkikat yaptım. Gördüm ki Şurayi Devletin Mül
kiye Dairesi senede üç bin küsur evrak çıkarmış 
olduğu halde bu Deavi Dairesi bini geçirememiştir. 

Mahkemei temyizde 8-9 bin kadar evrak çıkaran 
daireler vardır. Orada 4 binden az çıkaran daire 
yoktur. Müzakere neticesinde tesbit ettiğimiz şekil 
ve madde, gösteriyor ki sebepleri şu noktalardır: 
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Bir defa devam itibarile, çalışma itibarile, faaliyet 
gayet azdır, tkincisi; /tarzı mesaide tutulan usul
dür. Meselâ bir madde tesbit ediyoruz. Azadan 
biri raportörlük yapacak, gelen evrakı okuyacak di
ye kayt koyuyoruz. Deavi Dairesi bir nevi mahke
medir. Hüküm verecek bir hâkimin her halde hü
küm vereceği muameleli evrakı okuması, tetkik et
mesi lâzımdır. Okumadan hüküm ve kanaat izharına 
imkân varandır? Azanın okumasına lüzum görme
mişler, muavinler okuyacek, izahat verecek ve on
lar da ona göre kanaatlerini izah edecekler. îşte bu 
suretle erbabı mesalihi intizar içinde inletmekte de
vam etmişlerdir. Onun için şimdi geçen senelerden 
kalmış 7 bin küsur iş teraküm etmiştir. Bu sene 
içinde der şimidye kadar biriken evrak 2 bine yak
laşıyor. 

Bu teraküm eden evrakı bu dairenin çıkarma
sına imkân görülmemiştir. Diğer daireler ise kendi 
işlerile meşgul olduklarından zaten mukayese edil-
miyen mesailerine ilâveten bu külfeti de o dairelere: 
yükletmeğe imkân yoktur. Encümen 7000 eshabı 
mesalihin işlerinin bitmesi için üç sene daha bekle
mesine razi olmaktansa bütçeye üç bin lira koy
mayı daha hafif bulmuştur. Fakat Heyeti Celile-
niz hakemsiniz, bu heyetin çalışmasına ve her halde 
bu işleri çıkarmasına imkân görürseniz bu heyet 
çalışmağa devam eder. Fakat arzettiğim gibi 7000 
kişi senelerce bekliyeceklerdir. 

Yusuf B. ( Denizli ) — Çalışmıyacaklarsa ter
ki mevki etsinler. 

Hasan Fehmi B. ( Kastamonu ) — Efendim; 
uzun söylemiyeceğim. Mahkemei temyizin büyük 
yekûnda evrak çıkaramaktaki muvaffakiyetlerinin 
neden ileri geldiğini arzedeyim. Temyiz heyeti re
isleri her gün tevarüt eden evrakı üçer beşer aza
lara tevdi ederler. Bu azalar da bu evrakı dosyala-
rile birlikte akşam evlerine dahi götürmek suretile 
ve gece 3-5 saat çalışmak şartile hem de kanunlara, 
kitaplara bakarak tetkik eder, okur ve nihayet bir 
karar fezlekesi yapar, heyete getirirler. 

Heyet te arkadaşlarının verdiği izahatı dinlerler 
ve icap ederse muameleli evrakı tekrar tetkik eder
ler ve bir karara raptedip imza ederler. Bu suretle i 
günde on beş, yirmi evrak neticelenir. 

Ben Şurayi Devlet âzayi nmhteremesine sor
dum. Acaba Mahkemei Temyizin tuttuğu yolu tu
tuyorlar mı diye . . . hayır, burada böyle değildir. 
Burada evrakı ya muavinler okuyor, ya dairede 
kalıyor. Bu kalan evrakın bir kısmını üç beş saat 
içinde birisi okuyarak diğerleri ditiliyor, tabiidir 
ki bu şerait dahilinde bir değil üç Şurayi Devlet 
yapacak olsak yine yine bir iş çıkaramazlar efen
diler. (Doğru sesleri). 

Yusuf B. (Denizli) — Faal bir heyet ister. 
Hasan Fehmi B. (Kastamonu) — Ben Şurayi 

Devlet-Heyetinin kabiliyeti ilmiyesini değil; tut
tuğu usuldeki yolsuzluğu tenkit ediyorum. Eğer 
bu işleri, Mahkemei Temyizde olduğu gibi arala
rında tevzi eder, evlerinde okurlarsa günde 15-20 
evrak çıkmasına imkân verilmiş olur. j 

i Demin Adliye Encümeninden bir arkadaşımız 
buyurdular ki, işi uzatan tebligattır. Ben böyle 
zannetmiyorum. Mademki bir evrak geliyor bu ev-

I rak nereye gidecekse bir kaç satır yazı ile tebliğ 
keyfiyeti yapılabilir. Bir kaç ay sonra cevap gel
mediği halde tetkik edilebiril. Mesai tarzı bir ni
zam dahiline girerse tebligatın da nizamına gire-
ceğine şüphe yoktur. Gelen bazı mühim evraka ce
vap bile verilmiyor. Binaenaleyh bendeniz çok 

I candan hürmetkar olduğum bu Heyeti Celileden 
j istirham ediyorum; eğer bu usul tatbik edilir ve 
| memleketin ihtiyaç ve zarureti göz önüne alınır 
ve Şurayi Devlet âzalarının günde iyi saat yerine 
beş saat çalışmaları ve evrakı evlerinde muayyen 
zamanlarda okumaları teinin edilirse bu iş çıkar, 
yoksa şimdi bir daire ilâve edilse, gelecek sene He
yeti Celileden yeniden bir daire teşkili istenece
ğinden şüphem yoktur. Binaenaleyh Heyeti Celile-
niz namına Şurayi Devletten rica ederiz (Gürül
tüler, rica yok sesleri) işlerini bu söylediğim tarz
da yapsınlar. 

Şükrü B. (Çanakkale) — Efendim; Heyeti ce-
lilelerine iki encümen tarafından istirhamda bulu
nulan bu mesele yek nazarda cidden müşevveş gö
rülüyor. Bakılmıştır ki Şurayi Devletin bir daire
si vürut eden evrakın ancak üçte birini intaç ede
bilmiş, kalan üçte ikisi maalesef iki seneden beri 
teraküm etmekte bulunmuştur. Fakat meseleyi in
ceden inceye tetkik edecek olursak - ki encümende 
biz bu hususta tetkikatta bulunduk - bunun, orada 
bulunan zevatın terahisinden daha ziyade, çalış
mak usulünde ki yanlışlık ve vurut eden evraka 
yetişmiyecek derecede âza adedinin azlığı yüzün
den ileri geldiği neticesine vasıl olduk. Bazı arka
daşlar, Şurayi Devlet Deavi Dairesinin Mahkemei 
Temyize müşabih olduğunu dermeyan buyurdular 
ve oradan çıkan evrak adedi ile buradan çıkan ev
rak adetlerini mukayese etmek istediler, ben öy
le zannediyorum ki, bu iki daire arasında olduk
ça büyük bir fark vardır. Şurayi Devlet Deavi Da
iresi bir mahkemedir. Bu mahkeme usul ve idereye 
tabi olarak evrakın seyrini ona göre takip eder. 
Halbuki Mahkemei Temyiz sırf evrak üzerinde 
tetkikatta bulunur, mahkeme şeklinde bir vazife 
deruhte etmiş değildir. Evvel emirde Deavi Dai
resinde evrak, şimdiye kadar raportörlük usulü 
kabul edilmiyerek yegân yegân heyet tarafından 
tetkik edilerek bir .karar alınması suretile intaç 
edilmektedir. Bittabi bu suretle günde ancak üç, 
beş kadar evrak çıkıyor. Fakat bundan sonra bu 
noksan telâfi edilerek evrak gerek azaya ve gerek 
baş muavinler ve muavinlerden bazı zevata verile
cek ve tetkik edilecektir ve bu heyet bu tetkikat 
neticesine göre karar ittihaz edecektir. Binaenaleyh 
yeni lâyihada bir defa usulü tetkik hakkında ah
kâm vazolunmuştur. Saniyen belki ancak iki sene 
zarfında ikmal edilebilecek kadar teraküm etmiş 
olan evrakı bir an evvel bitirmek ve bundan son
ra bir senede gelmesi memul olan dört bin küsur 
evrakı aylarca bekletmeksizin muntazaman tetki-
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kini temin etmek için bir proje hazırlanarak ikin
ci bir dairenin teşkili kabul edilmiştir. Efendiler; 
Surayi Devletlerin Deavi Daireleri her memlekette 
bidayetten böyle az azalardan mürekkep olarak 
teşkil edilmiş ve gittikçe çoğaltılmıştır. Fransada 
bu gün zannederim o - 4 şube vardır ki davaya ba
karlar ve bundan başka olarak da bizim bu defa 
kabul ettiğimiz usul üzerine hususî bir heyet mev
cuttur ki bu heyette her daireden birer âza alarak 
ve bir reisin tahtı idaresinde olarak bu gibi deavi-
ye bakarlar. 

Hamdi B. (Yozgat) — Biz de Fransızlar kadar 
zengin olursak yaparız. 

Şükrü B. (Devamla) — Van'ı hali hazırda bu 
daire, günde sekiz saat değil hatta 24 saat çalışsa, 
bu gün teraküm etmiş olan işlerin altından kalk
masına ve gelecek sene gelecek işleri zamanında 
çıkarmasına imkân yoktur. Bu imkânın olmadığı
nı sureti katiyede ve itminanla kabul etmenizi rica 
ederim. Bu bir zarureti katiye neticesi olarak 
heyeti celilenize ar/edilmiştir ve Hükümet bu te-
rakü meden işlerin bir an evvel intacının ancak 
bu suretle kabil olacağını görmüş ve bu teklifte 
bulunmuştur. Adliye ve Dahiliye rhıcümenleri de 
bunun kabulünde ittifak etmişlerdir. Maslahatı 
amme namına bu kanun lâyihasının müzakeresine 
geçilmesini istirham ederim. 

Dahiliye Encümeni Reisi Cemil B. (Tekirdağ) 
— Ffendim; Heyeti Celileye arzolunan Surayi Dev
lete ait bu kanun lâyihası yalnız Deavi Dairesine 
bir daire ilâvesini istihdaf etmemektedir. 

Bu lâyiha Hükümetten geldiği zaman Surayi 
Devletin evi çalışabilmesi, işlerin muntazam tetkik 
olunması ve çabuk çıkarılması için bir çok tedbir
leri ihtiva ediyordu. Ve deavi dairesi için mevcut 
diğer dairelerden birer âza alınarak ayrı bir şube 
teşkilini teklif ediyordu. Dahiliye ve Adliye En
cümenleri diğer dairelerden birer âza alınarak 
bir şube ilâvesini kâfi görmedik. Her iki enenmen 
bu lâyihayı tetkik ederken İm suretle bir şube 
teşkilini gayri kâfi görerek Heyeti Celilenize ar-
zettiği şekilde yeniden bir daire ibnesini tesbit 
ve kabul etti. Eğer Hamdi Beye fendinin Deavi 
işlerinin diğer devaire tevzi ve taksimi şeklin
deki mütalâa ve teklifleri tasvibi âlinize iktiran e-
derse yine bu lâyiha Dahiliye ve Adliye Encümenle
rine iade edilir. Hükümetin teklif ettiği yahut 
Hamdi Beyefendinin Maliye, Nafıa ve Tanzimat 
Daireleri azalarına bu hususta hakkı kaza ve
rilmesi yolundaki fikri ve mütalâaları encümen-
lerce müştereken görüşülür. Yalnız Hamdi ve 
Rüştü Beylerin, kanunun mutlak reddi hakkın
daki teklifleri kaimi olunursa Surayi Devletin 
mesaisinin tanzimi ve işlerin çabuk bitirilmesine 
matuf olan tedabir akim kalmış olur. Eğer teklifler 
şimdi arzettiğim şekilde kabul edilirse lâyihanın 
matbuat kanunu için müştereken çalışmakta olan 
Adliye ve Dahiliye Encümenlerine tevdiini rica 
ederim ( Muvafık sesleri, endim e ve sesleri). 

Hamdi B. (Yozgat ) — Reis Beyefendi, tak

ririmi tashih ediyorum. Bu layihanın yeniden 
ve müştereken tetkik edilmek üzere Dahiliye ve 
Adliye' Encümenlerine tevdiini teklif ediyorum. 
Lütfen takririm o şekilde tashih edilerek reye 
konsun. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Mevcut kadro 
dahilinde olmak şartile. Bütçeden bir metelik ve
remeyiz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Şurayı Devlet kanununa bazı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun lâyihasının heyeti umumiyesinin 
encümene havalesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Reis — Encümenlere iadesini istiyorsunuz. Fa
kat ne gibi noktai nazardan? 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Hükümetin tek
lifi veçhile, kendi azaları meyanmdan bir heyetin 
teşkil ve Deavi Dairesine ilâve edilmesi suretinde 
teklif ediyorum. 

Cemil B. (Tekirdağ) — Teşkilât gerek Hamdi 
Beyin teklifinde ve gerek Hükümetin teklifinde 
vardır. Hükümetin teklifinde bütçeye bir zammı 
ihtiva etmemek suretile bir heyet teşkili mevzu
bahistir. 

Reis — Lâyihanın, kadro dahilinde bir heyet 
teşkili noktasından tetkiki zımnında encümene ia
desini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Yalnız encümenlerin müştereken çalışması tek
lif buyrulmuştu. Bu ciheti de kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şükrü B. (Çanakkale) — Bendeniz söz istemiş
tim. Zannederim ki bir mebus söz istediği zaman 
sebepsiz reddedilmez, 

Reis — İsrar etmediniz. 

5 — Zabit an ve askerî memurların maaşah hak
kındaki kanuna müzeyyel 1/88, Devlet memurları 
maaşatının tevhit ve teadülüne dair 1452 ve 1498 
numaralı kanunlara müzeyyel 1/124 ve elçilik, mas-
lahatgüzarhk ve konsolosluk müstahdemini ücretle
rinin tediye sureli hakkında 1/138 numaralı kanun 
lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası [Ij 

Reis — Bu lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. 
Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Maaşatm tevhit ve teadülü hakkında 1452 
ve 1489 numaralı kanunlara müzeyyel kanun 

MADDE 1 Maaşatm tevhit ve teadülü hak-

flj 59 numarah matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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kındaki 18 - V - 1929 tarih ve 1452 numaralı ka
nun ile buna müzeyyel 1 - VI - 1929 tarih ve 1498 
numaralı kanunda dereceleri bir birinin ayni olan 
Hariciye Vekâleti merkez, elçilik, ve konsolosluk 
ve Matbuat Umum Müdürlüğü memurlarının un
vanları, teadül dereceleri ve temsil tahsisatları ile 
adetleri işbu kanuna merbut cetvel mucibince tes
bit edilmiştir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Madde hakkında 
encümen biraz izahat versin. 

Reis — İzahat istiyorlar. 
Bütçe Encümeni M. M. Kemal Zaim B. (Kon

ya) — Efendim, Hariciye Vekâleti dahiliye teşki
lâtını hariçteki teşkilâtına göre yeni bir tensika 
tabi tutuyor. Bu esas itibarile bir meslek olmak 
noktai nazarından encümenimizce de muvafık gö
rülmüştür. Ayni zamanda hariçte ifayi vazife e-
decek hariciye memurlarının temsil tahsisatları 
da tesbit edilmiştir. Gerek mazbatamızda gerek 
merbut cetvelde görüleceği veçhile memurların 
temsil tahsisatı indirilmiştir. Bundan başka hariç
te istihdam edilecek ataşemiliter, ataşenaval ve ate-
şaeryan ve bunların muavinleri ve mülhakları var
dır. Bunlara temsil tahsisatı verilmektedir. 

Encümenimiz bunların vaziyetini de hariçte is
tihdam edilen hariciye memurlarının vaziyetine 
kıyasen tesbit etmiştir. Ataşemitler bulundukları 
yerlerin sefaret müsteşarlarının aldığı tahsisatı 
geçmemek üzere temsil tahsisatı alırlar. Muavin
lerine de baş konsolosluk temsil tahsisatını teca
vüz etmek üzere temsil tahsisatı verilmesi esası 
tescbit edilmiştir. Mülhaklara da sefaret birinci 
kâtipleri tahsisatına göre temsil tahsisatı tesbit 
olunmuştur. Ayni zamanda temsil tahsisatı itiba
rile iktisat Vekâletinin ecnebi memleketlerde bu
lundurduğu mümessillerin vaziyetleri de mevzu-
bahs olmuştur. Onların da maaşları nazarı dik
kate alınarak sefaret müsteşarlarının temsil tahsi
satını geçmemek üzere temsil tahsisatı almalarını 
encümen kabul etmiştir. Yalnız bunlar için bir 
istisna haddi vardır. Esasen vekâlet de o suretle 
teklif etmiştir. Bunların temsil tahsisatının azamî 
haddi ayda 22 lira olacaktır. Sefaret müsteşarları 
35 liraya kadar alıyorlar. 

ihsan Pş. (Giresun) — ingiliz lirası mı? 
Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za

im B. — Evet ingiliz lirası. 
Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi 

merbut cetvelle birlikte kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Memaliki ecnebiyedeki memur
lardan muvakkat bir vazife ile merkeze çağırılan
lara, davet olundukları tarihi takip eden ay ipti
dasından itibaren ve avdetlerinde avdet ayını ta
kip eden ay iptidasına kadar olan maaşları, dere
celeri maaş emsal hasılı üzerinden türk parası ola
rak tesviye olunur. 

Daimî bir vazife ile memaliki ecnebiyeye gön
derilenlere memuriyet mahallerine muvasalatların

dan itibaren ve memaliki ecnembiyeden merkeze. 
celbolunanlara tebliğ tarihine kadar maaşları in
giliz lirası olarak tesviye olunur. 

Ancak haleflerinin vüruduna kadar intizar em
ri almaları dolayısile vazifelerinde kalanlara ha
leflerinin vüruduna kadar ve intizar emri- alma
dıkları halde haleflerinin vürut etmemesi dolayı
sile vazifelerinde kalmış olanlar on beş günü geç
memek üzere kaldıkları müddet için ingiliz lirası 
üzerinden maaş tesviye olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Muvakkat veya daimî bir va
zife ile merkeze çağırılanların yerlerine kalacak 
veya görülecek lüzuma mebni azamî dördü geçme
mek üzere her hangi bir mahalle gönderilecek ve
kil maslahatgüzarlara ikinci maddedeki esas daire
sinde maaş tasarrufatından azamî yirmi lirya ka
dar vekâlet tahsisatı tesviye olunur. 

Reis —- Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Muvakkat bir vazife ile merke
ze çağırılan hariciye memurlarına vasati nakliye üc-
retile bagaj masrafları ve yalnız seyahat yevmiye
leri ve bu muvakkat vazife iki aydan fazla devam 
edecek olduğu takdirde aileleri efradının yalnız 
yol masrafları tesviye olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna merbut cetvelde ya
zılı hariciye memurlarından ecnebi memleketlerde 
istihdam olunanların maaş ve temsil tahsisatları 
ile elçilik, maslahatgüzarlık ve konsolosluklar 
müstahdemıninin her sene bütçe kanunile tesbit 
edilecek ücret miktarı ingiliz lirası olarak tesviye 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ecnebi memleketlere gönderile
cek ateşemiliter, ateşenaval ve ateşeariyenler, sef-
ret müsteşarları, ateşe muavinlerine, birinci sınıf 
konsoloslar; ateşe mülhaklarına sefaret ikinci kâ
tipleri için cetveli mahsusunda yazılı beher ma
halle göre Hariciye Vekâleti tarafından tesbit 
edilmiş ve edilecek olan temsil tahsisatı miktarını 
geçmemek üzere temsil tahsisatı verilir. 

Hariciye teşkilâtı bulunmryan yerlerde gönde
rilecek askerî ateşemiliterler bunların muavin ve 
mülhaklarının temsil tahsisatlarının miktarı mu
adil memleketlere verilmekte loan temsil tahsisat
larına kıyasen icra Vekilleri Heyeti kararile ta-
yi nolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 7 — Ecnebi memleketlerdeki ticaret 

mümessillerine bulundukları memleketlerde sefa
ret müsteşarlarına verilmekte olan temsil tahsi
satının azamî miktarını ve ayda yirmi iki lirayı 
geçmemek üzere temsil tahsisatı verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler. . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanuna merbut cetvelde ya
zılı hariciye memurlarından hariçte istihdam olu
nanların ve ateşemiliter, ateşenaval, ateşeariyenler 
ile muavinlerinin ve mülhaklarının ve haricî tica
ret mümessillerinin maaş ve temsil tahsisatları ve 
talebe müfettişlerinin maaşları ve bunlara ait müs
tahdemlerin her sene bütçesile tayin olunacak üc
retleri ingiliz lirası olarak işbu kanunun 2, 3, 6 
ve 7 inci maddeleri hükümlerine göre tesviye olu
nur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 ağustos 1931 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

[İl 62 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

nun hükümleri jandarma sınılma mensup sivil 
memurlar hakkında dahi tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Jandarma Umum Kumandanlığı 
kadrolar ordu kadroları gibi Bütçe Encümenince 
her sene kabul ve tasdik edilerek tatbik olunur. Üc
retle müstahdem bulunanalar hakkmda ahkâmı sa-

ı bıka devam eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Maaşatın tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaralı kanunun ikinci maddesine 
merbut cetvelde gösterilen jandarma sivil memur
ları teşkilâtı kaldırılmıştır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 ağustos 1931 tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-
I bul edilmiştir. 

I MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
i Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me-
! murdur. 

fi] Birinci müzakeresi 25 inci inikat zaptın-
dadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Reis Beyefendi, Hariciye memurla
rının harcirahı ve temsil tahsisatı hakkındaki ka
nun lâyihasını, para sarfını istilzam ettiği için, 
tayini esami ile reye vazetmek daha doğru olur 
zannederim. 

Reis — Hayır. İcabetmez. 

6 — Zabıtan ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunun birinci ve ikinci maddelerinin 
tadiline dair 1/133 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları fi] 

Reis — Bu lâyihanın müstacelen müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Jandarma smınfma mensup sivil memurlarla 

jandarma kadroları hakkında kanun 

MADDE 1 — Zabitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanun ile as
kerî memurlar hakkındaki 1455 numaralı kanu-

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler. . . Kabul 
| edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
Etmiyenler...... Kabul edilmiştir. 

7 — Resmî devair ve müessesat İle Devlete ait 
idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim 

j müesseselerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye 
hakkmdaki kanuna müzeyyel 1/130 numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası, fi / 

Reis 
residir. 

Efendim; bu kanunun ikinci müzake-

Nakliye vasıtaları hakkındaki kanuna merbut 
cetvelin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Resmî devair ve müessesat ile 
Devlete ait idare ve şirketlerde ve menafii umu
miyeye hadim müesseselerde bulundurulabilecek 
vesaiti nakliye hakkındaki 1296 numaralı kanu
nun birinci maddesine merbut 2 numaralı cetvele 
aşağıdaki makama nakliye vasıtası ilâve edil
miştir. 

Asgarî 
Beherinin azamî müddeti 
mübaya bedeli Adet istimali 

Umum Jandarma 
Kumandanlığı 4 500 1 
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Reis — Kabul edenler . . . Etminyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 2 — *24 mart 1931 tarih ve 1772 nu
maralı kanun ilga eilmiştir. 

Reis — Kabu edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler. . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 — Harcırah kararnamesile müzeyyelâtının 
yol ve aile masraflarına müteallik hükümlerinin 
tadili hakkında 1/137 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları, fi / 

fi ] 92 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

Reis — Mütalea var mı efendim? Birinci mad
deyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ÎKlNCl MADDE — Emniyet memurları mer
kezden aldıkları hususî vazifenin icabına göre her 
vasıtadan istifade edebilirle ve harcırahlarını isti
fade ettikleri vasıtaya göre hakikî masarif üzerin
den alırlar. 

Reis — Bu lâyihai kanuniyenin müstacelen 
müzakeresini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı 1 
maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

15 mayıs 1335 tarihli harcirah kararnamesi ve 
müzeyyelâtının tadili hakkında kanun 

BÎRÎNCt MADDE — Yol masraf i, daimî veya 
muvakkat bir vazife ile bir yere gönderilen veya ge
tirilenlere, muayyen tarifeli nakil vasıtalarile se-
yahatlarında, bu kanuna merbut (1) numaralı 
cetvelin birinci sütununda gösterilen makam ve 
maaşlara göre ikinci sütununda yazılı mevki bilet 
parasının ve muayyen parası olmıyan mutat nakil 
vasıtalarile vaki seyahatlarda kilometre veya deniz 
mili başına ayni cetvelin üçüncü sütununda göste
rilen miktarda yol masrafı verilir. Ancak Van, Ha-
kâri, Bayazıt, Muş, Siirt, Erzurum, Erzincan Kars 
vilâyetleri dahilindeki seyahatlar da üçüncü sütun
da yazılı yol masraflarına üçte biri ilâve olunur. 

Hamdi B. (Yozgat) — Efendim; kanun lâyi
hası elimizde olmadığı için cetveli de görmedik. 
Ne nisbette ve nasıl veriliyor izah edilsin. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Cetvel okunsun. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet ve Devlete mer
but müesseler ile vilâyet ve belediyelere ve imti
yazdı şirketlere ait veya bunlar tarafından kira
lanmış nakil vasıtaları ile bedava seyahat eden
lere, muayyen tarifeli nakil vasıtalarında paso ve
ya permi ile gidip gelenlere yol masarifi verilmez. 

Makam ve memuriyet unvanı 
1 Büyük Millet Meclisi Reisi, 

Başvekil, vekiller, Büyük 
Erkânı Harbiye Reisi 

2 45 liradan yukarı aslî ma
aşlı memurlar 

3 25 liradan yukarı aslî ma
aşlı bilûmum müfettişler ve 
müfettiş muavinleri 

4 45 liradan aşağı aslî maaşlı 
memurlar 

5 Kolcu, mübaşir ve bu dere
cedeki memurlar 

(1) NUMARALI CETVEL 

Muayyen tarifeli nakil vasıta
larile seyahatta 

Yataklı vagon masrafı dahil 
olduğu halde yemeksiz birinci 
mevki bileti 
Yemeksiz birinci mevki bileti 

Yemeksiz birinci mevki bileti 

Yemeksiz ikinci mevki bileti 

Üçüncü mevki bileti 

Muayyen tarifesi olmıyan nakil 
vasıtalarile seyahatta kilometre 
veya deniz mili başına kabul edi

len yol masrafı miktarı 
(Kuruş) 

İhtiyar olunan hakikî yol masrafı 

30 

30 kuruşu geçmemek üzere hakikî 
yol masrafı 

30 

15 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Aile masarifi memu
run tayin veya tahvili sırasında ailesi meyanında 
dahil iaşesi memura ait olanlardan her biri için 
yol masarifi ile memura verilen yevmiyenin üçte 
biridir. Ancak umum aile efradına verilecek yev
miye miktarı memura verilen yevmiyenin bir mis
lini geçemez. Muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile 
veya münhasıran hayvanla icrası zarurî seyahatta 
aile efradından her birien yol masarifi olarak me
mura verilen bilet esmanı verilir. Muayyen tarife
si olmıyan vasıtalarla seyahatta memurun berabe
rinde götüreceği iki nüfus ailesi için yol masarifi 
verilmez. Bundan fazla olan veya sonradan getiril
mesi zarurî bulunan aile efradının beher nüfusuna 
memura verilen yol masarifinin dörtte biri tesviye 
edilir. 

Aile afradı her kaça bali ğolursa olsun muay
yen tarifeli vesaiti nakliye ücretlerini tamamen 
alırlar ve gayri muayyen vesaitte alacakları yol 
masarifi memura verilen miktarın bir mislini ge
çemez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCÎ MADDE — Memur muvasalat ettiği 
mahalde harcırah hesabının müfredatını havi bir 
beyanname tanzim ve dairesi amirine tevdi etmek, 
daire âmiri de bu beyanname muhteviyatını tetkik 
ve doğruluğunu tasdik ile mahallinin en büyük 
mal memuruna vermekle mükelleftir. 

Vali ve kaymakamlar hariç olmak üzere daire
si âmiri bulunmıyan memurların beyannameleri 
mahallî en büyük mülkiye memuru tarafından 
tasdik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul1 

edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Maddî hatalar hariç ol
mak üzere hakikî yol masraflarına ait tanzim ede
cekleri beyannamelerde yol masarifinin miktarını 
fazla kaydeden müfettişlerle ailesini getirmedik
leri halde getirmiş gibi gösteren veya ailesi efra
dının hakikî adedini fazla veya ailesi meyanında 
dahil bulunmıyanlan dahil gibi irae eyliyen me
murlar haklarında, idareten yapılacak tahkikat 
neticesinde bu hareketleri sabit olduğu takdirde 

inzibat komisyonlarınca memurin kanununun 2b ıri-̂  
cı maddesinin (H) fıkrasındaki sınıf tenzili cezası 
tatbik olunur ve cürümlerinin tekerrürü halinde 
mezkûr komisyon kararile (V) ' fıkrası mucibince 
memuriyetten ihraç cezası verilir ve fazla alınan 
harcırahlar inzibat komisyonları kararile ve tahsi
li emval kanunu mucibince tahsil olunur. îdareten 
ittihaz edilen kararlar cezaî takibata mani olma
yıp ayrıca haklarında hukuku amme davası ikame 
ve takibatı kanuniye icra olunur ve cürmün temas 
ettiği cezadan başka fazla alınan mebaliğin iki 
misli mahkemece cezayi naktî olarak hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

YEDÎNCÎ MADDE — Mülhak ve hususi büt
çelerle idare olunan müessesat ile sermayesinin 
nısfından fazlası devlete ait olan müesseseler ve 
bankalar memur ve mensuplarının (müntahap olan
lar da dahil) harcırahları umumî harcırah hüküm
lerine tabidir. Bu idare ve müesseselerin harcı
raha müteallik nizamnameleri bu hükümlerin ta
yin ve tesbit eyledikleri hat ve miktarları geçemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Reis — Efendim; kanunun heyeti umumiye-
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. • 

Reylerin neticesini arzediyorum. .1931 senesi 
bütçe kanunu lâyihasına bir madde ilâvesi hak
kındaki kanunu kabul etmek suretile 180 zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun 180 reyle kabul olun
muştur. 

10 dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 15,40 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: İ6 

Reis — /fe/rf Bey 

Kât ip l e r - Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Avni B. ( YOZOAT ) 

Beis — Celse açılmıştır efendim. 

g — 1931 senesi bütçesi hakkında 1/80 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

A - Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdür
lüğü bütçesi 

Beis — Umumî bütçe müzakeresine başlıyoruz. 
Posta, Telgraf ve Telefon bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında söz istiyen var mı efendim? 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, Büyük 
Reisimiz ve Rehberimizin nutuklarında da mesa
ilerinden bir lisanı sitayişle bahsolunan bütün tel
graf ve posta memurlarının hakikaten bu yüksek 
mesaisine biz de şahit olduk. Pek alâ bilirsiniz ki 
Posta ve Telgraf memurlarının bütün inkilâplarda 
ve bilhassa mücadelei milliyedeki hidematı vatan-
perveranesine çok yakından şahidiz. Gece gün
düz çalışan bu fedakâr vatandaşlarımızın çok arzu 
ederdik ki refahına ve maaşlarının tezyidine doğ
ru gidelim. Fakat maalesef malûm olan tasarruf 
zaruretleri, bu sene bu imkânı bize bahşedemiyor. 
Bu hususta büyük mesaisi görülen muhterem Da
hiliye Vekili, ileride bir inkişaf zuhurunda ve hatta 
ilk fırsatta bu mesaisini bir kat daha tezyit ile bu 
çalışkan ve fedakâr posta ve telgraf memurlarının 
ikdarına doğru yürürlerse, kendilerini temin 
ederim ki bütün arkadaşlarım bu hususta Vekil 
Beye zahir olacaktır. 

Küıcoğlu Hakkı B. (Muş) — Efendim, Mazhar 
Müfit Beyefendinin beyanatına tamamile iştirak 
ederim. Hakikaten posta ve telgraf memurları en 
tehlikeli zamanlarda en müşkül bir iş başında ha
yatlarını istihkar edecek derecede çalışmışlardır. 
Halbuki bunların bu günkü maaşları pek azdır. 

Fakat müftü namile takım kimseler vardır ki 
bunlara dünya kadar para veriliyor. Acaba bu pa
raları onlardan alıpta, vatanperver ve candan ça
lışan bu imanlı Türklere verirsek daha eyi olmaz 
mı? ümit ederim ki gelecek bütçede bu hususu te
min ederler. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Muhterem beyefendiler; posta ve telgraf memur
larımızın bütün inkilâplarda ve bütün millî cidal
lerde maddî sıkıntılara rağmen memlekette diğer 
meslek erbabına hamiyet ve çalışkanlık misali ola
cak derecede gösterdikleri gayreti, huzuru âliniz
de ve millet huzurunda takdir etmeğe vesile bah-
şoldüklarından dolayı kendilerine hassatan teşek
kür ederim. 

Efendiler, posta ve telgrafımız bundan tam 
elli sene evvel teşekkül etmiş bir idaredir. Zama

nın muhtelif inkilâplarma tabi olmuş ve en bü
yük inkişafını cumhuriyet devresinde bulmuştur. 
Balkan harbi esnasında cepheyi en son terkeden-
ler telgrafçılar olmuşlardır. Balkan harbi esna
sında çok soğuk muhabere odalarında, ışıksız ve
ya beş numaralı lâmbalar altında elleri donuncrya 
kadar bize haber yetiştirenlere bizzat şahit oldum. 
Edirnenin istirdadı zamanında kumandanlara. en 
doğru haberleri isal etmek için düşmanın kurşun 
yağmurları altında çalışan memurları bizzat gör
düm. Cidali millide telgrafçılarımızın gösterdiği 
gayret Büyük Gazinin nutuklarında çok parlak 
sayfalar işgal etmiştir. Ondan sonra şark hadise
lerinde ve en son olarak Menemen hadisesinde bi
ze en doğru haberi veren telgraçılanmız olmuş
tur. Zeylân hadisesini ve Menemen vakasmı en 
evvel ve doğru olarak Zeylân ve Menemen telgraf 
müdürleri haber vermişlerdir. Gayret ve hami
yet daima bu meslek erbabının hakikî şiarı olmuş
tur. Bunların bu gayretlerini lisanı şükranla hu
zurunuzda arzetmeği çok zevkli bir vazife bilirim. 
Buna rağmen malî vaziyet daima ihtiyacatımızla 
mütenasiben terakki ve tekâmül etmediği için bun
ların hakikî ve maddî ihtiyaçları tatmin edileme
miştir. Bu seneki bütçede bir dereceye kadar ken
dilerinin maddî vaziyetlerinin ıslahı düşünülmek
te iken cihan buhranının verdiği korku bizi çok 
büyük fedakârlıklara ve tasarruflara sevketm'iştir. 
Bu tasarruftan bizim fedakâr telgrafçılarımız da 
hisselerini almıştırlar. Posta, telgraf ve telefo
numuz hizmetlerinin daha mütekâmil ve cumhu
riyetin ihtiyacile mütenasip bir şekle varması için 
posta idaresi ve Dahiliye Vekâleti çalıştı. 1929 
da Almanyada bu işle en müştehir olan mütehas
sısları getirttik. Mütehassıslar merkezde, büyük 
merkezlerde ve taşrada üç dört ay kadar tetki-
katta bulundular. Türkiye postasının, telgrafının 
ve telefonunun, gerek tesisat, gerek teçhizat ve 
gerekse teşkilât itibarile - bütçesi ve kanunları da 
dahil olduğu halde - bize mükemmel bir eser ver
diler. Biz bu eseri geçen sene memleketimizde 
yetişen en büyük psotacılarımfcza bir komisyon 
halinde yeniden tetkik ettirdikş. Onların memle
ketimizin ihtiyacile mütenasip olanlarını telif et
tik. Emirlerle olanları tatbik ettik. Kanunla o-
lanlan ıslaha çalıştık. Yalnız bütçeye ve teşkilâta 
ait kısmmda küçük bir tavakkufa uğradık» bun
lar da bu senenin zaruretindendir. Fakat ümidim 
şudur ki; gelecek sene bu teşkilât ve bu kanun 
huzuru âlinize arzedilecektir ve bu sene teşkilâ-
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F. tını kendi yağile kavrulacak hale sokacağımız için j 
ümit ediyorum ki, Meclisi âlinizin mazharı tasvi
bi olacaktır. Bunun için Beyefendinin mevzubahs 
buyurdukları noksanlar da ikmal edilmiş buluna
caktır (İnşaallah sesleri, alkışlar). 

Reis — Efendim, başka söz istiyen yoktur. Fa
sılların müzakeresine geçiyoruz: 

F . Lira 
851 Memur maaşları ve tekaüt ikra

miyesi 3 275 518 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
852 Merkez müstahdemler ücreti 4 800 

Reis •— Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

853 Vilâyat ücuratı 187 191 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
854 Muvakkat tazminat 60 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

855 Merkez mefruşat ve demirbaşı 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
856 Merkez levazımı 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
. F . Lira 
857 . Merkez müteferrikası 1 500 

Reis —Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

858 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 16 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
859 Vilâyat levazımı 77 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

860 Vilâyat müteferrikası 25 000 
Reis —r Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
861 Masarifi mütenevvia 154 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

862 Harcırah 80 850 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
863 Ücretli muhabere ve mükâleme mas 

rafı 800 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
864 Masarifi mukannene 187 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

865 Posta masrafı 514 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
866 Telgraf ve telefon masrafı 267 750 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

867 Telsiz telgraf ve telefon malzeme, 
işletme ve tamir masrafı 45 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

868 Kıymetli evrak kâğıt bedeli ile tabi 
. masrafı 7 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

869 Cevaplı telgrafların makbuzlarına 
yapıştırılan ve battala kalan pullar 

bedeli 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
870 Vesaiti nakliye masrafı 21 250 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

871 Staj için Avrupaya gönderilecek me
murlar harcırahı 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

872 Avrupaya gönderilecek memurlar 
harcırahı 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

873 Ebniye inşa ve tamir masrafı 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
874 Telgraf fabrikası masrafı 33 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

875 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 11 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

876 Geçen sene düyunu 12 960 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
877 Eski seneler düyunu 27 040 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

878 Ecnebi idarelerinin tahakkuk eden 
matlubatı 25 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

879 Telsiz tesisat şirketinin bakiyei 
matlubu 7 000 

Reis — Kabul edilmiştir. \ 
B - Gümrükler Umum Müdürlüğü bütçesi. 

Reis — Efendim; Gümrükler Umum Müdürlüğü 
bütçesine geçiyoruz. 

Remzi B. ( Sivas ) — Muhterem arkadaşlar; 
Gümrükler Umum Müdürlüğü bütçesi münasebetile 
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çok lüzumlu bir şeye ve yahut fikrimce gayet 
ehemmiyetli bir noksana nazarı dikkatinizi celbet-
mek isterim, fiu noksan da bu gün gümrüklerde 
tarife tatbik eden memurlar ü&frittde esaslı mun
zam, muttarit bir kontrol olmamasıdır. Zannede
rim ki içimizde gümrüklerde tarife tatbikatından 
mütevellit vukubulan şikâyetlere, bahsedilen yol
suzluklara muttali olmıyan yoktur. Bu günkü hal 
nedir? alâkadar tüccar ve komisyoncular güm
rüklere müreeaatla beyanname tanzim ederler. 
Müdür ve baş müdürlere ibraz ederler. Bunların da 
kontrol olmak üzere yaptıkları ilk şey, beyanna
mede gösterilen parçalardan bilfarz on parçaya 
işaret etmek ve muayene memurlarına gönder
mektir. Muayene memurları bunları açarak beyan
name ile karşılaştırırlar ve ondan sonra muaye
nenin neticesini beyannamenin diğer bir kısmında 
gösterirler. Lâzım gelen teferruata ait muamelât ta 
yapılır ve resim verilerek mal gümrükten çıkarılır. 

Benim fikrimce bu kâfi değildir., katiyen kâfi 
değildir, bunun üzerine bir kontrol lâzımdır. 
Başka memleketlerde gayet esaslı bir murakabe 
vardır. Bu da şudur; 

Muayene memurları eşyayı muayene ettikten 
sonra gümrüklerden çıkarken lâalettayin anbann 
kapısından çıkmakta olan eşyayı durdurarak için
den bir kaç parçaya bakar, beyannameye muva
fık mıdır, değil midir? Muvafıksa bırakır, değilse 
ne yapmak lâzım gelirse yapar. 

Bu*bizde oluyor mu? bu gün diyebilirim ki; 
hemen olmuyor. Çünkü; yapılan şey arasıra hemen 
nadiren denebilir. Rüsumat müfettişleri teftiş için 
gittikleri yerlerde, teksif edildikleri yerde İstan
bul, izmir gibi yerlerde bu vazifeyi yaparlar. Bu; 
senede nihayet bir kaç defaya ve yahut 5-10 defaya 
münhasır kalır. Ondan sonra bir şey yapılmaz. 
Bu şerait dahilinde gümrüklerde yapılan sui 
istimalât nasıl menedilir ? Bunu bendeniz dört sene 
evvel teklif ettim ve dairelerine kadar da giderek 
nazarı dikkatlerini celbettim ve bundan başka her 
sene de Bütçe Encümeninde bu kanaatimi müdafaa 
ettim, bana verilen cevaba nazaran nazarı dikkate 
alınacak zannetim. Halbuki alınmadı. Alınmama
sının sebebi de zannediyorum ki, bunun en yüksek 
makamca faydasının ehemmiyetli suretle takdir 
edilmemesindendir. 

İkinci derecede ait olduğu dairenin başka bir 
yol tutmasından ve onu daha faydalı görmesin-' 
dendir. 

Müdüriyeti umumiye demiştir k i ; ben bunun 
daha eyisini yapacağım. Gümrüklerde çalışmakta 
olan muayene memur! PTT gruplarına bir memur 
ilâve edeceğim. Bu memur hem müfetişlik vazife
sini görecek ve hem de icabında onlara . yardım 
edecektir. 

Halbuki bence bu doğru bir şey değildir. 
böyle memur ilâve etmekle sui istimale mani olu
namaza Beri müdüriyeti umumiyenin noktai naza
rına hürmet ederim. Fakat bunların yaptıkları 

hareket bence tamamen yanlış ve faydasız bir 
şeydir. 

Çünkü bu gün o memurlardan herkes şikâyet 
etmektedir amma şikâyet edenler haklı mıdır, de
ğil midir ? Onun için bu şikâyetlere bir şey diye
mem. Çünkü bir tanesini gözümle görmüş deği
lim. Evvelce müfettişliğim esnasında bazı memur
ları yakaladım. Fakat bu gün umumiyetle şikâyet 
vardır. Bu şikâyetler şunu da gösteriyor, bir ta
kım namuslu tüccar, diğer o kadar dürüst hareket 
etmek istemiyen tüccarın ve bilhassa bunlardan gay
ri müslimlerinin rekabetinden müteessir olmak
tadır. Bazan görürsünüz ki Beyoğlunda bir ma
ğazada bir mal, meselâ bir kravat Istanbulda Türk 
ticarethanelerinin sattığından hem ucuz, hem da
ha nefistir. Bu mağazalar nasıl idare ediyorda 
veriyor? Bu çok ehemmiyetli bir şeydir (Gürültü
ler). 

Bilmiyorum her halde yapılan muamelelerin sa
lim cereyan etmemesinden ileri geliyor. Halbuki bu, 
meni gayri kabil bir şey mi? Bendenizce katiyen, 
bendenizce evvelâ bir muayene müfettişi teşkilâtı 
vücude getirmeli, buraya, müfettiş kaydedilecek 
memurlar, mektepten çıkmış, daha gümrük ida
resi muhitine atılmamış gençlerden intihap etmeli, 
Bunlara salâhiyettar memurlar nezdinde staj yap
tırmalı, onlara üç, beş ay staj yaptırdıktan son
ra bu müfettişler İstanbul ve tzmirde şahsiyet
lerine en ziyade itimat edilecek birer zatın idaresi 
altına verilmeli ve o zatın daimî surette kuman
dası altında bulunmalıdırlar. O zat bunları her 
gün yapacağı programa göre sevketmelidir. Me
selâ İstanbulda farzedelim ki 15 ambar vardır. Bu 
ambarların her gün bir kısmına bu müfettişleri 
lâalettayin bir surette, tam mallar gümrükten çı
karken göndermelidir. Onlar ambardan çıkmakta 
olan bu mallan durdurup kontrol yapmalıdır. Bu 
olmasa gümrüklerin ıslahı katiyen kabil değildir. 
Eğer gümrükleri ıslah etmek istiyorsak bunu mut
laka yapmalıyız. 

Bunu bu sefer Bütçe Encümeninde mevzubahs 
ettim. Bana verilen cevapta: bir gümrük teşki
lâtı kânunu yapılacaktır, o vakit nazarı itibare 
alınabilir. Kanun derpiş edilirken müzakere ede
riz dediler. Maliye Vekili Beyefendiden rica edi
yorum; kendileri böyle bir teşkilâtın vücudüne 
kail midir, değil midir? kani değilseler, başka 
hangi usulü ikame etmeliyiz ki yolsuzluklar, şikâ
yetleri ortadan kaldıralım. Bunu izah etsinler. 

Rüştü B. (Bursa) — İktisat Vekâleti bütçesi 
konuşulurken kabulü muvakkat işlerinin lüzumun
dan bahsetmiştim. Gümrük müdüriyeti umumi-
yesi başka memleketlerdeki kabulü muvakkat u-
sulleri hakkında tetkikat yaparak önümüzdeki se
ne müdellel izahat vermelerini temenni ediyorum. 

Teşviki sanayi kanununa müsteniden memle
ketimize Avrupadan ziraat makineleri ve saire gi
riyor. Bunlar gümrük ve muamele rüsumundan 
müstesnadır. Ziraati teşvik için bu muafiyet ve* 
rilmiştir. Fakat bundan sanayi erbabı kâfi dere-
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cede istifade edemiyorlar. Müşkülât görüyorlar. ı 
Teşviki sanayi kanununa göre, sanayie ait 

makineler için muafiyet ruhsatnamesini haiz mües
sese sahiplerine karşı gümrük resmi alınacakmış ı 
gibi hareket etmekle beraber hem de kaçıracakmış 
gibi de vaziyetler almıyor. Haklarında muafiyet 
olduğu halde müşkülât çıkarılıyor ve gümrük res
mi alınır gibi az da olsa yine masraf yaptırıyorlar. 
Bunun önüne geçilmesi için seri bir sistem yapma
larını ve Meclisi Âliye bunu arzetmelerini rica | 
ediyorum. Gümrük tarifelerinde memleketimizin 
vaziyeti hususiyesile münasip bir himaye sistemi J 
ni tetkik ve münakaşa etmek yerinde bir hareket 
olur. Dün ipekçilik hakkındaki tarifenin yanlış
lığını izah etmiştim. Başka memleketlerde meselâ 
Fransada boyacılık ileri gitmiştir. Almanlar mal
larını Fransaya gönderiyorlar ve orada kolayca 
boyatıp dışarıya çıkarıyorlar. Temenni ediyorum. 
Memleketimizde de bir boyacılık mektebi açılarak 
bu iş te memleketimiz dahilinde temin edilsin. 

Kumaşlarını Avrupada boyatmak vaziyetinde 
bulunan dokumacılarımız kumaşlarını Avrupaya 
gönderirken bunları kurşunla mühürletmektedir. 
Bu mühürler silindirden geçerken bozulduğu için 
Avrupa liman ve gümrüklerinde ve iade edildiği 
zaman bizim gümrüklerde bin bir müşkülâta ma
ruz kalıyor. Avrupalılar sabit mühür kullanarak 
daha kolaylıkla mallarını tanıtabiliyorlar. Tabiî 
bu kurşun yüzünlen tüccarlar zarardide oluyor. 
Bunlara mahal verilmemek üzere esaslı tedbir it
tihaz etmelerini ve önümüzdeki senelerde bize eyi 
neticeler ibraz etmelerini temenni ederim. 

Maliy Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Eski mesai arkadaşım Remzi Beyefendi ben
denizden kati sual soruyorlar. Kendileri bu gün
kü hususî kontrolü doğru görmüyorlar. Biz mü
fettişleri doğrudan doğruya büyük yerlerde tek
sif ettik. Eşyayı da çıkarırlarken gümrükte mu
ayene memurları tarafından muayene ettirmekte
yiz. Remzi Beyefendi diyorlar ki muayene memur
ları tarafından olmasın, bunları müfettişler mu
ayene etsin ve yahut bu memurlar derecei iktidar
larına göre müfettiş namını alsın, eşya bunlar ta
rafından tetkik edilsin. 

Bilmiyorum, bu müfettişler sabit mi olacak, 
yoksa icabında başka yerlere gidebilecekler mi? Ma
liye müfettişleri sabit değildirler. Bu bir teşkilât 
meselesidir. Burada bir müdürü umumilik bütçe
si tetkik edilirken bir kakımı tanzimine imkân mev
cut değildir. Çünkü dedikleri şey ancak bir ka
nunla yapılabilir ve istedikleri şeyi temin için bu 
günkü müfettişliklerden ayrı müfettişlikler ihdası 
icap eder. Bu sebeple istedikleri müfettişleri nere
den temin edeceğiz t Malûmu âlinizdir ki maliye mü
fettişi olabilmek için bir çok şartlar vardır. Bu 
şartlar dahilinde imtihana girecek zevat pek azdır. 
Girenlerden de pek azı muvaffak olmaktadır, halâ 
mevcut kadromuzu bile dolduramadık. Kanaatimce 
muayenenin bu memurlar tarafından yapılmasına 
veya bunların muayene müfettişi namını almasına 

imkân yoktur. Dediğim gibi bu iş için bir teşkilât 
yapmak bir çok müfettişlikler ihdas etmek ve evvel 
emirde bir kanun yapmak zarureti vardır. Bu ka
naatimi kendilerine alenen arzediyorum. 

Rüştü Beyefendi kabulü muvakkat meselesinden 
bahis buyurdular ve ziraat, sanayi makinelerinin 
geldiği zaman gümrüklerde uğradığı müşkülât
tan bahsettiler. Gümrük; gelen bir maddeyi behe
mehal buyrun, çıkın, demez. Bize verdiğiniz ka
nunlar evvelâ bunu meneder. Şu şey girmiyeeek-
tir, şundan şu suretle resim alınacaktır. Şu, şu eşya 
şu vesaiki haiz olmadıkça dahil olamaz der. Kanu
nun istisnaen gösterdiği vesaiki göstermiyen eşya 
oradan geçemez. Esasen gümrük manidir. Gümrük 
demek; orada muayene edilerek geçen maddeden 
bir resim almak demektir, istisna edilen şey azdır. 
Diyorlar ki vesikaların yapılmasında güçlk mev
cuttur. Şüphesiz bazı kimseler teşviki sanayi kanu
nundan ne suretle istifade edeceklerini mübeyyin 
vesikayı göstereceklerdir. Aksi takdirde eşyanın 
piyasaya geçmesine imkân yoktur. 

Ticaret veya sanayi mıntakasından vesika ge
tirecektir. Başka suretle geçemez. Yalnız benim 
makinem sanayide kullanılacaktır demekle resim 
vermemek imkânı yoktur. Hariçten başka suretle 
gelebilir, buyurdular, yani mühür ve kenarında 
sabit damga ile bamgalanırsa hariçten ondan baş
ka mal girmek imkânı kalmaz. Bu muhtacı tetkik
tir. Maksat hariçten bizim maldan başka malın 
gelmesidir. Eğer bizim maldan başka mal gelirse 
himaye ettiğimiz malların aleyhindedir. Hakika
ten sabit damga ve mühür şekli hariçten başka 
mal girmemeği temin ediyorsa kullanılabilir. Za
ten maksadımız doğrudan doğruya memleketimiz
deki fabrikaların mallarını himaye etmektir. Yine 
bizim harice gönderdiğimiz malların memlekete 
girmemesi ve onun yerine meselâ « Halep ve Mar
silya » mallarının gelmemesini istiyoruz. Eğer 
Halep ve Marsilyada yapılmış olan kumaşlar gire
cek olursa fabrikalarımız himayeden müstefit ol
mamış olur. Buraca yapılmış olan tarifeyi gümrük 
idaresi tatbikle mükelleftir. 

Gümrük memurları da onu.' başka suretle tat
bik edemezler. Tarife sarih olduğu zaman onu 
aynen tatbik etmekten başka çare yoktur. Şunu 
böyle yapabiliriz diye bir içtihat yürütmek imkân 
dahilinde değildir, tarifede kusur varsa Hükümet 
veya Heyeti Celileniz ayrı ayrı tetkikat yapar 

tve onları ıslah etmek için tedbir almak icap eder 
ve böyle bir kusuru kendileri de gördükleri zaman 
lütfederler, söylerler, beraber çalışırız ve izale 
ederiz. 

Şükrü B- ( Bolu ) — Efendim; gazetelerde 
sık sık görüyoruz; kıymetli eşya sandıklan için
den, meselâ ipekliye ait olması lâzımgelen bir san
dık içinden taş, talaş ve saire gibi şeylerin çıktı
ğını yazıyorlar. Bunların menşei nedir, ikincisi, 
kabulü muvakkat usulile bilhassa Izmire ithal 
edilen ve kutuluk kereste namı verilen ve suiisti
male vesile teşkil eden ve varidatın eksilmesini mu
cip olan bu hale karşı ne gibi tedbir alınmıştır? 
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İktisat Vekili Beyefendinin geçen gün vaki olan 
beyanatına göre, yanlış tefsir edilen bu kanunun 
doğrusu tatbik olacak mıdır? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Can
lan ) — Birinci madde hakkındaki cevabım şu
dur : Suiistimal daima yapılabilir. Bunları biz ta
kip ediyoruz ve yakaladığımız da vakidir. San
dıkla başka bir şey getirilir. Çünkü bütün sandık
lar muayene için açılmaz. Onda bir sandık açılır 
ve muayene edilir. İkinci madde hakkında bende
niz bu kanunun yanlış tatbik edildiğini bilmiyo
rum. Bu sene o kanun mevkii meriyetten kalkmış
tır. bittabi tatbik edilemez. 

Geçen sene tatbik edilmiş olan kanun, bu sene 
olmadığı için tatbik edilemez. 31 mayıs 931 akşa
mına kadar tatbik edilmiş olan bir kanundur. Çün
kü bütçenin mevkii meriyete vazı yalnız bir sene 
içindir. 

Rüştü B. (Bursa) — Sunî ipekle pamuk, karı
şık dokunuyor ve içinde yüzde on sunî ipek bulu
nursa pamuklu gibi tarifeye tabidir. Halbuki bu
rada yüzde elli nisbetinde olsa dahi böyle kumaş
lar memleketimize girebilmektedir. Sunî ipekle 
karışık pamuk kumaş dokuyan Bursada iki; îs-
tanbulda bir olmak üzere üç tane fabrika var. 
Bunlar bu vaziyette kapanmağa yüz tutmuştur. 
Memleketimizde böyle sunî ipekli kumaş olarak it
hal edilen kumaşlar için harice senevî iki buçuk 
milyon lira para veriyoruz. Memleketimizde bun
ları himaye için tetkikat yapılmış mıdır? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı) — Efendim, demin arzettiğim gibi benim va
zifem Meclisi Âliden çıkmış olan tarife kanununu 
aynen tatbik etmekten ibarettir. Böyle bir tarife 
kanunu gelmek lazımsa, ikaz buyurunuz tetkik 
ederim. Eğer buyurduğunuz gibi böyle bir ka
nuna ihtiyaç varsa müştereken çalışırız. Yalnız 
şu ve bu maddeler için değil, hepsi hakkında ka
rar almış oluruz (Müzakere kâfi sesleri). 

Remzi B. (Sivas) — Efendim; Maliye Vekili 
Beyefendinin cevaplarından, maksadımı eyice i-
zah edemediğimi anladım. Bendeniz yalnız mali
ye müfettişleri teftişat yapsın, rüsumat müfettiş
leri yapmasın demedim, filhakika maliye müfet
tişliği teşkil edildikten sonra rüsumat ne olacak. 
Buna dair bir şey söylemedim. Onun için kendi
leri noksan anlamış olabilir. Bendenizin lüzumlu 
gördüğüm şekle göre evvelâ bu muayene müfet
tişliği teşkilâtı vücude getirilmelidir. Ondan son
ra bu muayene müfettişleri arzettiğ,im gibi, iti
mat edilecek bir baş altında bulundurulmalıdır. Bu 
baş kendilerine meselâ; Istanbulda muhtelif am
barlar, hiç intizar edilmediği zamanlarda, hiç ih
timal verilmediği zamanlarda bir program daire
sinde filân, filân günlerde filân filân ambarlar ge
zilecektir der. Ondan sonra; rüsumat müfettişle
rinin adedi 30 - 35 kadardır. Memleketin her ta
rafında gümrüklerin teftiş vazifesile mükelleftirler. 
Bunlar daimî surette bir yerde bulunmazlar. Is
tanbulda, İzmirde çalışacaklardır. Bulundukları 

yerlerde ayrıca teftiş yaparlar ve hemde muayene 
müfettişlerinin teftiş vazifelerini nasıl yaptıklarını 
görürler. 

ı Onlar programı dairesinde ara sıra gümrükleri 
de teftiş ederler. Binaenaleyh muayene müfettiş
lerinin harekâtı bu suretle üç kontrola tabi olacak-
tır. ve bu, maksadı temine kâfidir. Sonra ben-

: deniz bunları münhasıran Maliye müfettişleri yap-
. sın demedim. Ben ötedenberi fikrimi arzediyorum. 
j Vekil Beyefndi kendileri de bilirler. 
i Maliye müfettişleri gayri kâfidir, 35 - 40 kadar 
i müfettiş ifayi vazife ediyor. Benim fikrimce bu 
: adet yüze iblâğ edilmelidir. Bunların vazifesi yal
nız mal sandıklarını tadat etmekten ibaret değil-

; dir. Maliye dairesinin tahsilat muamelesini tetkik, 
(tahsildarlara varmcıya kadar onların harekât ve 
(muamelâtını teftiş ederler. 

Ondan sonra diğer devairin malî işlerini, malî 
mahiyette her türlü muamelâtını teftiş etmek vazi
fesile mükelleftirler. Bunların hepsini yapmağa 
imkân yoktur. Bir vilâyete gittikleri zaman bir 
program dahilinde yapabileceklerini yaparlar. Üst 
tarafını da bırakırlar, binaenaleyh bu esasen kâfi 
değildir. Bendeniz; maliye müfettişleri münhası
ran bu işi görsün demedim. Dediğim şey; yetişti
rilecek genç temiz müfettişlerin evvel emirde bir 
iki maliye müfettişinin maiyetinde staj görmeleri
dir. Onlar rüsumat teftişine gittikleri zaman bun
ları da beraber götürsünler; kendilerinin rüsumat 
teftişatında bulunmaları dolayısile bu hususta tec
rübeleri vardır. Bundan istifade edilir. Bunların 
nezdinde 5 - 6 ay staj yaparlar, sonra kadroya 
dahil edilirler ve teftiş vazifesini muntazam, mut
tarit yaparlar. Bu yapılmazsa, Heyeti Celilenizi 
bütün mevcudiyetimle temin ederim ki gümrükleri 
ıslah imkân haricinde olacaktır. Bu başka yerler
de yapılıyor. Fransada gözümle gördüm. Alman-
yada tetkikata giden bir zat bu usulün orada da 
mevcut olduğunu bendenize söyledi, bilmediğimiz 
yerlerde de mutlaka vardır. O halde biz niçin yap-
mıyalım? Şimdiye kadar gümrüklerimiz niçin ıs
lah edilmemiştir, lâzım olan bu teşkilât evvelce 
vardı. Meşrutiyetten evvel muayene müfettişlik
leri varmış. Bunlar şöyle, böyle ifayi vazife eder
lermiş, sonra bakmışlar ki onlardan hayır yok, me
mur namını vermişler ve bu suretle buda ortadan 
gaybolmuş, bu yapılırsa Heyeti Celilenizi temin 
ederim ki lâakal her sene 8 - 10 milyon liralık bir 
varidat fazlalığı hasıl olacaktır. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Kusurlarımı affetsinler. 

Remzi B. (Srvas) — Kusur bendenizdedir. 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı-

— Şimdi tamamile tebarüz etti ki ; mevcut teşki
lâttan tamamiyle ayrı mahiyette yeni bir teşkilât 
istiyorlar. Bendeniz de arzettim. Bunu yapmağa 
imkân yoktur. Bu bir kanuna tevakkuf eder. Eğer 
bütün gümrük fenalıkları bununla izale edilecekse 
hemen yapılsın. 

- 2 1 3 -



İ : 3 1 1 9 - 7 - 1 0 S 1 C : 2 
Remzi B. ( Sivas ) — Hemen hemen tamamına 

yakın . . . 
Rüştü B. ( Bursa ) — Efendim; sevahili müte-

cavireden Istanbıüa gelen yolcular, Çanakkale, 
Antalya ve Karadenizden gelince iki gece bekle
meğe mecbur oluyorlar. Çünki gümrük memurları 
ecnebi vapurlarını muayene ile meşgul oluyorlar 
ve bizim yolcular geç kalmak suretile müşkülât 
görüyorlar. Dahildeki ticaretin, bataetine sebebiyet 
veriliyor. Bunun için müsmir bir hareket yapılma
sını isteriz. 

Maliye Vekili Mustafa Abdulhalik B. (Çankırı) 
—• Efendim; ben bunda hilafı kanun hiç bir şey 
görmüyorum. Bu hususta behemehal kanun lâzım
dır. Kanunsuz, talimatnamesiz gümrük hukuku 
mesaili halledilemez. Heyeti Celilenizden bir kanun 
çıkmadıkça burada ne tahfif edilir, ne de tezyit 
edilebilir. Behemehal kanun lâzımdır. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Efendim; benim 
maruzatım müfettişler hakkında olacaktır. Her 
Vekâlette lüzumuna göre mevcut olan müfettişle
rimizden beklenen iş murakabe hakkını, teftiş hak
kını ifa etmek, kanunda mevcut ahkâmın tamamii 
tatbikma memur olanların tamamii e vazifelerini 
ifa edip etmediklerini teftiş etmek ve saire, ve 
saire . . . 

Fakat efendiler; benim de bu hususta bir fik
rim vardır. Bu müfettişler Vekâlete merbut ol
dukça, teftiş vazifelerini tamamii e ifa edeceklerine 
kani değilim. Müfettişlerin heyeti mecmuasının 
Başvekâlete tabi olması fikrindeyim. Çünkü azli, 
nasbi her hangi bir zatın elinde olan -Vekil arkadaş
larımın şahsına söylemiyorum, umumî olarak söy
lüyorum. - bir müfettişin vekâlete ait teftiş vazi
fesini tamamile ifa edeceğine kani değilim. Halbuki 
müfettişler Başvekâlete tabi olurlarsa bunların 
raporlarını Başvekâlet ait olduğu vekâlete gön
derir. Müfettişlerin azli, nasbi mensup olduğu 
vekâlete ait olmalıdır. 

Çünkü efendiler, ben vekilim, her hangi bir 
müfettiş bir rapor getirmiştir ben o müfettişe de
rim ki şu ciheti biraz şöyle yazsan daha muvafık 
olurdu (Nasıl olur sesleri). Evet müfettişlerimiz 
çok namuslu adamlardır, bunu reddedecek müfet
tişlerimiz vardır amma, enderdir. Nihayet ekmek 
meselesidir. Müfettişlerin vazifei teftişiyelerini 
bihakkın ifa etmeleri için azil ve nasbi kendi elinde 
olmıyan bir idareye tabi olmaları lâzımdır, amma 
bu bir fikirdir. 

Gelelim şimdi Kemzi Beyefendinin kanaatine; 
ifadelerinden anladım ki rüsumatta 35 müfettiş 
varmış. Yine Beyefendinin ifadelerinden anlıyo
ruz ki maliye müfettişleri de otuz beşmiş. Milletin 
bütün umuru maliyesinde 35, bir tek rüsumat ida
resinde de yine 35. Güzel. Rüsumatta da benim te
mennim şudur: Müfettişler Rüsumat Müdürü umu
misi her kimse onun emrine tabi olmamalıdır. Hiç 
olmazsa Maliye Vekâletine tabi olmalıdırlar. Rü
sumat müfettişleri müstakil olmalı, istedikleri san
dığı emirle teftiş değil, istedikleri zaman teftiş edip' 

raporlarını Maliye Vekâletine takdim etmelidir. Ma
liye Vekâleti de Müdüriyeti Umumiyeye gönderme
lidir. Benim fikrim budur, kabul edilir, edilmez 
bilmem. 

Bunların hepisinden sarfınazar Remzi Beye
fendi dediler ki: benim arzu ettiğim heyet teşek
kül ederse gümrük varidatı 8-10 milyon artar, 
nereden artar? Tarife değişmeyince bu artmaz, 
yoksa bu heyeti teftişiyenin vazifesini bihakkın 
ifa etmediğinden dolayı 8-10 milyon liralık bir sui-
istimalmi vardır? Bir muayene heyeti yaparsak 
varidat 8-10 milyon lira artacak; bu; çok mühim 
bir şeydir. Ne suretle artacak? Bunu izah etsinler. 
Kaçakçıhkmı oluyor? Giren eşyanın tarife muci
bince resmi mi alınmıyor? Bunu izah buyursunlar. 
Çünkü bu çok ağır bir sözdür. 

Remzi B- ( Sivas ) — Efendim, bu gün tarife 
tatbikatının ne şekilde yapılmakta olduğunu ar-
zettim. Bazı rüsumat müfettişlerinin ancak arasıra 
senede, beş on defa bir mahalde yapabildikleri tef
tişten başka hiç bir teftişe tabi olmadıklarını ar-
zettim. Şu halde bu gün memurlarımız serbesttir. 
Diğer taraftan onu da arzettim ki ; daima şikâyet
ler işitiyoruz. Yolsuzluklardan bahsediliyor. Maz
har Müfit Beyefendi bana daha ne söyletmek isti
yorlar. Evvelce de arzettim bunlar doğru mudur? 
değil midir. Fakat müfettişliğim esnasında bazı 
memurları yakaladım. Binaenaleyh bütün bu ri
vayetler doğrudur diye bir iddiada bulunamam. 
Fakat hepimizin kulakları dolmuştur ve dolmak
tadır. Hiç bir esaslı murakabeye tabi olmıyan bu 
günkü teşkilât mevcutken tabiî bir takım hazine 
ve gümrük varidatı ziyaa uğrıyacaktır. Fakat de
diğim gibi esaslı bir teşkilât yapılırsa rüsumat 
müfettişlerine ayrıca maliye müfettişleri de inzi
mam ederse bu gün sırf murakabe tatbikatından 
dolayı hazinenin kaybetmekte olduğu varidatın 
kısmı mühimmi elde edilmiş olur. Hudutlardaki 
kaçakçılığı mavzubahs etmiyorum. O da ayrıdır. 
Sonra Mazhar Müfit Beyefendi maliye müfettiş
lerinden bahsettiler- Eyi hatırlıyamıyorum. Rüsu
mat müfettişleri Maliye Vekâletine merbut olma
lıdır dediler, öyle olacak olursa Gümrükler Umum 
Müdürlüğüne ne iş kalır? Bu itibarla bu gün Güm
rük Müdürü Umumisinin vazifesi mühimdir. Bunu 
kaldırırsanız hiç bir şey yapamaz, her mahalde, 
bilhassa ehemmiyetli yerlerde muayene baş müfet
tişi olsun diyorlar. Sonra razetmeyi unuttum, rü
sumat baş müdürleri de, müdürler de müstakil 
bulunsun doğrudan doğruya Rüsumat Müdürü U-
mumisine tabi bulunsun. Bu şerait altında muaye
neye ait gümrüklerimizin muamelesi ıslah edilir. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Mademki, Rü
sumat Müdüriyeti Umumiyesi Maliye Vekâletine 
merbuttur. Heyeti teftişiyenin de Maliye Vekâle
tine merbut olmasında hiç bir mahzur yoktur. Bi
lâkis faide vardır. Ben bu fikirdeyim. ( Müzakere 
kâfi sesleri ) 

Maliye Vekili Mustafa Abdulhalik B. ( Çan
kırı ) — Mazhar Müfit Beyin müfettiş teşkilâtı 
hakkındaki beyanatlarından yalnız kendime taal-
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lûk eden kısmına cevap vermek istiyorum. Müfet
tişler vekâlete merbut olmasın. Başka bir makama 
merbut olsun. Yani Mazhar Müfit Beyefendi vekil
leri kontrol mu ettirmek istiyorlar? Eğer böyle ise 
teşkilâtı esasiyemizde böyle bir şey yoktur. 

Mazhar Müfit B. < Denizli ) — Vekilleri Bü
yük Millet Meclisi kontrol eder. Memurları kon
trol etmek istedik- öyle bir maksat hatırıma bile 
gelmemiştir. 

Reis — Fasılların müzakeresine geçiyoruz. 
F. Lira 

261 Memur maaşları ve tekaüt ikra
miyesi 2 903 242 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Oft-
müşane) — Efendim; bu fasılda görülen tenzilât 
şimdi kabul buyurduğunuz kanun mucibince mu
hafaza teşkilâtının, aşağıda gelecek diğer bir mad
deye ilâvesi için tenzil edilmiştir. Şu halde 288 
inci fasla bu tenzilât ilâve edilecektir. Bu suretle 
Heyeti Celilenin kabul ettiği kanunun tatbiki de 
temin edilmiş olacaktır. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? ( Hayır ses
leri ) Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
267 Merkez müstahdemleri ücreti 13 248 

Reis 
F. 

263 
Reis 

F. 
264 

Reis 
F. 

264 
Reis 

P. 

— Kabul edilmiştir . 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

265 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Reis 

P. 
266 

Reis 
F. 

267 
Reis 

F. 
268 

Reis 
F. 

269 
Reis 

F. 
270 

Reis 
F. 

271 

— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul "edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 

Lira 
257 520 

Lira 
27 250 

Lira 
27 250 

Lira 
25 000 

Lira 
2 430 

Lira 
2 000 

Lira 
13 100 

Lira 
52 150 

Lira 
16 000 

Lira 
102 900 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

272 Harcırah 60 750 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
273 Resmî telefon masrafı 670 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

274 Ücretli muhabere ve mükaleme mas
rafı 4 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

275 Masarifi mukannene 6 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
276 Bahrî muhafaza vesaiti masrafı 

Lira 
295 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Hamdi B. (Ordu) — Muhterem efendiler, Güm

rükler Umum Müdürü Beyefendinin geçen sene 
Avrupa seyahatları vardır ve Avrupa seyahatına 
hepimiz, gazetelerin bununla çok alâkadar olma
sından dolayı vakıf olduk. Hatta Gümrük Umum 
Müdürü Beyefendinin hangi limandan hangi şe-
hire çıktıklarını ve hangi kasabaya gittiklerini 
gazeteler mütemadiyen yazıyorlardı. Alâkadar 
olduk ve işittik ki ; bu zat muhafaza vesaitini te
darike gitmişler ve hatta refakatlarmda bir tec
rübe mütehassısı götürmüşler. Bu vesait tedarik 
olunmuş ve îstanbula getirilmiş. Ne yolda geldiği 
ve nasıl alındığı hakkında tabiî benim malûmatım 
yoktur. Fakat 24 haziran tarihli « Yeni Gün » 
gazetesi bu hususta diyor ki : « alınan motörlerin 
miktarı ondur, fakat bunların içinden ancak üç 
tanesinden istifade ediliyor. Her biri saatta (50) 
kilodan fazla benzin yakıyor. Makineler için kul
lanılan yağ yalnız Almanyaya mahsustur, Alman-
yadan tedarik edilmezse motörlerin işletilmesi im
kânı kalmaz. Motörlerin başında mütehassıs Al
manlar vardır. Bunlar fazla para alıyor ve bu 
vesile ile fazla masraf yapılıyor. Bu bizi hakikaten 
alâkadar etti. Sonra yine 28 haziran tarihli « Ye
ni Günde » 76 muhafaza memurunun koğulmuş 
olduğu yazılıyor, bunlar namına bir kaç imza ile 
gazeteye müracaat vaki oluyor, tabiî memurların 
niçin koğulduğu hakkında malûmatım yok, belki 
stajiyer memurlardır, yapılan tasarruf dolayısile 
çıkarılmışlardır. 

Bir kaç imza ile yazdıkları şeyin serlevhası 
(Bir feryatname) dir. Bunlar diyorlar ki (Müdü
rü Umumî Bey, devleti bir milyon lira masrafa 
soktu, dört ay Avrupada seyahat etti ve yirmi 
bin lira harcırah aldı, getirdiği motörler işe ya
ramaz. Gidip görebilirsiniz. Tazmin-için Millet 
Meclisine, îsmet Paşaya, hatta Ulu Gaziye haykı
rınız...) Bu gazetenin yazdığı yazı ya hakikate mu
vafıktır ve yahut gayri muvafıktır. Eğer hakikat 
ise, Maliye Vekâletinin bunun hakkında takibat 
yapması lâzımdır. Çünkü bir suiistimaldir. Eğer 
doğru değilse efkârı umumiyeyi teşviş eden bu ya-
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zmm doğru olmadığını gazetelere bir tebligat yapa
rak ilân etmek icap ederdi. Çünkü efkârı umumi
ye bu gibi yazılarla müteheyyiç oluyor ve beyhu
de yere Büyük Millet Meclisine ve Hükümete kar
şı nahak yere efkârı umumiye gazebnak oluyor 
{Bravo sesleri). Binaenaleyh Vekil Beyefendinin 
hu hususta izahat vermelerini istirham ederim (Al
kışlar). 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Efendim, alman motörler gidipte mahallin
de alınmış değildir. 

Usulen heyeti fenniye burada şeraiti fenniyeyi 
tesbit etmiştir ve ondan sonra münakaşa açılmış
tır ve bu suretle alınmıştır. Yoksa rastgele hazır 
mal alınmış değildir. Buyuruyorlar k i : bu motör-
lerin üç tanesi işe yarar, diğerleri yaramaz. Ha
yır, hepsi işe yarar. Çok benzin sarfediyorlarmış, 
elbette eder, çünkü çok kuvvetli makinelerdir. 
Bunların içinde Alman mütehassısları varmış. Za
ten bu motörler ısmarlandığı zaman bunların isti
malini bizim adamlarımıza öğretmek için bir mü
tehassıs gönderilmesi meşrut idi. 

Yalnız bunlara değil, bütün gemilerimize böy
le mütehassıs alıyoruz. Bu gün bir seneyi ikmal 
etmiştir ve o mütehassıs gitmiştir, şimdi bizim
kiler kullanıyor. 

Buyuruyorlar ki ; Umumî Müdür Avrupada 
dört ay seyahat etmiş ve yirmi bin lira almıştır; 
bunu ne hesapla yaptdar bilmiyorum. Ne hesapla 
yaptıklarını lütfederlerse arzederim. Yani şunu 
söyliyeyim ki, yirmi bin lira almasına imkân yok
tur. Eskiden ne olursa olsun bu maaşta olan bir 
müdürü umumî yevmiye 7, 8 ingiliz lirası alırdı. 
Yani yirmi bin lira tutmasına imkân yoktur. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Ya kaç bin lira
dır efendim? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Maamafihbunun hesabını şimdi alayım, ar
zederim. Müdürü Umumî buradadır. Şimdi öğre
nirim. 

İbrahim B. (İsparta) — Dört aylık seyahat ne
ye müstenit idi ? Mademki gemiler burada münaka
şa ile alınmıştır, niçin müdürü umumî dört ay se
yahat yapmıştır.? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Gemiler mahallinde inşa edildiği zaman bi
zim de orada nezaret eden adamlarımız vardı. Bil
hassa böyle daima elimizde kullanılacak olan me-
vat için bir heyetimiz bulunur. Müdafaa husu
sunda yaptığımız mukavelât da umumiyetle böy
ledir. Makineleri ve sairesi gemiye vazedileceği 
zaman, bizim heyetimiz onları görür ve görmesi 
lâzımdır. 

Müdürü Umuminin ne suretle orada bulundu
ğunu şimdi sorar arzederim. 

İbrahim B. (İsparta) — Bizzat işin içindedir
ler, kendileri izahat versinler. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı 
— Efendim; Müdürü umumî gemileri tesellüm 
için gitmiştir. Seyahati 90 gün devam etmiştir. 

Hazirandan evvel, takdir edildiği gibi, yedi lira 
yevmiye ile gitmiştir. Böyle yirmi bin lira falan 
yoktur. ( Yol masrafı tabii hariçten sesleri ) Evet 
yol masrafı ayrıdır. Seyahat edenler bilir. Hazirana 
kadar bu suretle cari idi. 

Hamdi B. (Ordu ) — Efendim; bendeniz güm
rük idaresi böyle yapmıştır, diye bir iddiada bu
lunmadım. Çünkü malûmatım yoktur. Bunu ga
zetede gördüm, okudum. Yalnız gazetede de değil 
daha evvelce bunun hakkında bir çok dedi ko-
dular oldu, işittim. Bittabi biz bu gibi hadisatı 
haber alırsak Maliye Vekâletinin bundan daha ev
vel haberdar olması lâzımgelir. z 

Hiç olmazsa vekâletin efkârı umumiyeyi tenvir 
etmesi icap ederdi. 

Sonra motörler kabili istifade midir? Bunların 
işlemediği iddia olunuyor. Deniyor ki ; bunların 
üç tanesi işliyor, yedi tanesi bozuktur ve şaman
dırada bağlı duruyor. Bu motörler işliyorlar mı? 
Bunların işlediğini Maliye Vekili Beyefendi temin 
ediyorlar mı? Bunlar (îümrük İdaresinin ihtiyacrnı 
temin ediyorlar mı? 

Vekil Bey buyurdular ki ; münakaşa açılmış, mo
törler ısmarlanmış, teslim, tesellüm muamelesi ya
pılmış, getirilmiştir. (Îümrük Müdürü Umumisi de
niz mutahassısımızdır ki; bunu göndermişler? Ya
nında bir deniz mutahassısı götürmüş ise bunun 
ücretini nereden vermiştir? Vekil Beyefendiden 
soruyorum/ Bravo sesleri ) 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim; bu tahsisat rüsumat bütçesinin fas
lından verilmiştir. Tabii havadan verilmemiştir. 
Buyurdular ki motörler tamamen işliyor mu? Evet, 
tamamen işliyor. Yeni ve modern olarak alınmış 
olan motörlerin işlememesi imkânı yoktur. Yalnız 
belki aletlerinin temizlenmesi filân icap ediyor. 
Bunların hepsi işliyor ve hepsi de eyidir. Uzakta 
değil, motörler buradadır. Şüphe edildiği zaman 
gidip görülebilir. Demin de arzettiğim gibi müte
hassısların parası doğrudan doğruya rüsumat 
bütçesinin faslından verilmiştir. 

İbrahim B. ( İsparta ) — ({iden mütehassıslar 
kimlerdir? 

Maliye Vekili Mustafa Abülhalik B. (Çankırı) 
— (lideri mutahassıs bilmiyorum. O zaman Maliye 
Vekili değildim. Sorayım. 

İbrahim B. ( İsparta ) — Müdürü Umumî Bey 
kendileri izahat versinler. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. — Müsa
ade buyurunuz efendim. Burada bu mesuliyeti ben 
deruhte ettim. Kendim cevap veremezsem başka 
yapılacak vazife vardır. Ben burada olmazsam 
Müdürü Umumî cevap verebilir. Fakat ben burada 
iken izahatı ben vereceğim. 

Buradan iki zat gitmiştir. Biri istanbul Mebusu 
Hamdi Bey, diğeri İnönü tahtelbahirinin baş çarh-
çısıdır. 

Hamdi B. ( Ordu ) — Hamdi Bey arkadaşımız 
bir mebustur. Memlekette mütehassıs eksildimi ki; 
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böyle mesuliyetli işlere masuniyeti teşriiyesi bu
lunan bir arkadaşımız gönderildi? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. — İstan
bul Mebusu Hamdi Beyi biz eskiden donanma 
kumandanı olarak tanıyor ve muktedir bir deniz
cimiz diye biliyoruz. Kendileri başka türlü bili
yorlarsa lütfen söylesinler. 

Sonra bir mebusun bir yere gitmesi caiz midir, 
değil midir? Bu suretle içimizden giden bir çok 
mebuslar vardır. ( Bundan sonra gitmesin sesleri ) . 
Bundan sonra karar verilir, hiç bir mebus bir yere 
gitmez, bu vaziyet karşısında bir yere gönderil-
mez. Bu zamana kadar böyle bir vaziyet olmuştur. 
Hükümet tetkik eder istifade edebileceği kimseyi 
gönderir. Meclisi Âli derse ki içimizdekilerden 
istifade etmiyeceksiniz, o zaman mesele değişir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim; bittabi 
ısmarlanan motörleri tesellüm için bir heyetin git
mesi lâzımdırve bu heyete tabiî ihtisası olan zevat 
gider. Hamdi Beyefendi gibi hakikaten bahriyede 
ihtisası olan bir zatın gitmesi çok güzeldir. Bir de 
makinist gitmiş, kendisini bilmiyorum. Fakat her 
halde bu ayarda olması lâzımdır; bu da âlâ. Ve
kil Beyefendinin dediği gibi bahriyede kumandan
lık etmiş, vücudu ile iftihar edilen bir zat ile o 
ayarda bir makinistin bulunduğu bir heyetle Mü
dürü Umumî Beyefendinin teşrifleri bir zahmetten 
ibarettir. (Alkışlar). 

Yani bu iki zattan başka müdürü umumî Beye
fendinin teşrifleri ahbapça bir seyahat olmuştur. 
Buyurdular ki ; 7 lira almıştır. 7 lira yani bizim 
paramızla 70 lira, (6 300) lira eder. Harcırahı da 
ilâve edilrise on bin lira eder. 

Lüzumlu bir iş için teşrif etmişlerse alsınlar. 
Fakat eğer yalnız bu motörlerin tesellümü için 
gitmişlerse bu paraya yazıktır. Çünkü mütehas
sıslar gitmişlerdir. Yok eğer başka vazife için git
mişlerse bir şey demem. Demem amma ne vazifesi 
olabilir? Ondan evvelki Müdürü Umumi Bey Avru-
paya tetkikata gitmiş, aylarca gezmiş, olabilir ki bu 
vapurlarda noksanlar görmüşler onu ikmal için git
mişlerdir. O zaman mesele yoktur. Fakat bunların 
hiç biri yokken sırf tesellüm için gitmişlerse Müdü
rü Umumî Beyin teşrifleri - darılmasınlar ama -
ahbapça bir seyahat olmuştur. 

Reis — Başka söz yoktur. Faslı kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
277 Levazım ve teçhizat 34 049 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

278 Muayyenat 168 136 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
279 Tazminat, ihbariye, ikramiye 1 693 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

280 Masarifi mütenevvia 13 600 
Reis 

F. Lira 
281 İstatistik ve gümrük tarife mecmua

ları ile muharreratı umumiyenin 
tabı ve neşri masrafları 17 961 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

282 Tartı âletleri mubayaa ve tamir 
masrafları 12 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

283 inşaat ve tamirat 19 401 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
284 Gümrükler tatbikat kurslarına cel-

bedilecek memurların yevmiyeleri 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
285 788 numaralı kanunun tatbiki mas

rafı 11 103 
Reis 

F. 
86 
Reis 

F. 
87 
Reis -

— Ka^ul edilmiştir. 

Geçen sene düyunu 
— Kabul edilmiştir. 

Eski seneler düyunu 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
10 000 

Lira 
32 919 

Masarifi mütenevvia 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
288 Muhafaza kıtaatı masarifi umumi-

yesi ve kaçak mücadele masarifi 143 831 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( GKi-

müşane ) — Maarif bütçesine ait (555) inci fasıl
da (10) lira tahsisat ipkası ile diğer miktarın tay-
yi hakkında nazarı mütalaaya alınıp encümene ha
vale buyrulan takrir, encümende tetkik edildi. 16 
temmuza kadar ücretlerden 3600, harcırahtan 100, 
üçüncü maddeden 2500 lira masraf edilmiştir. Ta
biidir ki yapılmış olan bu masrafı nazarı dikkate 
almak lâzımdır. 

Fasd dört maddeyi havi olduğu için; encümen 
her maddeye birer lira ilâvesile faslın esasını mu
hafaza etmiş oldu. Nazarı mütalaaya alınan takrir, 
Dil Encümeninin feshini değil, daha seri bir su
rette bu vazifeyi ifa edebilecek bir vaziyette teş
kilâtın esaslaştırılması ve ıslâh edilmesi yolunda 
idi. Encümenimiz bunu nazarı dikkate alarak fas
lın esasını muhafaza için her maddeye birer lira 
ilâve etmekle iktifa etmiş ve yine bu encümenin; 
belki teşrinisani içtimaında esaslı bir surette 
Meclisi Âlinin arzusuna muvafık bir şekilde ve 
daha kısa bir zaman zarfında lisan meselesini in
taç edebilecek şekilde ıslâh edilebilmesi için, mev
cut kâtiplerin bir tanesinin; evrak ve muamelâtın, 
dosyaların muhafazası için onun memuriyetinin 
bir kaç aylık maaşının muhafazasında faide mülâ
haza etti. Binaenaleyh tamamen nazarı mütalaaya 
alınan bu takririn esası dahilinde, faslın bakası 
temin edilerek elde mevcut dosya, evrak ve saireyi 
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muhafaza etmek, şimdiye kadar vaki sarfiyatla 
beraber fasıl yekûnu olarak (7504) lira ipka ve 
(19496) lira tenzil ediyoruz. 

Bu suretle Heyeti Celilenin nazarı dikkate al
dığı takrir de tamamen infaz edilmiş bulunuyor-

Reis — Efendim; encümen reisinin izahına gö
re, 555 inci fasıl 27000 lira idi. Bunun (19496) 
lirası tenzil ediliyor. 7405 lirası kalıyor. 

Rakkama itiraz eden var mı? Faslı kabul eden
ler Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
253 1715 numaralı kanun mucibince 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
itfa karşılığı 1 843 662 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Bütün fasıllar üzerindeki muamele 
bittikten sonra birinci maddenin rakkamı tesbit 
olunur. 

Cumhuriyet Merkez Bankası hissesi, tahsisatın 
miktarına göre hesap edileceğinden henüz o faslın 
miktarı tesbit edilmemiştir. Bu fasıl da müzakere 
edildikten sonra birinci meddenin rakkamını tes
bit ederiz. 

Reis — O halde birinci madde muallak kalsın 
ikinci maddeye yani varidat bütçesine geçiyoruz. 

C - Varidat bütçesi 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil dairele
rin 1931 malî senesi masraflarına karşılık olan va
ridat merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 186 435 599 lira tahmin edilmiştir. 

(B) CETVELİ 
F. 
1 
Reis 

F. 
2 
Reis 

F. 
3 
Reis 

F. 
4 

Reis 
F. 
5 
Reis 

F. 
6 
Reis • 

F. 
7 
Reis -

F. 
8 
Reis -

Arazi vergileri 
— Kabul edilmiştir. 

Binalar vergisi 
— Kabul edilmiştir. 

Hayvanlar vergisi 
— Kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisi 
— Kabul edilmiştir. 

Madenler rüsumu 
— Kabul edilmiştir. 

Veraset ve intikal vergisi 
— Kabul edilmiştir. 

Gümrük vergisi 
— Kabul edilmiştir. 

Muamele vergisi 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 000 

Lira 
3 322 300 

Lira 
13 000 000 

Lira 
15 500 000 

Lira 
650 000 

Lira 
750 000 

Lira 
56 273 000 

Lira 
13 000 000 

Rüştü B. (Bursa) — 1330 senesi muhammenatı 
19 milyondur. Ne kadar tahakkuk olmuş belli de
ğil. Burada varidat ve masarif bütçelerinin tetki-
katını yapmak ve üzerinde kuvvetli tenkit yapa
bilmek için fasılda bir sütun açılması lâzımdır. 
Bu sene 19 milyon tahakkuk etti. Fakat bunun 
içinden muamele vergisi ne kadar bilinemez. Bu
nun için birer sütun açılmazsa bu hususta hiç bir 
mütalea serdedilemez. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Efendim; Bütçe Encümeninin mazbatasını 
tetkik buyururlarsa orada hükümetin esbabı mu-
cibesinde dört senelik verginin mütemadiyen her 
sene tahsili vardır. 927, 928, 929, 930. Lütfen bü
yük mazbatayı açınız» orada varidat esbabı muci-
besi diye hükümetin verdiği esbabı mucibede her 
verginin her sene tahsil edilen miktarı zikredil
miştir. 

Rüştü B. (Bursa) — Meselâ masraf faslında 22 
bin lira tahmin edilmiştir ve bu sarfedilmek için 
verilmişti. Belki * 20 bin lirasını sarfetmişinizdir. 
Ben onu tetkik edecek mevzu bulamadım. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Hesabı katileri alır tetkik buyurursunuz. 
Bir sene evvelki hesabı katiler elinizdedir. Ne ka
darı sarfedilmiş ve kadarı kalmıştır. Orada göre
ceksiniz. Sene bitmeden evvel hesabı kati vermek 
imkânı yoktur. Hesabı katiler ne vakit verilecek
tir. Bunu da kanun tasrih etmiştir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Muhterem arkadaşlarım; geçen sene ve 
evvelki senelerde Heyeti Celilenize arzedilen büt
çelerde bir sene evvelki tahsisat sütunlarına tesa
düf etmezsiniz. Onlarda hükümetin teklifi, encü
menin kabulü diye iki sütun vardır. Bu senenin 
bütçe tetkikat ve müzakeresindeki ehemmiyet ve 
ciddiyeti gören encümeniniz geçen sene verilen 
tahsisat miktarını da ayrı bir sütunda Heyeti Ce
lilenize arzetmeyi faideli gördü. 

Bu seneki gibi, böyle malî sene girdikten ve 
muvakkat bir bütçe ile bir iki aylık tahsisat veril
dikten sonra malî senenin ikinci ayında bütçe mü
zakere etmek her sene olmaz. Malûmu âlileridir 
ki bütçe teşrinisani iptidasında Meclisi Âliye ve
rilir. Kânunlarda Heyeti Celilelece müzakere ve 
kabul buyrulur. Sene bitmeden varidatın tahsi
lat miktarlarını, masrafların tahakkuk miktarla
rını rakam olarak göstermek gayri mümkündür. 
Bu senenin hususî vaziyeti dolayısile ve intihabın 
tecdidi münasebetile bütçenin tetkik ve tasdiki 
geç kalmıştır. Her sene, geçen senenin hesabını 
almanın mümkün olacağı zannile böyle bir sütun 
istemek, bütçe tetkikatmda riayet edilmesi lâzım 
gelen usul ve kavaidi yakından tetkik etmemek 
demek olur. Varidat bütçesine, masraf bütçesin
de geçen senelerin tahsilat miktarlarına, sarfiyat 
miktarlarına ve ehemmiyetli varidatlar üzerinde 
riyazî şekilde varidata taallûk eden rakamlara te
sadüf edilir. Fakat böyle bir bakışla her nokta 
da nazarımıza çarpacak geniş tablolar üzerinden 
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bütçe tanzimi mümkün olmıyan bir vaziyettir ve 
bu yalnız bizde değil hiç bir yerde tatbik edilmiş 
bir usul değildir. Kütüphanemizde başka memle
ketlerin bütçeleri vardır. Bir defa baksınlar da 
böyle hayalî şeyleri bizden istemesinler. 

Rasih B. (Antalya) — Bütçe Encümeninden 
bir şey sormak istiyorum. Buraya koydukları tah
sisat Meelisi Âlide bulunan muamele vergisinin 
tadiline dair kanunun tadilâtı nazarı itibare alına
rak mı kondu? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Aşağı yukarı üç encümen, eşkâl ve şera
itte ufak tefek ihtilâf olmakla beraber, müttefik
tir. Vasati olarak konmuştur; (1930) malî sene
sinde muamele vergisi tahsilatı on altı buçuk 
milyon liradır. Lâyiha üzerinde üç encümenin ta
dilâtı biri birine yakındır. Tenzilât vasatî üç bu
çuk milyon lira tahmin edilmiş ve on üç milyon li
ra olarak buraya konmuştur. 

Rasih B. (Antalya) — Makamı Riyasetten so
ruyorum. Muhtelit Encümen bu lâyihayı hazır
lamış mıdır, yetiştirecek midir? 

Reis — Hazırdır. 
Rüştü B. (Bursa) — Muamele vergisi kanunu 

Meclisi Âlice kabul edildikten sonra bu faslın ka
bul edilmesini teklif ediyorum (Hayır sesleri). 

Reis — Efendim, faslı reye koyuyorum, kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 700 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
10 Dahilî istihlâk vergisi 500 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
11 Elektirik ve havagazi istihlâk ver

gisi 320 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
12 Oyun âletleri resmi 32 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
13 Kara ve deniz avlan vergisi 482 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
14 Nakliyat vergisi 1 000 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
Sefineler rüsumu 144 000 

Kabul edilmiştir. 
15 
Reis 

F. 
16 Damga resmi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
17 Tapu harçları ve kaydiyeler 
Reis — Kabul edilmiştir. 

6 
Lira 

000 000 

Lira 
250 000 

Y. Lira 
18 Mahkeme harçları 848 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
19 Pasaport, kançılarya ve saire 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
20 Noterler 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
21 Diğer harçlar 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
22 Hayvan sağlık zabıtası resmi 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
23 Mülga Vergiler bakayasından 500 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
24 Tütün ve saire 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

Tuz 
Kabul edilmiştir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
Kabul edilmiştir. 

25 
Reis — 

F. 
26 

Reis — 
F. 
27 Kibrit ve çakmak 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
28 Revolver, fişenk ve mevadı infilâ-

kiye 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
29 

Reis — 
F. 
30 

Reis — 
F. 
31 

Lira 
721 000 

Lira 
700 000 

Lira 
70 000 

Lira 
100 000 

Lira 

Lira 
24 084 700 

Lira 
6 750 000 

Oyun kâğıdı 
Kabul edilmiştir. 

Devlet ormanları 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 350 000 

Lira 
1 800 000 

Lira 

1 053 000 

Lira 
40 000 

Lira 
1 820 000 

Lira 
365 000 İşletilen emlâk hasılatı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
32 Satılan emval ve emlâk hasılatı 1 900 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
33 Devlet demiryolları 2 937 500 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) —- Reis Beyefendi! bu fasla 230 000 lira daha 
ilâve edilecek ve yekûn (3 167 500) lira olacaktır. 

Reis — İtiraz var mı efendim? (Hayır sesleri). 
Kabul edilaüştir. 

- 2 1 9 -



I : 3 1 1 9 - 7 - 1 9 3 1 C 

F. 
34 
Reis — 

F. 
35 
Reis — 

F. 
36 
Reis — 

F. 
37 

Reis — 
F. 
38 
Reis — 

F. 
39 

Posta telgraf ve telefon 
Kabul edilmiştir. 

Darphane 
Kabul edilmiştir. 

Ka )Uİ 

Resmî matbaalar 
edilmiştir. 

Umumî mekteple 
Kaimi edilmiştir. 

Kal m I 
Madeni e t 

edilmiştir. 

Diğer müesseseler 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
40 Umumî müesseseler ve şirketler 

hasılatından devlet hissesi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
41 

Lira 
465 000 

hıra 
20 000 

Lira 
6 800 

Lira 
221 000 

Lira 
52 000 

Lira 
53 000 

Lira 

1 047 500 

Lira 
3 785 000 

ihracına Maliye Vekili mezundur. Ancak teda
vülde bulunacak hazine bonoları hiç bir zaman bes 
milyon lirayı tecavüz edemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1806 numaralı muvakkat bütçe 
kanununun dördüncü maddesi mucibince 1931. 
malî senesinin haziran ve temmuz aylarında tat
bik edilmiş olan 1930 karolarında yapılan tadilât 
ağustos 1931 iptidasından muteberdir. 

Mezkûr kanunun meri olduğu müddet zarfında 
mevcut olup bilâhare tayyedilen hizmetlere ait 
sarfiyat hesabı katide numarasız fasdda gösterilir. 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 
numaralı kanunun mevzuu haricinde kalan me
murlar ile dairelerin ücretli müstahdemleri ve 
vesaiti nakliye kadroları ve 1617 numaralı kanun 
mucibince bazı mekteplerin 1931 malî senesi zar
fında tatbik edilecek muallim kadroları merbut 
(D) cetvelinde gösterilmiştir. 

Bütçe Encümeni M. M. Kemal Zaim B. (Konya) 
— (D) cetvelinin Hariciye Vekâletine ait olan 

I kısmında bir tashih yapılacaktır. 78 inci sayfada 
! musahhih bir yazılmış, iki olacaktır. 

Müteferrik hasdat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
42 Diğer müteferrik hasılat 2 000 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
43 Fevkalâde varidat 4 422 299 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane )— Bendeniz rakam tashihi ile meşgul
düm. Tuz varidat faslını dinlemedim. Bu tuz faslı 
olan 25 inci fasla (40000) lira ilâve yapılacak ve 
yekûn (6 790 000) olacaktır. 

Reis — Efendim 25 inci fasla 40 bin lira ilâve 
edilecektir, itiraz eden var mı? ( Hayır sesleri ) 
25 inci fasıl bu suretle kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Yapılmamış bazı hesaplar vardır. Bu 
sebeple lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri bilâ
hare reye konmak üzere üçüncü maddeye geçil
mesini rica ederim. 

MADDE 3 — 1931 malî senesi zarfında vilâ
yetler hususî idareleri nam ve hesabına olarak 
umumî vergiler üzerinden hususî kanunlarla tayin 

Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — (D) cetvelinde dahil bulunma
dıkça ayrıca teşkilât icra ve daimî hizmetler için 
şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kulla
nılamaz. Muvakkat veya senenin muayyen bir mev
simine mahsus hizmetlerle müstesna ve zarurî ah
val dolayısile kadro dahilindeki memur ve müs
tahdemlerle ifası mümkün olmıyan hizmetler için 
kadroya dahil olmaksızın şehrî ücretli veya yevmi
yeli müstahdemler kullanmak caizdir. 

Bu kabil müstahdemlerin ücret ve yevmiye
leri münhasıran ait oldukları daire bütçesindeki 
muvakkat müstahdemler tertibinden verilir. 

Fasıl numaralan ile unvanları merbut ( E ) 
cetvelinde münderiç masraf tertiplerinden idaresi 
zarurî görülen hizmetler için kezalik şehrî ücretli 
veya yevmiyeli müstahdemler kullanılabilir. Bun
ların kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararile tatbik 
ve müteakip sene bütçesine rapten Büyük Millet 
Meclisine takdim olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden müstesnadır. 
masraf tertiplerinden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcııl diğer bir hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 

olunanlardan maada 
tahsil edilmez. 

munzam kesirler tarh ve bulunmaması şarttır. 

Reis — Kabul 
bul edilmiştir. 

! Reis — Kabul edenler 
edenler . . . Etmiyenler . . . Ka- bul edilmiştir. 

Ftm i venler l\a-

MADDE 7 — 1931 malî senesi Diyanet işleri 
MADDE 4 — 1.931 malî senesi zarfında Osman- Riyaseti kadrosunda bulunan vaiz ve dersiam 

h Bankası ile olan hazine hesabı carisinden maa- miktarı üç yüze tenezzül edinciye kadar bu sınrf-
da kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit ve kü- lanla vukuhulacak münhallerin mevkuf tutulması 
şadına ve azamî altı ay vadeli hazine bonoları mecburidir. 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 8 — 19-5-1930 tarih ve 1615 numaralı 
kanunun birinci maddesinde yazılı 18 lira, 14 lira 
olarak tadil olunmuştur. Kıtaata mürettep binek 
ve mekâri hayvanları yem bedeli de bu miktar da
hilinde tesviye olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanun ile zabitan 
ve askerî memurlar maaşatı hakkındaki kanun mu
cibince ağustos 1931 nihayetine kadar verilecek 
hakkı müktesepler hususî tertipleri olmıyan da
irelerde maaş ve ücret tertipleri tasarruflarından 
tesviye olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1931 malî senesi Millî Müdafaa 
Vekâleti kara bütçesinin 702 inci faslına mevzu 
tahsisattan lüzum görülecek miktarının mezkûr 
malî sene askerî fabrikalar Umum Müdürlüğü büt
çesinin (fabrikalar masarifi umumiyesi) unvanlı 
810 uncu faslına naklen sarfa Millî Müdafaa ve 
Maliye Vekilleri mezundur. 

ibrahim Alâettin B. ( Sinop ) — Efendim; 
mektep pansiyonları kanunu kabul edildiği zaman 
inşaat ve tamirata müsaade edilmemişti. Halbuki 
hali hazırda inşa ve tamir edilmekte olan mektep 
pansiyonları vardır. Bunların inşası geri kalacaktır. 
Binaenaleyh bendeniz bir madde teklif ediyorum. 
Bütçe Encümeni de muvafakat ediyor. Bu madde 
kabul edilirse mekteplerin inşaatı pansiyonlar ha
sılatından temin edilebilecekmidir 1 Maarif tahsisa
tının buna yetişmesine ve bu tahsisattan sarfe-
dilmesine imkân yoktur. Takririmin kabulünü 
rica ederim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

1931 malî senesi bütçe kanununa aşağıdaki 
maddenin ilâvesini teklif ederim: 

« Pansiyon binalarının tamirat ve inşası için 
Maarif Vekâleti bütçesi inşaat tertibi kifayet et
mediği takdirde pansiyonlar hasılatından dahi 
sarfiyat icrasına Maarif Vekâleti mezundur. » 

Sinop Mebusu 
/ . Alâettin 

Reis — Encümen ne diyor efendim? 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-

müşane ) — İnşaatı muvafık göremeyiz efendim, 
fakat tamirat için mümkündür. Binaenalehy inşa
at kelimesi kalkarsa tamirat için beis yoktur. 

ibrahim Alâettin B. ( Sinop ) — Takririmden 
inşaat kelimesinin tayyine muvafakat ediyorum 
efendim. 

Reis — Takrir tekrar okunsun efendim. 

( ibrahim Alâettin Beyin takririnden inşaat 
kelimesi tayyedildikten sonra tekrar okundu ) 

( Pansiyonların hasılatı nedir sesleri ) 
Rasih B. ( Antalya ) — Alınan para iaşe mas

rafıdır, nasıl olur? 
Reis — Efendim; takrire encümen de iştirak 

ediyor ve bunu bir madde olarak teklif ediyor. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler.... Etmiyen
ler.... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, onuncu maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Muhasebei umumiye kanununun 
92 inci maddesinin (A) fıkrasındaki ( ancak bu 
fasla mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde 
48 inci madde mucibince muamele ifa olunur ) 
hükmü ile mezkûr kanunun gelecek seneye sari 
taahhüdat icrası salâhiyetine ait ellinci maddesin
de yazılı işlerden inşaat taahhüdatı 1931 malî se
nesi zarfında tatbik olunmaz. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Muhasebei umumiye kanununun 
29 uncu maddesi mucibince : 

1) Varidat nevilerinden her birinin müstenit 
oldukları hükümleri gösteren (C) cetveli, 

2) Hidematı vataniye tertibinden kanunla mu-
hassas maaşların müfredatını havi (Ç) cetveli, 

3) Gelecek senelere sari mukavelât aktine me
zuniyet verilen hizmetlerin nevilerini gösteren (G) 
cetveli, 

4) Maliye bütçesine konulmuş ihtiyat tahsi
satından nakli caiz tertipleri gösteren (F) cetveli, 

5) Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi 
mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşyaya ait ( î) cetveli, 

Bu kanuna raptolunmuştur. 

Reis — 12 inci maddeyi cetvelle birlikte reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Yeni inşa edilen demiryolların
dan resmen işletilmeğe açılmıyanlar üzerinde Na
fıa Vekâletince tanzim olunacak tarifelere tevfi
kan ücret alınmak şartile nakliyat icrasına me
zuniyet verilmiştir-

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — Maaşatın tevhit ve teadülüne 
dair olan 1452 numaralı kanun ile tadil ve zeyille
rine merbut cetvellerde yazılı memuriyetlerden iş
bu kanuna merbut (L) cetvelinde derece, adet ve 
maaşları gösterilen memuriyetler 1931 malî senesi 
için mevkuf tutulmuştur. Bu memuriyetlerden 
gayri her vekâlet veya idare kadrolarında kalan 
memuriyetlerin heyeti mecmuası o vekâlet veya 
idarenin 1931 senesi için filî kadrosunu teşkil eder. 
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Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za
im B. (Konya) — Efendim, bu maddede işaret edi
len (L) cetvelinde 163 üneü sayfanın sonunda bi
rinci sınıf tetkik memuru dokuzdur yazılmış, on 
olacaktır. 

Sonra yine ayni sayfada onuncu derecede bi
rinci sınıf mümeyyiz bir tane ilâve olunacaktır. 

164 üncü sayfada 15 inci derecede mukayyit bir 
yazılmış, iki olacak. 

166 inci sayfada 14 üncü derecede dört adet 
kaza malmüdürü vardır, bunlar tayyedilecektir. 

168 inci sayfada 17 inci derecede 87 adet bi
rinci sınıf piyade deniz muhafaza memuru, 284 a-
det olacak, 18 inci dereceden ikinci sınıf piyade 
deniz muhafaza memuru da 331 olacaktır. 

3 tane 14 üncü dereceden süvari muhafaza 
mıntaka memuru ilâve edilecek. 

17 inci derecede süvari muhafaza memuru adedi 
55 yazılmış; 146 olacaktır. 

Reis — Maddeyi musahhah şekilde reye arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Maaş fasıllarmdaki tahsisat 
miktarlarile filî kadroların tatbikini temin için 
aşağıda yazılı şekilde muamele yapılır. 

A) Filî kadrolar tamamen tatbik edildikten 
sonra 1931 malî senesi zarfında bu kadrolarda te
kaüt veya sair esbap dolayısile vaki olacak mün
hallere terfian veya naklen tayin edilenler tayin
leri tarihinden itibaren bir sene müddetle sabık 
maaşlarını alırlar. Bunlardan mütevellit teselsül
ler ayni esasa tabidir. 

Teadül cetvelinin 14 üncü derecesine (14 dahil) 
tekabül eden miktarda ve bundan daha dun 
maaş ve ücretle istihdam edilenlerden vu-
kubulacak inhilâllerde bu kayit aranmaz. 

B) 1931 malî senesi zarfında tatbik edilecek 
kadro dahilinde münhal vukuuna kadar elyevm 
namzet bulunanların vazifelerine nihayet verilir. 
Kadro dahilinde vuku bulacak münhallere evve
lâ ayni silsile dahilinde açık maaşı alan memurlar 
tayin edilir. 

Mecburî hizmeti olan veya kadro dahilinde ka
lan memur namzetlerile maiyyet memurları ve po
lis namzetleri vazifelerinden çıkarılamaz. 

C) Açıkta kalacak memurlara 788 numaralı 
memurin kanununun 85 inci maddesi hükmüne 
tevfikan açık maaşı verilir. Bunlardan filen otuz 
seneyi doldurmuş olanlar vekaletlerce tekaüde sev-
kolunur. 

Açıkta kalmış memurların bulunduğu derecede 
veya bir derece dunundaki münhal memuriyetlere 
hariçten memur alınmaz. Bu münhallere ve bu
lunduğu derecelerin bir derece dunundaki mün
hallere en evvel açıkta kalan memurlar yerleştiri
lir. Derecesi dahilinde veya bir derece aşağısın-
daki vazifeleri kabul etmiyenlerin açık maaşları 
kesilir Kabul edenlerin kendi derece ve silsilesi 
dahilindeki ilk münhallere tercihan tayin ve kendi 

derece maaşları üzerinden tekaüt hakları mah
fuzdur. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. (izmir) — Bu 
maddenin (A) fıkrasında filî kadrolar tamamen 
tatbik edildikten sonra tabiri vardır ki bundan 
şunu anlıyoruz. Meselâ bizim vekâlette filî kad
royu tatbik ederken bu maddenin tabiki mevzu-
bahs değildir. Senesi zarfında vuku bulacak mün-
halât ve terfiler için madde tatbik olunacaktır. 
Bu anlayışım doğru olup olmadığı hakkında Bütçe 
Encümeninin izahını rica ediyorum. 

Bütçe Encümeni M. M. Kemal Zaim B. (Kon
ya) — Evet öyledir (Kürsüye sesleri). 

Efendim; bütçeye merbut olan filî kadrolar ta
mamen tatbik edildikten sonra sene içinde vaki ola
cak münhallere terfian tayin olunacak memurlar bu 
terfiden dolayı bir sene müddetle zam alamryaeak-
lardır. Maksat budur yani filî kadrolardan hali 
hazırda eğer münhal memuriyet varsa ve tatbik 
esnasında oraya bir kimsenin tayin edilmesi mevzu-
bahsse onlara şamil değildir. 

Bu maddenin bu suretle tedvinindeki maksat 
şudur: muhtelif vekâletlerin bütçelerini tetkik 
ettiğimiz esnada tahsisat harici yapılmış sarfiyat 
ve tahakkuk etmiş olan borçlara tesadüf ettik. Bu 
borçlar mühim yekûnlara baliğ olmaktadır. Senesi 
bütçesinde karşılığı bulunmaması dolayısile eshabı 
istihkak, istihkaklarını alamamaktadır. Diğer ta
raftan tekaüt edilecek yahut kendi taleplerile te
kaüt olacak memurların ikramiyeleri için tahmin 
edilen miktar dahi ihtiyaca nazaran gayri kâfidir. 
Encümeniniz bu bütçelerde gerek karşılıklı, gerek 
karşılıksız borçların karşılığı olmak üzere bu sene-
zarfında arzettiğim şekilde filî kadroların tatbika
tı sahasına geçtikten sonra vuku bulacak inhilâl-
lere terfian tayin edilecek memurların terfi fark
larını almamalarını ve bu suretle yapılacak tasar
rufla arzettiğim masrafların karşılanmasını tas
vip ve o maksatla bu maddeyi tedvin etmiştir. 
(Muvafık sesleri). 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı) — Efendim; bu fıkrada tekaüt veya sair se
bep dolayısile) tabiri vardır. Bizim teklifimiz yal
nız (tekaüt) idi. Kemal Zaim Beyefendinin izah 
buyurdukları esbaba binaen bu teklifi yapmıştık. 
Filî kadro bazı vekâletlerde mevcut, bazılarında 
değildir, (veya sair sebepler) girince filî kadro
su mevcut olanlar istifade edecek, olmıyanlar et-
miyecek gibi bir vaziyet hasıl olur. Bütün vekâlet
lerin ayni şeyden müstefit olması için sair esbap-
tabirinin silinmesine muvafakat buyurmalarını 
Bütçe Encümeninden rica edeceğim. Bu suretle 
bir sene hiç terfi olmamış gibi bir va;:iyet te hasıl ol
maz. Tekaüdün yerine gelecek memur, terfi far
kını almasın fakat diğerlerine bu farkı verelim. 
Buna muvafakat buyursunlar. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal 
Zaim B. (Konya) — Efendim; Hükümet tarafın
dan teklif edilen maddeyi lütfen okursanız o mad
de de otuz sene hizmet etmiş olanların mecburî te-
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kaüde tabi tutulduğu görülür. Ancak, bunlardan 
hizmetlerinden istifade edilebilecekler Heyeti Ve
kile kararile istisna edilir. Otuz sene hizmet etmiş 
memurlar arasında gerek tecrübesi gerek vukufu 
itibarile kıymetli olan kimselerin de bu münase
betle tekaüde sevk edilebilecekleri ihtimalini de 
derpiş ederek bu esası kabul etmedik, bunu kabul 
etmedikten sonra Maliye Vekili Beyefendinin 
teklifleri veçhile (veya sair sebeplerle) kaydını 
tayyedersek ve yalnız tekaüt sebebile kaydını ip
ka edersek maddede şu manzara hasıl olur: teka
üt edilen memurların ikramiyelerini karşılamak 
için bunların yerine gelecek memurlara terfi hak
kı vermiyeeeğiz demektir. Şu halde tekaüt edilmiş 
memurların yerine terfian tayin olunacak olan 
adamın ikramiyesini karşılamak üzere terfi hak
kından fedakârlığı nasıl mevzubahs olabi
lir. Bunun için mademki ikramiyeleri karşıla
mak zarureti vardır, diğer taraftan terfi edilenle
rin istihkaklarının tesviyesi de mevzubahstir. Şu 
halde umuma teşmil etmek üzere, bunu daha mu
vafık ve adaletin icabına da uygun bulduk. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Vekil Beye
fendi de kabul buyururlar. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı) — Efendim; burada bir zarar yoktur. Bizim 
teklifimiz de bir memur tekaüt edildiği zaman ye
rine geçecek memurun terfi hakkı almamış umu
mî bir müşarekettir. Yani bugün ona ise, yarın 
da banadır. Onun için biz kimsenin bundan müş
teki olacağı kanaatinde değiliz, istirham ettiğim 
şey kabul edilmediği takdirde, Devlet devairinde 
bu sene her ne suretle olursa olsun terfia cevaz ve-
rilmiyecek gibi bir vaziyet hasıl olur. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Me
selâ arkadaşlar; Adliyede geçen kadro ne ise yine 
odur. filî kadrodan, yani geçen seneki kadrodan, 
tekaüt edilecek bir kaç zat için, ve yahut buyur
dukları gibi tahsisat harici sarfedilen ve bütçeye gi
recek olan miktar para için bu sene hâkimler kanu
nuna tevfikan tanzim edilmiş terfi cetvellerile terfi 
hakkını haiz olan kimselere farkı maaş vermiyeeeğiz 
demektir. Yani bir kaç kişinin tekaüdü için hiç 
sunuları olmaksızın yapılmış bazı muamelelerden 
dolayı bu sene terfi edecek hâkimlere hiç maaş 
vermiyeeeğiz demek neticesi hasıl olur. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Tekaüt ikramiyeleri için, tekaüt kanunu
nun mevkii tatbika geçtiği günden itibaren her 
sene bütçelere konan tahsisat kifayet etmediğin
den dolayı tahsisat harici seneden seneye oldukça 
mühim bir meblâğ teraküm etmektedir. Bunları 
karşılamak için Hükümet bir şekil teklif etti en
cümeniniz de bu şekli sene zarfında her hangi bir 
suretle terfi edecek olanlara teşmil etmek suretile 
karşıladı ve mecburî tekaüdü kaldırdı, ondan ha
sıl olacak farkın tekaüt ikramiyesini temin ede-
miyeceğini ve tekaüt edileceklerin yerine gelecek 
olanların terfi maaşından mahrum bırakılarak baş
ka sebeple terfi edecek olanların maaşlarını alma-, 

I l an muvafık olmıyacağı hakkındaki noktai na
zarımızı izah ettik. Takdir, Heyeti Celilenizindir. 
nasıl arzu buyurursanız öyle karar verirsiniz. 

Reis — Efendim; hiç bir takrir yoktur. Mad
deyi aynen reye koymak mecburiyetindeyim. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (sinop) — Hü
kümetin bir teklifi vardır. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— ( Tekaüt ve sair esbap ) cümlesi vardır. Bu 
cümleden (ve sair esbap) fıkrasının kaldırılmasını 
teklif ediyorum. 

Reis — Maddedeki ( ve sair esbap ) fıkrasının 
tayyini kabul edenler el kaldırsın .... Etmiyenler.... 
Tayyi kabul edilmemiştir. O halde maddeyi reyi
nize arzediyorum. Maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın . . . Etmiyenler . . . Kabul eilmiştir. 

MADDE 16 — Umumî ve mülhak bütçelerden 
I maaş veya ücret alanlardan bir dairenin her hangi 
bir işi için teşkil olunan komisyonlar ile muhtelif 
vekâlet veya idarelerin işleri için teşkil olunan 
komisyonlara memur edilenlere ve ücretli daimî 
müstahdemlere maaşatın tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaralı kanunun 15 inci maddesinin 
son fıkrası hükmü tatbik olunmaz. Ancak bu ko
misyonların bulundukları mahallin gayri yerden 
celbedilecek olanlara harcırah ve îcra Vekilleri 
Heyetince tayin olunacak miktarda masarifi za
ruriye verilir. 

Dil Heyeti bu hükümden müstesnadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Maaşına muadil olarak ücretli 
kadrolarda teklif olunan vazifeleri kabul etmiyen 
açıktaki memurların açık maaşları kesilir. Kabul 
edenlerin eskiden bulundukları derecedeki memu
riyete tayin haklan mahfuzdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Açık maaşı alanlardan sermaye
sinin ekseriyeti Devlete ait bir şirket veya idareye 
intihap ve yahut Hükümetçe her hangi ücretli bir 
vazifeye intihap veya tayin kılınıp eski memuriyet 
maaşına muadil ve yahut daha fazla bir ücret a-
lanlann açık maaşı kesilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bir Vekâlet veya idarenin kad
rosunda gösterilen her hangi bir memur ve müstah
dem kadroda muhassas maaş veya ücretile o ve
kâlet veya iderenin her hangi bir kısmında istih
dam olunabilir. Bu suretle istihdam edilenlere 
vekâlet maaşı ve ikamet yevmiyesi verilmez. Ancak 
367 numaralı kanuna göre istihdam edilen hâkim
ler hakında harcırah kararnamesi hükümleri tatbik 
olunur. 
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yidatma tabi değildir. Yukarı derecelerdeki vazifeler maaşatı karşılık 

gösterilmek suretile daha aşağı derecelerden me
mur tayini caizdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Maaşatm tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanunun on üçüncü 
madesinin vekâlet maaşı müddetine ait hükmü 
ile 1108 numaralı maaş kanununun sekizinci mad
desinin (B) fıkrası hükmü 1931 malî senesi zar
fında tatbik olunmaz. Bununla bereber vekâlet ve 
asalet maaşlarının mecmuu baliği hiç bir suretle 
1452 numaralı kanunun tayin eylediği birinci 
derece maşının emsali hasılını geçemez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Ordu ve jandarma mensubini 
kendi hususî ahkâm ve kanunlarına tabidir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Maaşatı zatiye düyunu muhasebei 
umumiye kanununun 47 inci maddesindeki esasa 
tevfikan carî sene bütçesine mevzu tahsisataıı 
tesviye olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Muhtelif dairelerin 1928, 1929, 
1930 senelerine ait borçlarının bu seneler bütçele
rinde karşılığı olsun, olmasın mezkûr dairelerin 
1931 senesi bütçelerinin maaş ve masraf tertip
leri tasarrufatmdan düyun fasıllarına naklen 
tediyesine Maliye Vekili mezundur. 

Hariciye Vekâletinin eski senelerde tahakkuk 
eden fahrî konsoloslar aidatı dahi birinci fıkra 
hükmüne tevfikan mahsup olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Meccani talebenin adedi 8 ha
ziran 1926 tarih ve 915 numaralı kanunun tayin 
ettiği miktara ininceye kadar liselere ve orta mek
teplere leylî meccanî talebe alınmıyacağı gibi yu
karıda yazılı kanunun koyduğu esaslara binaen 
lise ve orta mekteplerin iptidaî kısımlarına da ley
lî meccanî talebe alınamaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Varidat bütçesinde nazım vari
dat unvanı altında bir kısım açılmıştır. Bu kısma 
Maliye Vekâletince hususî kanunları mucibince 
diğer Devlet daireleri nam ve hesabına cibayet 
edilip bu dairelere verilecek varidat kaydolunur. 

Nazım varidat hesabında kayitli varidat, Ma
liye Vekâleti masraf bütçesinde açılmış olan hu
susî fasıldan alâkadar dairelere tediye edilir. Bu 
fasıldan yapılacak sarfiyat 10 uncu maddenin tak-

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler..., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Vekil ve müsteşar odalarile ka
bul ve içtima salonlarından ve müstakil idarelerin 
riyaset odalarile müstakil umum müdür ve ku
mandanlıkların umum müdür ve kumandanlık 
odalarından ordu müfettişlerile kolordu kuman
danlıkları odalarından ve vilâyet makam odalarile 
içtima salonlarından gayri Devlet dairelerindeki 
elektirik tenviratı 6-8 metre murabbaı zemin sat
hına 100 wat hesabile direkt veya difüzörlü lâm
balarla yapılır. Bu dairelerde ziya kudretinin zi
yama sebep olan avizeler kullanılmaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 —- 1338-1929 seneleri muvazenei 
umumiye, avans ve muvakkat bütçe kanunları 
maddelerinden hükümleri 1931 malî senesi zar
fında dahi devam edecek olanları merbut (H) cet
velinde gösterilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28 — Bu kanun hükümleri 1 haziran 
1931 tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 29 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur, 

Reis — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Reis Beyefendi, müsaade buyrulur 
mu? Efendim, düyunu umumiye bütçesinde tadil 
edilen (253) üncü Devlet Bankası hissesi faslı 
1 847 346 lira olacaktır. Lütfen bu fasıl o suretle 
tashih edilsin. Bundan sonra yani birinci maddeye 
taallûk eden masraf bütçesinin yekûnu 186,582,005 
lira olacaktır. Varidat yekûnu, yani ikinci madde
nin rakkamı 186,705,599 lira olacaktır. 

Reis — Efendim, Hasan Fehmi Beyin beyan 
buyurdukları fasıl ve maddelerin rakamlarını tas
hih ederek reye arzedeceğim. 

F. Lira 
253 1715 numaralı kanun mucibince 

Cumhuriyet Merkez Bankası it
fa karşılığı 1 847 346 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE l — Devlet bütçesine dahil dairele
rin 1931 malî senesi masrafları için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 186 582 005 li
ra tahsisat verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . , . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil dairele

rin 1931 malî senesi masraflarma karşılık olan va
ridat merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (186 705 599) lira tahmin edilmiştir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

10 — 1/92 numaralı Ankara Şehri İmar Müdür
lüğünün 1931 senesi bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası [1] 

Beis — Efendim; tevzi edilmiş ufak bir bütçe 
vardır. Ankara Şehri îmar Müdürlüğü bütçesi: 
Müsaade buyurursanız bunu şimdi müzakere ede
lim (Muvafık sesleri). 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı 
efendim? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler , . . Kabul edilmiştir. 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1931 malî 
senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Ankara Şehri imar Müdürlüğü
nün 1931 malî senesi masrafları için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 250 000 lira 
tahsisat verilmiştir. 

(A) CETVELİ 
P. Lira 
1 Ücretler 37 740 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
2 Ecnebi mütehassıslar ücret ve taz

minatı ve seyahat masrafı 56 250 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
3 Harcırah 150 ' 

Beis -— Kabul edilmiştir. 
P> Lira 
4 Demirbaş, alât, edevat ve levazımı 

fenniye 735 
Beis — Kabul edilmiştir. 

P e Lira 
5 Levazım 1 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F , Lira 
6 Masarifi mütenevvia 3 370 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
7 istimlâk bedeli ve muhamminler 

ücreti 19 586 
Beis — Kabul edilmiştir. 
fi 1 64 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. 

F. . . Lira 
8 Plân bedeli taksiti 15 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 İstikraz masrafları 113 169 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. ÎAtâ 
10 1715 numaralı kanunun 8 inci mad

desi mucibince Cumhuriyet Merkez 
Bankasına iştirak hissesi 2 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğü
nün 1931 malî senesi varidatı merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 250 000 lira tahmin edil
miştir. 

(B) CETVELİ 
F. Lira 
1 . Umumî bütçeden muavenet 250 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

Beis — Kabul edenler.. . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğü
nün 1931 malî senesi kadrosu merbut (C) cetvelin
de gösterilmiştir. 

Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

Beis — Kabul edenler.. . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Tuz İnhisarı bütçesi tap ve tevzi edilmiştir. Bu
nun müzakeresini kabul edenler . . . (Yarına kalsın 
sesleri). 

Beis — Efendim; umumî bütçe için rey vermi-
yen zevat var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

İmar Müdüriyeti bütçesi için rey vermiyen var-
mı efendim? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 
(1931) malî senesi bütçe kanununa (202) zat 

kabul etmek suretile rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (202) reyle kabul edilmiştir. 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğü bütçe kanununa 
(175) zat kabul etmek suretile rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun (175) reyle kabul edilmiştir. 

Yarın saat 14 te toplanılmak üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 18,30 _ ; i 
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Maaş ve ücıetli memurlardan alınacak kazanç vergisi hakkındaki 

kanunun neticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir. ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup Ba 

Rifat B. 
Antalya 

Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Bahkesir 
Enver B. 
ibrahim Yörük B, 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 180 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 137 
Münhal 1er : o 

/ Kabul edenler ] 

ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
î'iSat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Pazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
tbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 
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Kocaüi 

Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B* 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
H. Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Kıhcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Recai B. 
(Şevket Be 

Rize 
AİİB. 

Atıf B. 
jEsat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Ethem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
[Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
İBekir Lûtfi B. 

iHtisnü B. 
Mustafa Vaşfi B^ 
Süreyya Tevfik 6. 

Trabzon 
paniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
IBsat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 
i' 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Esat B. 
Ankara 

AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
( R. C. ) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
ITahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B, 

Bursa 
Asaf B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
[Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 

Denizli 
(Necip Ali B. (I.A.) 

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

Edirne 
Fpik B. 
[Hasan Hayri B. 
fŞbkir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

I Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İKâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
[Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
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Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz Bâ 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kars 
Muhittin Pş, 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
AliB. 
tbrahim Süreyya B. 

Konya 
Kemal Zaim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (î. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. (V.) 
Sivas 

İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Erzurumlu B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

1931 senesi bütçe kanununa verilen reylerin neticesidir 
[Kanun kabul edilmiştir. 

Adana 
Ali Münif B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
201 
201 

0 
0 

' 116 
0 

/ Kabul edenler J 

Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 
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Ankara 

Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B, 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nâzifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

BaUkesir 
Enver B. 
ibrahim Yörük B, 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasf i Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halil Bs 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdûlhalik B. 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
thsan Pş. 

Oümüsane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 
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Hakâri 

İbrahim B. 
îçel 

Emin B. 
Hakla B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Riza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
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Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B£ 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
FaikB. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Bize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
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Samsun 

Dr. Asım B. 
Emin B. 
Ethem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 

(Rahmi B. 
Rasim B: 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
|Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
İBekir Lûtfi B. 

Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B, 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
İRefet B. 

I Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B, 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet B, 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydtn 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayazıt 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Esat B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 

Benizli 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 

(Münir B, 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
(Halil Ethem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
(Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
[Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
İMemet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
İLûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
İSırrı B. 

Kütahya 
İHakkı B. 
'Recep B. 
İHacı Mehmet B. 

Malatya 
|lsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
İKâni B. 
İMemet Sabri B. 
(Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
İRefik Şevket B. 
[Yakup Kadri B. 

Maraş 
lAbdülkadir B. 
İMitat B. 

Mersin 
İFerit Celâl B. 

Muğla 
İDr. Hüseyin Avni B. 
lYunus Nadi B. 

Muş 
[Hasan Reşit B. 

Niğde 
İHalit B. 

Ordu 
JAhmet ihsan B. 
ismail B. 
Recai B. 
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Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Memet Hacryunus B. 

Halil Hulki B. 

I : 31 19-7-1931 C : 2 
Faik B. 

Tokat 
[Mustafa Vasfi B. 
[Nazım B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
[Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Mahmut B. 
Sinop 

[Recep Zühtü B. 
Sivas 

Remzi B. 
Şemseddin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Urfa 
İMahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
[Ragıp B. 

Ankara şehri İmar Müdürlüğü 1931 senesi bütçe kanununa verilen 
reylerin neticesi 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 175 

Kabul edenler : 175 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 142 
Münhaller : o 

Kanun kabul edilmiştir 

/Kabul edenler] 

Adana 
Ali Münif B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
AH B. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B, 

Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
jPertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 

Bilecik 
[Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Talât B. 
İZiya B. ' 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
[Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
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Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
îhsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Y âşar B. 
Ziyaettin B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Mollâoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

I İzmir 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
[Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 
I Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Sadettin B. 

Konya 
I Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
İKâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 

İTevfik Fikret B. 
Kütahya 

Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Muş 
Krhcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
İHamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
İFuat B. 

I Yahya Galip B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
|A1İ Şuuri B. 

I Samsun 
Dr. Asım B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Erzurumlu B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
İRifat B. 

İHacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

/Reye iştirak etmiyenler / 
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Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V. ) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
îsmet B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (LA.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Münir B. 
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Gümüşane 

Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
ibrahim B. 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
HaUl B. 
Velet B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kemal Zaim B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Muhlis B. 
Recep B. 
H. Memet B. 

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

Manisa 
KâniB. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
ismail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Hasan Cavit B. 
Samsun 

Aziz Hızır B. 
EminB. 
Ethem B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B, 

Urfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
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1931 senesi bütçe kanunu lâyihasına bir madde ilâvesi 
hakkında 1/136 numar^Iık^njun lâyihası ve Af aliye ve 

Bütçe Encümenleri mazbataları , ;î 

T. C. - ... , : - , ; , - :?,vv: 
.Başvekâlet 6-VIl'1931 

Müarrtd^^Udürl^Û:r^ ' '.' "'•''' 
.Şaof . . - - - . . . .. .̂ ... .. . . . . . . . . . . . . , . , , . . . . . . . - . / ; : -
Sityı ûjlÇsr ; '''''':^''".// ' . ;':;'* ::'' ;"' • ' " • ' ' . ; :'"/"-';;; - ;'J;'"; ; !' 
";"'i>'" "'•' B. m M Yüksek Reisliğine ! 

;> oJ9.3:l: seae^ bötçeTkanununar bir madde; üâvesi hakkında Maliye Vekâletime rl^Fknan:'ve 
İcra Vekilleri Heyetisin S-7̂ 931-; tarihli içtimaındauYûksek Meclise arzı karaçla^tt,tlan;mad(ki 
kanuniye lâyihası esbabı' mucibe ısazbaiasile birüktê takdim olunmuştun. 

Muktazasımn ifastaa ve »neticesitm işarına müsaade kavrulmasını rica* ederim efendim .̂ 

'' l v V ,r Başvekil 

' , '...- Esbabı mucibe . . . 

Vasıtasız vergilere ait kanunlar üzerinde yapılmış olan tetkikât sırasında kazanç vergisikanu
nuna da temas edilmişti. Bu vergice ait kanmHİ926 malî senesinden itibaren meriyete girmiş ve 
o tarihten beri tatbikatın gösterdiğilüzum ve ihtiyaçlar göref esasa teallûk eden hükümleri de 
daliil olduğu halde - ekseri maddeleri tadile • uğramış bulunuyordu., Bu itibarla yeni baştan bir ka
nun lâyihası ihzan düşünülmüş ise de tevakkuf ettiği uzun tetkikatâ vaktin müaaadesizliği nazân 
dikkate alınarak bir taraf tan-yeni bir kazanç, vergisi .kanunu lâyihasının esaslarım ihzar için lâzım 
gelen tetkikata deVam ©lunmaklu beraber mevcut kanunun tatbikatında tesadüf; edilen müşkülleri 
ve- =şâl&y«tleri ̂ hafifletmeğe medar olacak surette-bazı maddelerinde tadilât icsası cihetine gidilmemiş 
ve bu maksada göre tanzim olunan lâyiha, Yüksek'Meclise, arz v etakdim kdınmışti. 

İktisat Encümenince lâyihanın müzakeresinde, kazanç vergisi kanununun bilumum maddeleri
nin' yeşii ;baştan gözden geçirilmesine ihtiyaç, görülere)? «buşerait dairesinde iki ay süren sürekli mü
zâkere ye mesaî neticesinde kazanç vergisi kanununun bilumum hükümlerini cami olmak üzere ye
ni bir lâyiha ihzarına muvaffakiyet hasıl olmuş ve-,Maliye Encümenine tevdi, krkiimıştır. İktisat 
Encümenince lâyihanın ihzarı sırasında, yapılan tetkikât neticesinde eğlence ve hususî istihlâk.ver
gisi namı altında ayrı bir vergi olarak alınmakta olan verginin mükelleflerin ticaret ye-san'at ic
ra ekmekte .oldukları mahallerin gayri.safî varidatları üzerinden hesap edildiği ve bu itibarla bu 
gibi mükelleflerin kazanç vergisi nisbetleri bir. miktar arttolmak suretile eğlence ve hususî istihlâk 
vergisinin kazanç vergisele tevhidinde kolaylık ve faide mülâhaza olunmuş ve lâyihade vergi nisbet
leri bu vaziyete göre tesbit kılınmıştır. : ' v 

MyihaıtînuMaliye ve Bütçe rEn<*ümeftleri«den"ve * Heyeti Umumiyede müzâkere ve tetkikatının ik-
malile bu devrei içtimaiyede kanuniyet iktisap edebilmesi haiz olduğu ehemmiyet ve muhtaç" oîdugİL 
zamanr itibarijemeşkûk görüldüğünden, lâyihada memur maaşlarından yüzde beş kazanç- vergisi 
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tevkifi maddesinin bütçe ile alâkası noktasından bu sene için 1931 malî senesi bütçe kanununa bir 
madde ilâvesi suretile mevkii tatbika vazınm temini muvafık olacağı mütalea edilmiş ve tanzim 
olunan lâyiha arz ve takdim olunmuştur. 

Maliye Encümeni mazbatası 

14/VII/1931 

Yüksek Reisliğe 

Umumî mülhak ve hususî bütçelerden verilen maaş, tahsisat, ücret ve ikramiyelerden almacak ka
zanç vergisi hakkında Başvekâletin 6/1951 numarave 6/VII/1931 tarihli tezkeresile Büyük Meclise 
tevdi olunup Bütçe Encümenince Dahilî nizamnamenin 28 inci maddesi mucibince encümenimizce mü-
taleası dermeyan edilmiş olan kanun lâyihası, Maliye Vekili Beyefendi de hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu: 

Filhakika encümenimize bu hafta tevdi edilmiş olan kazanç kanunu, iktisat Encümenince yapılan 
umumî tadilât hasebile, uzun bir tetkike muhtaç bir hale girmiş ve bu cihet Hükümetçe dahi derme
yan edilmiştir. Ancak Maliye ve Bütçe Encümenlerile Heyeti Umumiyece, bu ihtiyacın temini için 
lâyihanın haiz olduğu ehemmiyeti nisbetinde müzakeresi iki aylık bir zamana mütevakkıftır. 

Halbuki devrei fevkalâdenin hitamı yaklaştığından encümenimizce buna imkân görülememiş ve ay
ni mülâhaza ile Hükümetçe teklif edilen münferit maddenin müzakeresi esası kabul edilmiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun tatbiki esnasında umumî bütçeye dahil memurla
rın kazanç vergisinin; bütçe masrafları meyanında tediyesi derpiş edildiği ve ancak bunun için irat 
ve masraf yapılmıyarak maaşlardan vergi tevkif edilmeksizin tediyesi kabul olunduğu anlaşılmıştır. 
Ancak halen bütçenin umumî vaziyetinin böyle bir masrafa tahammülü olmaması bu verginin bizzat 
mükelleflere rücuunu icap ettirmiştir. 

Bu esasa binaen umumî bütçeden maaş alan memurların mükellefiyetleri ve bunun miktarı tayin 
olunmak lüzumu kabul edilmiş ve bu meyanda hususî ve mülhak bütçelerden maaş alanların mükel
lefiyetlerini dahi tevhit etmek ve bunlar arasında bir fark bırakmamak üzere şümullü bir kanun ted
vin kılınmıştır. Filhakika mülhak ve hususî bütçelerden teadül kanunu tatbik edilmiyen daire ve mü
esseselerin memurları daima kazanç vergisini maaşlarından tediye etmişlerdir. 

Bankalar ve sair büyük müesseselerin dahi şimdiye kadar memurlarının kazanç vergilerini masraf
ları meyanından tediye ederken hasıl olan umumî vaziyet üzerine bunu doğrudan doğruya mükellef
lere tahmil ettikleri de umumî meşhudat meyanındadır. 

Matrah 
Memurun eezaen maaş katı gibi maaşından Devlet nefine kesilen kısımları çıktıktan sonra kalacak 

istihlâk miktarı mükellefiyete tabi tutulmuş ve ancak elbise bedeli, tahsili emval veya icra kanunları 
mucibince mükellefin evvelki bir menfaatinden dolayı yapılan tevkif at miktarı vergiye matrah ittihaz 
kılınmıştır. 

Mükellefiyetin şekli: 
Halen ,'vergi vermekle mükellef olan hususî ve mülhak bütçelerle büyük müesseseler müstahdemini, al

dıkları aylık, yüz liraya kadar ise % 7, yüz liradan fazla ise % 9 kazanç vergisi vermektedirler. İktisat 
Encümenince tadil edilen kazanç kanunun projesinde ise mtmur ve müstahdemler alelitlâk yüzde 
beş vergiye tabi tutulduğu halde beyannameye tabi kazanç müesseseleri ve eshabı mütezayit vergi ile 
mükellef kılınmıştır. 

Encümenimiz verginin kaznçla mütezayit bir nisbette olmasını daha muvafık bulmuş ve müs
tahdemler ile memurların tabi olacağı vergi hususunda İktisat Encümeninin noktai nazarından ay-

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar No. 15 
Esas No. 1/136 
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nlmışiır. Esasen vergilerin zarurî maişet hayatını daraltmıyacak bir şekilde tatbiki ve bunun için 
de en ziyade refah ve servet erbabının bir nisbet dahilinde teklifi cümlece kabul edilmiş bir haki
kattir. 

Ancak encümenimiz halen tatbik edilmekte olan iki dereceyi de kâfi bulmamış ve bunu altı 
derece yapmak suretile mükellefiyetler arasmda âdilâna bir nisbet tesisini faydalı görmüştür. 

Encümenimiz bu nisbeti tesis ederken mükellefler lehine büyük bir tadil yaparak evvelce yüz 
liraya kadar yüzde yedi vergi ile mükellef olanları yüzde beşe bunu iki yüz liraya kadar olan 
fazlasını yüzde altıya, üç yüz liraya kadar olan fazlasını yüzde sekize dört yüz liraya kadar olan 
fazlasını yüzde ona iblâğ etmiştir ki evvelce yüz liradan fazla kısımlar kamilen yüzde dokuz vergi 
ile mükellef bulunmakta idi. 

Ayni ita miktarında vergiye tabi maaş ücret ve saire gibi muhtelif aksam birleşmiş bulunursa 
nisbetin bunların yekûnu üzerinden tayini muvafık görülerek müstakil bir fıkra olarak maddeye 
ilâve olunmuştur. 

Mükellefiyetin istisnalarına gelince: Encümenimiz, ita miktarı yüz liraya kadar olan maaşlar
dan yirmi lirasının vergiye tabi tutulmamasmı ka'bul etmiştir. Filhakika îktısat Encümenince tadil 
kılınan kazanç kanununda ayda yirmi lira kazananlar vergiye tabi tutulmadığından aynı esası 
muhafaza etmek fikrile bu miktarın matrahtan tenzili mufafık bulmuştur. Ücretler hakkında da 
bir istisnaiyet aynen kabul edilmiştir. 

Tekaüt yetim ve dul maaşları kazanç ile bir alâkası olmadığı gibi esasen birinci madde metnin
de mevcut bedenî ve fikrî hizmet mukabili değilse de her hangi bir tereddüde mahal kalmamak 
üzere tasrih edilmiştir. Harcırahlar ile bu meyandaki yevmiyeler ise zarurî bir masraf mukabili ola
rak verildiğinden diğer yol masrafları gibi onunda mükellefiyete tabi olmaması tabiî görülmüştür. 

ikramiye ve tazminattan kazanç almması esası kabul edilmiş ise de vefat, bedenî arızalar veya 
maluliyetler hasebile alman ikramiye ve tazminat ve terfih zamları her türlü kazanç mefhumundan 
uzak ve ancak bir yardım mahiyetinde olduğundan bu gibiler, müstesna tutulmuştur. 

Tedavi ve ölüm masraflarile mesken bedelleri ve yem bedelleri gibi esasen kanunun birinci mad
desi hükmüne girmiyen istisnalar ise her hangi bir tereddüde mahal kalmamak üzere maddeye ilâ
ve olunmuştur. 

Bu kanunun ilga ettiği ahkâm, bir çok maddelerin fıkraları arasında imtizaç ettiğinden ve bunlar 
ise sarih bulunduğundan mugayir hükümlerin ilgası zikredilmekle iktifa edilmiştir. 

Bütçenin tatbiki noktai nazarından kanunun 1 ağustos 1931 tarihinden itibaren mavkii meriyete 
konulması hakkındaki hükümet teklifi encümenimizce kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Reis Namına M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 

Bayazıt İsparta Balıkesir Diyarbekir İçel Kocaeli 
îhsan Kemal Enver Zülfü Emin Ali 

Âza Âza Âza ^ . s i 
Konya Malatya Mersin 
Refik M. Nedim Hamdı 

Bütçe Encümeni maıbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 15 - VII -1031 
M. No. €4 
Esas No. 1/136 

Yüksek Reisliğe 
Umumî, mülhak ve hususî bütçelerden verilen maaş, tahsisat, ücret ve ikramiye alanlardan alına

cak kazanç vergisine dair Başvekâletin 6 - VII -1931 tarihli tezkeresile Büyük Meclis Riyasetine tak
dim olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Maliye Encümenince ihzar olunan kanun lâyihası ve 
esbat» mucibe mazbatasile birlikte Maliye Vekili Beyefendinin huzurile müzakere ve tetkik olundu. 

Hükümetin teklifinde derpiş ve Maliye Encümeni mazbatasında da beyan olunduğu veçhile filha-



kika iktisat Encümenince ihzar olunan ve elyevm Maliye Encümeninde bulunan kazanç vergisi ka
nunu lâyihasının bu devrede tetkik ve müzakeresinin ikmali mümkün görülmemektedir. 

Halbuki heyeti muhteremelerine arz ve takdim kılınmış olan 1931 senesi varidat bütçesine kazanç 
vergisi için mevzu varidat miktarı devlet memurları maaşından da kazanç vergisi tevkif edileceği 
nazarı dikkate alınarak konulmuştur. 

Bu vaziyet karşısında devlet memurları maaşından kazanç vergisi alınmasını temin edecek hük
mün ayrı bir kanun ile temininde encümeninmizce de zaruret görülerek lâyihanın müzakeresine ge
çilmiştir. 

Umumî ve mülhak ve hususî bütçelerden fikrî ve bedenî hizmet mukabilinde maaş, ücret ve sair 
nam ile para alanların aldığı mebaliğ miktarı ne olursa olsun Hükümetin teklifi veçhile ayni nis-
bette vergi alınması vergide yeknasaklık kaidesi!e kabili telif görülmiyerek verginin diğer ticaret 
ve şan'at sahiplerinin kazançlarında olduğu gibi aldıkları mebaliğ miktarına göre dereceli ve müte-
zayit bir nisbet üzerinden alınması ve cüzi ücret alanlar için asgarî bir muafiyet haddi tayini ve 
yüz liraya kadar mebaliğden yirmi lirasının vergi mevzuundan hariç bırakılması eneümenimizce 
de musip görülmüştür. Şu kadar ki tezayüt derecelerinin ( 201 ) liradan, itibaren her teza-
yüt haddi için muzaaf surette bir tezyit yerine her had için ayni miktarda bir 
tezyit . sisteminin tatbiki ve azamî nisbetin % 9 u geçmemesi vergi mevzuunun tahammül 
kabiliyeti itibarile adalet prensiplerine daha uygun görülmekle beraber Devlet- demiryolları ve 
inhisar İdareleri memurları gibi Devlet müesseseleri memur ve müstahdemleri öteden beri şehrî 
yüz liradan fazla aldıkları mebaliğ için % 9 nisbe tinde vergi verdiklerine göre bunların vergi miktar
larında da nisbî bir tahfif vücude getirecek! mülâhaza edilerek lâyihanın birinci maddesindeki nis
bet hadleri ona göre tadil olunmuştur. Nisbetlerin tatbikında her tediyenin ayrı ayrı nazarı itibare 
alınması tatbikat noktasından Eneümenimizce de muvafık görülmüştür. Yetim, dul maaşları için 
sureti umurnij^ede muafiyet bahsi muhik ise de tekaüt maaşlarına ait muafiyetin elli liraya kadar ma-
aşlara hasrı muvafık görülmüştür. Filhakika Devlet memurlarından tekaüdiye gesilmekte ve tekaüt 
işleri ayrı bir sandık tarafından idare edilmekte bulunsaydı tekaüt maaşları üzerinden kazanç ver
gisinin alınıp alınmaması bir tetkik ve münakaşa mevzuu teşkil edebilirdi. Fakat hali hazırda veril
mekte olan tekaüt maaşları hizmetten ayrılan memurlara Devlet tarafından temin olunan bir yardım 
ve ikramiye mahiyetinde olduğundan bu maaşlar üzerinden de bir haddi asgarinin istisnasile müteba
kisinin kazanç vergisine tabi tutulması içtimaî adaletin muktazası gibi telâkki olunmuştur. Bu iti
barla (A.) işaretli fıkra o suretle takyit edilmiştir. (C) fıkrasına mübaşirler ilâve ve bu fıkra île (F) 
fıkrasında da tatbikatı teshil edecek ibarece tadilât icra edilmiştir. Maliye Encümeninin tadilinde 
birinci maddenin istisnalar kısmında bulunan (H) fıkrası Eneümenimizce tayyedilmiştir. Lâyiha
nın diğer maddeleri aynen kabul olunmuştur. Umumî Heyetin tasdikına arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Gümüşane Konya Tokat Bursa Çorum Elâziz 
/ / . Fehmi K. Zaim Süreyya Dr. Galip Mustafa H. Tahsin 

Âza, Âza Âza Âza Âza Âza 
Erzurum İsparta Konya Kayseri Kırklareli Kırklareli 

Aziz Mükerrem K. Hüsnü A. Hilmi Şevket M. Nahit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 
Madde) Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen daire ve müesseselerden fikrî ve bedenî 

hizmetler mukablinde maaş, tahsisat, ücret, yevmiye ve ikramiye alanlardan ita .miktarları üzerinden 
% 5 kazanç vergisi alınır- . 5 - VII -1931 

- Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya Dr. Tevfik. Rüştü M. Abdülhalik 
Mî. V. Na. V. Ik. V. . ' S. I. M.. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 



- 5 
MALİYE ENCÜMENİNİN TADÎLt 

Umumî, mülhak ve hususî < bütçelerden verilen 
maaş, ücret, tahsisat, hakkı huzur, tazminat 
yevmiye, ikramiye ve ihbariyelerden alınacak 

kazanç vergisi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî, husuî ve mülhak bütçe
lerle idare edilen daire ve müesseselerden fikrî ve 
bedenî hizmetler mukabilinde maaş, ücret, 'tah
sisat, hakkı huzur, tazminat, yevmiye, ikramiye ve 
ihbariye alanların iştihkakaları aşağıdaki nis-
betlçr dairesinde kazanç vergisine tabidir: 

İstihkak miktarının yüz liraya kadar olan kıs
mı % 5 

İstihkak miktarının yüz bir liradan iki yüz li
raya kadar olan kısmı % 6 

İstihkak miktarının iki yüz bir liradan üç yüz 
liraya kadar olan kısmı % 8 

İstihkak miktarının üç yüz bir liradan dört yüz 
liraya kadar olan kısmı % 10 

İstihkak miktarının dört yüz bir liradan beş 
yüz liraya kadar olan kısmı % 12 

İstihkak miktarının beş yüz bir liradan yukarı 
olan kısmı % 15 kazanç vergisine tabidir. 

Bir vezneden muhtelif namlarla yapılan kazanç 
vergisine tabi tediyatm nisbeti, her tediye yekûnu 
üzerinden tayin olunur. 

Madde 2 — Umumî, hususî ve mülhak bütçe
lerden yapılan aşağıdaki tediyat kazanç vergisin
den müstesnadır: 

A) Tekaüt, maluliyet, yetim, dul maaşları, 
B) Harcırahlar ve masarifi zaruriye ile ikamet 

ve seyahat yevmiyeleri mesken bedelleri, tedavi 
ve ölüm masrafları, 

C) Kanunu mahsusula ordu ve jandarma men-
subile küçük sıhhiye memurlarına verilen yemek 
ve yem bedelleri ve polislere verilen gece tazmi
natı, 

D) Vefat veya bedenî arızalar ve maluliyetler 
üzerine verilen tazminat ve ikramiyeler ve kanunu 
mahsusları mucibince malûllere verilen terfih zam
ları, 

E) Her nevi atış ikramiyeleri, 
F) Umumî, mülhak ve hususî bütçelerden yal

nız ücret alıp bir ay içinde istihkakı yirmi lirayı 
geçmiyen kadro dahilindeki müstahdemin ücret
leri, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerden verilen maaş, 
ücret, tahsisat, hakkı huzur, tazminat, yevmiye, ik
ramiye ve ihbariyelerden alınacak kazanç vergisi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDB 1 — Umumî, hususî ve mülhak bütçe
lerle idare edilen daire ve müesseselerden fikrî ve 
bedenî hizmetler mukabilinde maaş, ücret, tahsi
sat, hakkı huzur, tazminat, yevmiye, ikramiye ve 
ihbariye alanların istihkakları aşağıdaki mabetler 
dairesinde kazanç vergisine tabidir: 

100 liraya kadar % 5 
101-200 » » kısmı için % 6 
201-300 » » » » % 7 
301-400 » » » » % 8 ; 
401- liradan yukarısı için % 9 
Bir vezneden muhtelif namlarla yapılan kazanç 

vergisine tabi tediyatm nisbeti, her tediye yekû
nu üzerinden tayin olunur. 

MADDE 2 — Umumî hususî ve mülhak bütçe
lerden yapılan aşağıdaki tediyat kazanç vergisin* 
den müstesnadır: 

(A) Maluliyet, yetim, dul ve elli lira ve ondan 
aşağı tekaüt maaşları, 

(B) Harcırahlar ve masarifi zaruriye ile ika
met ve seyahat yevmiyeleri mesken bedelleri, teda
vi ve ölüm masrafları, 

(C) - Kanunu mahsuslarına ve bütçelerine isti
naden ordu ve jandarma mensuplarile küçük sıh
hiye memurlarına ve mübaşirlere verilen yemek 
ve hayvan yem bedelleri, 

(D) - Vefat veya bedenî arızalar ve maluliyet
ler üzerine verilen tazminat ve ikramiyeler ve ka
nunu mahsusları mucibince malûllere verilen ter
fih zamları, 

(E) - Her nevi atış ikramiyeleri, 
(F) - Umumî, mülhak ve hususî bütçelerden 

yalnız ücret alıp bir ay içinde-istihkakı yirmi li
rayı geçmiyen kadro dahilindeki müstahdemin 
ücretleri, 
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(r) İstihkak miktarı yüz lirayı geçmiyen maaş

ların yirmi lirası, 
H) 1613 numara 19-V-930 tarihli kanunun 

ikinci maddesinde mezkûr tahsisat. 

MADDE 3 — Bu kanuna mugayir ahkâm mül
gadır. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 ağustos 931 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerinin icra
sına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(G) - İstihkak miktarı yüz lirayı geçmiyen mâ-
aşlarm yirmi lirası, 

(H) - Fıkrası melfuftur. 

MADDE 3 — Bu kanuna mugayir ahkâm mül
gadır. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 ağustos 1931 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerinin icrası
na îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



SıraNa91 
Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre ten-
siki hakkında 1/19 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müda

faa, İktisat ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 4~V -1930 

Muamelât Müdürlüğü 
' Sayı: 6/1448 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensikı hakkında Maliye Vekâletince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 30 - IV -1930 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

tsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Kara ve deniz 

Hudutlarımızı bir kordun şeklinde murakabe altında bulunduran gümrük muhafaza kuvvetleri 
deniz cihetinden gümrüğün deniz muhafaza vesaiti ile takviye edilmiş olduğu gibi kara hudutların
da da hudut kıtaatı askeriyesi tarafından muavenet ve müzaharet görür. Ancak gümrük muhafaza 
kuvvetlerinin vazifei asliyesi kaçakçılığın men'i takibinden ve gümrük idareleri haricinde cereyan 
eden tahmil, tahliye, aktarma ve transit muamelâtında icap eden teftiş ve murakabenin ifasından 
ibaret olmasına mukabil hudut kıtaatı askeriyesi de esas itibarile hududun muhafaza ve emniyetin
den mes'ul tutulmuşlardır. Berveçhi arz vazaifi asliyeleri bir birinden ayrı olmakla beraber kaçak
çılığın meninden müştereken mesul olan bu iki kuvvetin ayni hat üzerinde muhtelit surette bulun
durulmaları ifayi vazife ve mütekabilen anlaşma hususunda bir takım müşkülât ika etmekte oldu
ğundan ve bununla beraber kaçakçılığı men'i takip edecek kuvvetlerin bir elden idare edilmesi 
pek büyük faideler temin edeceğinden gümrük muhafaza kuvvetlerinin birinci hatta bırakılarak 
hudut kıtalarının geride ikinci bir hatta alınıp münasip görülecek noktalarda toplu bir halde bu
lundurulması bu kere Müdafaai Milliye ve Büyük Erkânı Harbiye ile bilmüzakere muvafık görüldü. 

Bu takdirde gümrük kuvvetlerinin kaçakçılığa ait vazifelerinden başka - indellüzum yine asker 
'kıtaatının muavenet ve müzaharetine istinat edebilmek şartile - hududun emniyetine müteallik iş
lerde de alâkadar kılınmaları icap etti. Bu lüzum ve icaba hudutlarımızda daha tasarrufu ve kâfi 
miktarda askerî kavanin ve zaptü rapta tabi kuvvetler temini mülâhazası da inzimam ederek bun
ların usulü askeriyeye göre teşkil ve tensik edilmeleri ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Avrupa Devletleri ve Bilhassa İtalya Hükümeti hudutlarda ve diğer yerlerde devletin kavanini 
maliyesini tatbik, hazinenin menafimi muhafaza etmek vazifesini Maliye Nezareti emrinde ve Ko
lordu Generali rütbesinde bulunan bir ( Maliye Muhafaza Kıtaatı Umum Kumandanı ) nın emri 
iradesi altında müteşekkil bir kuvvei mahsusaya tevdi ve bunları piyade sınıfı gibi talim ve terbiye
ye tabi kılmıştır. 
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İtalyanların şu malî teşkilâtı askeriyelerinden elde ettikleri menafi nazarı dikkate alınıp bunun 

memleketimizin tabiat ve ihtiyacına göre tadilen bizim kara hudutlarımızda da tatbiki düşünülerek 
birinci hatta memur edilecek gümrük muhafaza kuvvetleri teşkilâtımızın o suretle tensiki arzu 
edilmiş ve ilk tecrübe olarak 1930 senesinden itibaren bunun Surye ve Irak Cenup hudutlarımız-
daki muhafaza kuvvetleri üzerinde tatbikine başlanılması teemmül ve tensip olunmuştur. 

Şu mütfeleât ve mülâhazata binaen Büyük Brkânıharbiye Riyaseti ile Gümrükler Umum Mü
dürlüğü memurlarından mürekkep bir komisyon tarafından ( gümrük muhafaza memurlarının as
kerî teşkilâta göre tensiki hakkında ) bir kanun lâyihası tanzim ve bu lâyiha Büyük Erkânıharbiye 
ile Millî Müdafaa ve Maliye Vekâletler ince tasvip edilerek takdim kılınmıştır. 

Mezkûr lâyihai kanuniye ( gümrük kıtaları kumandanı ) unvanile Liva kumandanı salâhi
yetinde bir zatın idaresi altında tabur, bölük, takım ve mangalardan mürekkep gümrük alaylarile 
müstakil tabur ve bölüklerden teşekkül edecek gümrük kıtalarının teşkilâtına, vazaifine, efrat 
ve zabıtanın sureti tedarikine, vazife ve salâhiyetlerine, müddeti hizmetlerine, sureti terfi ve teka
ütlerine, ilbas ve iaşelerine, maaş ve istihkak derecelerine ait ahkâmı muhtelifeyi havi olup bun
ların hudut kıtaatı askeriye ile münasebatı ayrı bir nizamname ile tesbit ve tayin olunacaktır. 

Bunun sür'atle iktisabı kanuniyet ederek 1930 senesinde tatbik sahasına geçilmesi şayanı te
mennidir. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni 8 -VI-1931 
Karar No. 4 
Esas No, 1/19 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensiki hakkında Maliye Vekâletince ha
zırlanarak Başvekâlet tezkeresile gönderilip encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ve esba
bı mucibe mazbatası tetkik ve M. M. ve Maliye Vekâletlerinden gönderilen mütehassıslar huzurile 
müzakere olundu: 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta, askerî talim ve terbiye ve kanunlara tabi tutul
ması pek uzun ve açık olan hudutlarımızda kaçakçılığın menine, hudut emniyetinin istihsaline ve hu
dut kıtaatının gerilerde toplu bulunarak her hale karşı koyabilecek vaziyet almalarına imkân ver
mesi ve tasarrufu da temin etmesi noktalanndanpek musip ve muvafık görüldü. 

Ancak beşer onar kişilik karakollar halinde ve ekseriya meskûn yerlerden uzak noktalara konu
lacak olan bu muhafaza kıtalarının sıhhat ve iaşeleri için esaslı tedbirler alınması elzem görülmüş-
memurile dötr sıhhiye neferinin ilâvesi ecza verek hudut üzerinde tutulacağı hattın uzunluğu dü-
tür. Bir gümrük taburunun gerek mevcudu ve ge bir tabur kadrosuna bir doktor, bir küçük sıhhiye 
şünülerek lâyihanın 4 üncü maddesinde zikredilen sair sıhhiye malzemesile hastaların tedavisine ait 
diğer tedbirlerin Maliye Vekâletince nazarı dikkate alınması zarurî görülmütşrü. 

Ayni veçhile pek mühim olan iaşe keyfiyetinin salim bir surette cereyanı ve teşkilâttan maksut 
gayenin tanı ve kâmil bir tarzda temini istihsal için bu kıt laların orduda (askerî tayinat ve yem) 
kanunu veçhile iaşeleri lâzım gelmektedir. Çünkü müteferrik ve meskûn mahallerden uzak nokta
larda bulunaeak karakol ve müfrezelerin efradı yiyeceklerini kendileri tarafmdan tedariki halinde 
bir çok zamanlarını yiyecek tedariki kaykusule sarfetmeğe mecbur olacakları gibi bir neferin 
alelade muhtaç bulunduğu kaloride gıda alamamalarını mucip olacaktır. Bundan başka karakolla
rın her hangi bir taarruz ve muhasara karşısında geriden muavenet ve müzaheret kuvvetlerinin 
muvasalâtına kadar müdafaada bulunmaları, muktezi cephaneden başka bir miktar ihtiyat erza
kın da yanlarında mevcut bulunmasına vabestedir. İaşenin sureti maruzada temini halinde bütçede 
Jıasıl olacak masrafın tezayüt etmemesi için de gümrük kıtalarına dahil olacak küçük zabitler ve 
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neferlerin maaşlarından ayda vasati onar lira iaşe masrafı olarak tenzil edildikten sonra maftşlan-
nm yirmi beş, yirmi, on beş ve beş lira olarak verilmesi münasip görülerek lâyihanın on sekizinci 
maddesindeki (C) fıkrasının o suretle tesbiti münasibi mütalea edildi. 

Kanun lâyihasının 4 üncü maddesinde lâyihaya merbut olduğu yazılan kadro cetveli gümrük mu
hafaza kıtalarmin sıhhat ve iaşe işlerin ait tertibatı cami olmadığına ve teşkilâtın da peyderpey 
tatbik edileceğine nazaran hükümsüz bırak [larak madde o Veçhile tertip edildi. 

Bundan başka süvarilerin vazife dolayısile telef olacak zatî binek hayvanlarına kanunu mahsusu 
mucibince tazminat verilmesi muvafık görülereklâyihaya bir fikra ilâve edildi. 

Kanun lâyihasının diğer maddelerine gelince: 
Vuzuhu ve katiyeti ifade için maddelerde bazı kelimeler ilâve ve tadil edilmiştir. Maddelerde 

alay, tabur, bölük takım başı unvanı yerine emri kumandada, emsali gibi, manevî tesirin muha
fazası mülâhazasile alay, tabur, bölük takım ku^mandanı unvanı kabul edildi: 

Ordn ve jandarma gümrük kıtaatına geçecek gedikli baş çavuşların zabit sınıfına terfi ettirilme
meleri orduca esas prensip olduğundan ve bu gibiler gümrük takımlarına kumanda edeceklerin
den unvanları lâyihada yazılı olduğu veçhile « takımbaşı » olarak ipka edildi. Lâyihanın 8 inci 
maddesi gümrük kıtaatında beş sene hizmet eden zabitlere istifa hakkının verilmiş olması kay dinin 
ordu ve jandarmada mer'î ahkâma mugayir olduğu gibi böyle bir farkın âtiyen bazı mahzurları 
tevlit edeceği düşünülerek ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki hükmile mübayeneti görülerek 
8 inci maddenin tayyi ile lâyihanın 9 uncu maddesine (istifa) kelimesinin ilâvesi tensip edildi. 
Lâyihanın 11 inci ve 13 üncü maddelerinin tertibinde yanlışlık olduğundan bu iki madde birleşti
rilip 11 inci madde olarak aşağıdaki şekilde tertip edildi. Lâyihanın 14 üncü maddesinin (€) fıkra
sından sonra gelen (mükellef efrat) fıkrası başlı başına bir hükmü ihtiva ettiğinden bunun 13 üncü mad
de olarak tesbiti muvafık görüldü ve zait görülen « mükellef » kelimesi de tayyedildi. Keza lâyi
hanın 16 mcı maddesinin P fıkrasından sonra gümrük muhafaza kıtalarının gümrükçülük nokta
larından yetiştirilmelerini temin maksadile (G) fıkrası ilâve edildi. Binaenaleyh lâyihanın tetkik 
ve müzakeresinden sonra aşağıda yazıldığı veçhile kabulünün encümenimizce karar altma alındığı 
ve havale veçhile evrakın İktisat Encümenine tevdi- edilmesi arzolunur. 

M. M- En. Reisi M. M. 
Kütahya Giresun 

thsan 
Aza Âza 

Tokat Kars 
B. Lûtfi Muhittin 

Aza 
Cebelibereket 

Nact 

Kâtip 
Muş 

Âza 
Bilecik 

Salih 

Aza 
Gazi Antep 
Kthç Ali 

Âza 
Kırşehir 
L. Müfit 

Âza 
Diyarbekir 

Kâzını 
Âza 

Elâziz 
Ahmet Saffet 

Aza 
Malatya 
M. Nedim 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Karar No. 15 
Esas No. 1/19 

İktisat Bncümeni masbatası 

Yüksek Reisliğe 

5 • VII - 1931 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensiki hakkındaki kanun lâyihasile Mil
lî Müdafaa Vekâleti namına hazır bulunan mütehassısların huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek vüsat ve gerek tabiî vaziyetleri sebebiîe kaçakçılığa müsait bulunan hudut ve »evahilimi-
zin muhafazasına ve bu yüzden vaki olacak gayri meşru ticaret ve kazançların önünün alınmasın jı 
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yardım edecek olan bu kanun lâyihası esas itiburile encümenimi zce muvafık görülmüş ve aşağıda 
yazılı sebepler dolayısile de bazı maddelerinde tadilât ve tashih at icrasında zaruret hissedilmiş
tir. 3, 4, 5, 6, Tinci maddelerdeki değişiklik metinmuhteviyatının açık bir tarzda ifade ve tesbitinden 
ibarettir. 

8 inci «maddenin hükmü ise bu lâyihanın maksadı tedvinindeki gayeye göre tadil edilmiştir. 
Filhakika bu lâyihanın: mevkii meriyete vazından maksat hudutlarımızdaki kaçakçılığın menidir. 

Bu vazifeyi ifa edecek olanların bilhassa cenup hudutlarımızın malûm olan vaziyeti dolayısile ge
çirecekleri hayat ve maruz kalacakları müşkülât göz önüne getirilirse bu gibilerin terfihleri esba
bını düşünmek zarureti kabul edilmelidir. Aksi takdirde bu lâyihanın hedefi olan teşkilâtın kaçak
çılık noktai nazarından beklenen faideleri temin edemiyeceği tabiidir. İşte bu mühim mülâhazaya 
binaen encümenimiz gümrük kıtalarını idare edecek olan zabitan ve ümeraya muhassas olan tahsi
satlarından maada dörtte bir derecesinde bir zam yapılmasını lüzumlu görmüş ve bunu teyiden se
kizinci maddenin hükmünü değiştirmiştir. 

9, .12, 15 ve 16 inci maddelerdeki tadilât kelime tashihinden ibaret olup çavuş ve efradın alacak
ları tahsisattan bahis olan 17 inci maddedeki değişiklik ise «8» inci maddede yazılı sebepler dolayısile 
Hükümetin bu gibilere verilmesini teklif ettiği miktar derecesinde olmak lüzumundan ibarettir. 

18, 19 uncu maddede dahi yine kelime tashihatı yapılmıştır. Havalesi veçhile Bütçe Encümenine 
tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındr. 

iktisat En. Reisi Mazbata Muharriri 
izmir Mardin 

M. Rahmi Ali Hiza 
Aza Aza Âza 

Aksaray Denizli 
Yasar Emin Aslan 

Kâtip Âza 
Aydın 
Fuat 

Âza 
Bursa 

Dr. Ferit 

Aza 
Konya 

A. Hamdı 

Aza 
Maraş 
Nuri 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Büİçe Encümeni 
M. No. 69 
Esas No. 1/19 

İ8/VU/1931 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük muhafazalarının askerî teşkilâta göre tensiki hakkında olup encümenimize havale buy-
rulan kanun lâyihası Gümrükler Umum Müdürü İhsan Beyefendi hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. Yapılan tetkikat ve alman izahat neticesinde kanun lâyihasının sekizinci maddesin
de gösterilen maaşata ordudaki mukabili olan maaş ve tahsisat yekûnu haricinde olarak teklif olu
nan dörtte bir nisbetindeki zammı ifade eden fıkra tayyedilmiştir. Diğer maddeler bazı tadilâtla ikti
sat Encümeninin teklifi veçhile ekseriyetle kabuledilmiştir. Bu yolda tanzim kılman kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Âza 
Aksaray 

A. Süreyya 
Âza 

Kırklareli 
M. Nahit 

Reis Vekili 
istanbul 
Ali Bana 

Âza 
Çorum 
Mustafa 

Âza 
Kırklareli 

Şevket 

M. M. 
Konya 

K. Zam 
Âza 

Elâziz 
H. Tahsin 

Âza 
Niğde 
Faik 
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Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Âza 

Erzurum 
Aziz 

Âza 
Sivas 

A. Remz 

Âza 
Bursa 

Dr. Galip 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Yozga 

S. Sırrı 

Âza 
A. Karahisar 

Ali 
Âza 

Konya 
K. Hüsnü 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADÎLt 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşki
lâta göre tensiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Gümrük muhafaza memurları, 
asıl vazifeleri değişmemek üzere, askerî usullere 
göre tensik, teşkil ve talim ve terbiye edilecekler
dir. 

MADDE 2 — Gümrük muhafaza memurları 
(gümrük kıtaları kumandanı) unvanı ile liva ku
mandanı salâhiyetinde bir zatın emir ve kumanda
sına tevdi olunur, gümrük kı t 'a lan kumandanı 
Gümrük Umum Müdürünün emrinde bulunacaktır. 

MADDE 3 — Gümrük kı t 'a lan kumandanı em
rinde gümrük alayları veya müstakil tabur veya 
bölükleri bulunur. 

Alayların kuruluşu da teşkilâtı askeriye gibi 
tabur, bölük ve takım ve mangalardan mürekkep 
olur. Bu kıta'lar ordu kadrolarındaki rütbelere 
muadil rütbeyi haiz alay, tabur, bölük ve takım 
başı namile birer zabitin emrinde bulunur. 

MADDE 4 — Bir gümrük alay, tabur, karar
gâhı ile bir gümrük bölüğünün tarzı teşkilini gös
terir kadro işbu kanuna merbut cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 5 — Hattı hudut üzerinde bulunan 
gümrük kıt 'alarma mensup karakollar ayni za
manda hududun emniyeti ile de mükelleftirler. 
Orduya mensup hudut kıt'alarile hudut üzerinde
ki gümrük kıta ' lannın hududun emniyeti ve ka
çakçılığın men'i noktai nazarından tevhidi hare
ket tarzları ayrı bir nizamname ile tesbit ve tayin 
olunacaktır. 

MADDE 6 — Huduttaki gümrük kıt 'alarmın 
konuşu Maliye Vekâletince tesbit edilir. Ancak 
hududun emniyeti noktai nazarından bu konuş 
hakkmda Büyük Erkânı Harbiyece verilecek esas
lar nazarı dikkate almdığı gibi mühim konuş te
beddülatı için de Büyük Erkânı Harbiye Reisliği
nin mütaleası sorulur. 

MADDE 7 — Gümrük kıtalarının zabitleri şu 
tarzda temin olunur: 

A) Meslekten âmirler yetişinciye kadar güm
rük kıtaları kumandanile alay ve taburbaşıları or
duda alâkalan baki kalmak ve üç sene hizmet et
mek şartile kıta vaziyetleri müsait olanlardan Mil-

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta 
göre tensiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük muhafaza memurları, 
asıl vazifeleri değişmemek üzere askerî usullere gö
re tensik, teşkil, talim ve terbiye edilirler. 

MADDE 2 — Gümrük muhafaza memurları 
« gümrük kıtaları kumandanı » unvanı ile liva ku
mandanı salâhiyetinde bir zatin emir ve kumanda
sına tevdi olunur. Gümrük kıtaları kumandanı 
Gümrük Umum Müdürünün emrinde bulunur. 

MADDE 3 — Gümrük kıtaları kumandanı em
rinde gümrük alayları veya müstakil tabur veya 
bölükleri bulunur. 

Alayların kuruluşu da teşkilâtı askeriye gibi ta
bur, bölük, takım, mangalardan ve deniz vasıtala
rından mürekkep olur. Bu kıtalar ordu kadroların
daki rütbelere muadil rütbeyi hak alay, tabur, bö
lük ve takım kumandanı namile birer zabitin em
rinde bulunur. 

MADDE 4 — Bir gümrük alay, tabur, karar
gâhı ile bir gümrük bölüğünün teşkiline ait kadro
lar ihtiyaca göre Millî Müdafaa ve Maliye Vekâ
letleri tarafından tanzim ve tesbit olunur. 

MADDE 5 — Aynen. 

MADDE 6 — Aynen. 

MADDE 7 — Gümrük kıtalarının zabitleri şu 
tarzda temin olunur. 

A) Meslekten amirler yetişinciye kadar gümrük 
kıtaları kumandanile alay ve tabur kumandanları 
orduda alâkalari baki kalmak ve üç sene hizmet et-
meş şartile kıta vaziyetleri müsait olanlardan Mil-
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İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşki
lâta göre tensiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1.— Millî Müdafaa Encümeninin bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Millî Müdafaa Encümeninin ikin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Gümrük kıtaları kumandanı em
rinde gümrük alayları veya müstakil tabur veya 
bölükleri bulunur. 

Gümrük kıtalarının kuruluşu da teşkilâtı aske
riye gibi tabur, bölük, takım, mangalardan ve de
niz vasıtalarından ibarettir. Bu kıtalar ordu kad-
rolarındaki rütbelere muadil rütbeyi haiz alay, ta
bur, bölük ve takım kumandanı namile birer zabitin 
emrinde bulunur. 

MADDE 4 — Millî Müdafaa Encümeninin dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hudut hattı üzerinde bulunan 
gümrük kıtalarına mensup karakollar ayni zaman
da hududun emniyeti ile de mükelleftirler. Orduya 
mensup hudut kıtalarile hudut üzerindeki gümrük 
kıtalannın hududun emniyeti ve kaçakçılığın önü
ne geçilmesi için birlikte hareket tarzları ayrı bir 
nizamname ile tesbit ve tayin olunur. 

MADDE 6 — Huduttaki gümrük kıtalarının 
konuşu Maliye Vekâletince tesbit edilir. Ancak hu
dudun emniyeti noktai nazarından bu konuş hak
kında Büyük Erkânı Harbiyece verilecek esaslar 
nazarı dikkate alındığı gibi mühim konş değişik
likleri için de Büyük Erkânı Harbiye Reisliğinin 
mütaleası sorulur. 

MADDE 7 — Gümrük kıtalarının zabitleri şu 
tarzda temin olunur: 

A) Meslekten âmirler yetişinciye kadar güm
rük kıtalan kumandanile alay ve tabur kuman
danları orduda alâkaları baki kalmak ve üç sene 
hizmet etmek şartile kıta vaziyetleri müsait olan-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta 
göre tensıki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktisat Encümeninin birinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İktisat Encümeninin ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İktisat Encümeninin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İktisat Encümeninin dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İktisat Encümeninin beşinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İktisat Encümeninin altıncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Gümrük kıtalarının zabitleri şu 
tarzda temin olunur: 

A) Meslekten âmirler yetişinceye kadar gümrük 
kıtaları kumandanile alay ve tabur kumandanları 
orduda alâkalan baki kalmak ve üç sene hizmet 
etmek şartile kıta vaziyetleri müsait olanlardan 
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lî Müdafaa Vekâletince bilintihap tayin olunurlar. 

B) Bölük ve takımbaşılar da Millî Müdafaa Ve
kâletinin muvafakatile ordu zabitanı meyanmda 
ordudan alâkası katedilerek gümrük kıtalarına 
nakletmeğe talip olanlarla, ihtiyat zabitlerinden 
matlup evsafı haiz olduğu Millî Müdafaa Vekâle
tince tasdik edilenlerden temin edilir. 

C) Hariçten talip olup matlup evsafı haiz lise 
tahsilini ikmal edenler iki sene Maliye hesabına 
Harbiye Mektebinde işbu mektebin talebeleri gibi 
tahsil ettirildikten sonra takımbaşı tayin olunur
lar. 

D) Orduda ve jandarmada filî hizmetini ikmal 
etmiş gedikli başçavuşlarından lâyik görülenler 
ancak takmıbaşılığa terfi ettirilerek istihdam olu
nur ve bu rütbeden yukarı rütbeye terfi olunamaz
lar. 

E) Gümrük kıtalarının bidayeti teşkilinde sa-
Jifüzzikir maddelere tevfikan kâfi miktar zabıt te
min olunamadığı takdirde kadronun üçte biri nis-
betinde ve üç sene müddetle ihtiyaç muvakkaten 
Millî Müdafaa Vekâleti kadrosundan temin edilir. 
Bidayette kâfi miktarda zabit temin edilemediği 
takdirde muhafaza mıııtaka memurları vekâleten 
takımbaşılıkta istihdam edilebilirler. 

F) «A» ve «E» fıkralarındaki zabitanın güm
rük kıtaatındaki müddeti hizmetleri zarfındaki 
sicilleri ordu sicil talimatnamesine ve silsilei me-
ratibe tevfikan biunihaye Maliye Vekli tarafın
dan tutulur. 

MADDP] 8 — Gümrük kıtalarına intisap eden 
zabitler beş sene hizmet etmedikçe istifa edemez
ler. 

MADDE 9 — Gümrük kıtaları zabitlerinin ma
aşları terfi ve tekaütlükleri ordudaki emsalleri gi
bidir. 

Gümrük kıtalarında ordu ile irtibatları bulu
nan zabitlerin maaş ve tahsisatları Maliye Vekâ
leti bütçesinden verilir. 

MADDE JO — Gümrük kıtaları zabit, küçük 
zabit ve neferlerinin kıyafetleri Büyük Erkânıhar-
biye Riyasetinin de mütaleası alınarak bir kararna
me ile tayin ve tesbit edilecektir. 

lî Müdafaa Vekâletince bilintihap tayin olunurlar. 
B) Bölük ve takım kumandanları da Millî Mü

dafaa Vekâletinin muvafakatile ordu zabitanı meya
nmda ordudan alâkası katedilerek gümrük kıtala
rına nakletmeğe talip olanlarla, ihtiyat zabitlerin
den matlup evsafı haiz olduğu Millî Müdafaa Vekâ
letince tasdik edilenlerden temin edilir. 

C) Hariçten talip olup matlup evsafı haiz lise 
tahsilini ikmal edenler iki sene Maliye hesabına 
Harbiye mektebinde işbu mektebin talebeleri gibi 
tahsil ettirildikten sonra takım kumandanı tayin o-
lunurlar. 

D) Orduda ve jandarmada filî hizmetini ikmal 
etmiş gedikli başçavuşlardan lâyik görülenler an
cak mülâzim maaşile takmıbaşılığa terfi ettirilerek 
istihdam olunur ve bu rütbeden yukarı rütbeye ter
fi olunamazlar. 

E) Aynen . 
F) Aynen 

MADDE 8 — Gümrük kıtaları zabitlerinin ma
aşları, terfi, istifa ve tekaütlükleri ordudaki emsal
leri gibidir. Gümrük kıtalarında ordu ile irtibatları 
bulunan zabitlerin maaş ve tahsisatları • Maliye Ve
kâleti bütçesinden verilir. 

MADDE 9 — Gümrük kıtaları zabit, takımbaşı, 
küçük zabit ve neferlerinin kıyafetleri Büyük Er-
kânıharbiye Riyasetinin de mütalaası alınarak bir 
kararname ile tayin ve tesbit olunur. 

Madde 10 — Gümrük kıtalarına kayıt ve kabul 
olunacak efrat aşağıda yazıldığı gibi tedarik olunur. 

A) Orduda ve jandarma ve gümrük kıtalarında 
askerliklerini ı bitirdikten sonra gümrük kıtalarında 
hizmete talip olanlardan matlup evsafı haiz olan 
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lardan Millî Müdafaa Vekâletince intihapla tayin 
olunurlar. 

B) Bölük ve takım kumandanları da Millî Mü
dafaa Vekâletinin muvafakatile ordu zabitanı ara
sında ordudan alâkası kesilerek gümrük kıtalarına 
nakletmiye talip olanlarla, ihtiyat zabitlerinden 
matlup evsafı haiz olduğu Millî Müdafaa Vekâle
tince tasdik edilenlerden temin olunur. 

C) Hariçten talip olup matlup evsafı haiz lise 
tahsilini ikmal edenler iki sene Maliye hesabına 
Harbiye Mektebinde işbu mektebin talebeleri gibi 
tahsil ettirildikten sonra takım kumandanı tayin 
olunurlar. 

D) Orduda, jandarmada ve gümrük kıtaları fi
lî hizmetini ikmal etmiş gedikli başçavuşlardan lâ-
yik görülenler ancak mülâzim maaşile takımbaşı-
lığa terfi ettirilerek istihdam olunur ve bu rütbe
den yukarı rütbeye terfi olunamazlar. 

E) Gümrük kıtalarının bidayeti teşkilinde yu
karıdaki maddelere göre kâfi miktar zabit temin 
olunmadığı takdirde kadronun üçte biri nisbetinde 
ve üç sene müddetle ihtiyaç muvakkaten Millî Mü
dafaa Vekâleti kadrosundan temin edilir. Başlan
gıçta kâfi miktarda zabit temin edilemediği tak
dirde muhafaza mıntaka memurları vekâleten ta-
kımbaşılıkta istihdam edilebilirler. 

F) (A) ve (E) fıkralarındaki zabitanın gümrük 
kıtalarındaki müddeti hizmetleri zarfındaki sicille
ri ordu sicil talimatnamesine ve mertebeler sicille
rine göre Maliye Vekâleti tarafından tutulur. 

MADDE 8 — Gümrük kıtaları zabitlerinin ma
aşları terfi, istifa ve tekaütlükleri ordudaki em
salleri gibidir. Maaşları ise ordudaki maaş ve tah
sisatlarının yekûnuna dörtte bir zam ile verilir. Ge
dikli küçük zabitler de ayni suret maaş alırlar. 

Gümrük kıt 'alarmda ordu ile irtibatları bulu
nan zabitlerin maaş ve tahsisatları Maliye Vekâ
leti bütçesinden verilir. 

MADDE 9 — Gümrük kı t 'a lan zabit, takım 
başı, küçük zabit ve neferlerinin kıyafetleri Büyük 
Erkânı Harbiye Riyasetinin de mütaleası alınarak 
îcra Vekilleri kararile tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 10 — Gümrük kıt 'alarma alınacak 
olan efrat aşağıda yazıldığı gibi tedarik olunur. 

A) Ordu ve jandarma ve gümrük kıtalarında 
askerliklerini bitirdikten sonra gümrük kıtaların
da hizmete talip olanlardan matlup evsafı haiz 

Millî Müdafaa Vekâletince intihapla tayin olu
nurlar. 

B) İktisat Encümeninin (B) fıkrası aynen ka
bul edilmiştir. 

C) Hariçten talip olup matlup evsafı haiz lise 
mezunları harbiye mektebinde işbu mektebin ta
lebeleri gibi tahsil ettirildikten sonra takım ku
mandanı tayin olunurlar. 

D) İktisat Encümeninin (D) fıkrası aynen ka
bul edilmiştir. 

E) İktisat Encümeninin (E) fıkrası aynen ka
bul edilmiştir. 

F) İktisat Encümeninin (F) fıkrası aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Gümrük kıtaları zabitlerinin ma
aşları, terfi, istifa ve tekaütlükleri ordudaki em
salleri gibidir. Gedikli küçük zabitler de aynı su
retle maaş alırlar. Gümrük kıtalarında ordu ile 
irtibatları bulunan zabitlerin maaş ve tahsisatları 
Gümrük Umum Müdürlüğü bütçesinden verilir. 

MADDE 9 — İktisat Encümeninin dokuzuncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İktisat Encümeninin 10 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 11 — Gümrük kıtalarına kaydü kabul 
olunacak efrat aşağıda yazıldığı gibi tedarik olunur. 

MADDE 12 — Gümrük kıtaları mükellef ef
rat ve küçük zabitler ile muhafaza memur
larından mürekkep olmak üzere iki kısımdır. Her 
kıtada bunların miktarları ihtiyaca ve bütçeye gö
re kadrolarında tesbit ve işaret olunur. 

MADDE 13 — Muhafaza memurları şunlardır: 
A) Orduda ve jandarma ve gümrük kıtalarında 

askerliklerini bitirdikten sonra gümrük kıtalarında 
hizmete talip olanlardan matlup evsafı haiz olan 
efrat ve küçük zabitler. 

B) Halen mevcut asil gümrük muhafaza me
murları maaşı hazırlarile gümrük kıtalarında ipka 
edilir. 

MADDE 14 — Mükellef efrat her sene son yok
lamada ihtiyaç ve tevziat nisbetinde askerlik mec
lislerince gümrük kıtalarına tefrik ve muayyen celp 
zamanlarında sevkolunurlar. 

Bu efrat âtideki şeraiti haiz olacaklardır: 
A) Türkçe okur yazar olmak, 
B) Hüsnühal eshabından olmak ve sııi şöhretli 

maruf olmamak ( ve cinayet ve muhilli namus 
ceraim ile mahkûm bulunmuş» olmamak. ) 

C) Silâhlı hizmete salih bulunmak. Mükellef 
efrat ihtiyacı ve nerelere gönderileceği her celp 
tarihinden üç ay evvel Maliye Vekâletinden Millî 
Müdafaa Vekâletine bildirilir. 

MADDE 15 — Mükellef efradın gümrük kıta
larında hizmet müddeti jandarmada olduğu gibi 
iki buçuk senedir, 

efrat ve küçük zabitler. 
B) Halen mevcut asıl gümrük muhafaza memur

larından maaşı hazıralarile gümrük Çıtalarında ipka 
edilenler. 

MADDE 11 — Gümrük, kıtaları mükellef efrat 
ve küçük zabitler ile muhafaza memurlarından mü
rekkep olmak üzere iki kısımdır. Her kıtada bun
ların miktarları ihtiyaca ve bütçeye göre kadrola
rında tesbit ve işaret olunur. 

MADDE 12 — Mükellef efrat her sene son 
yoklamada ihtiyaç ve tevziat nisbetinde askerlik 
meclislerince gümrük kıtalarına tefrik ve muayyen 
celp zamanlarında sevkolunurlar. 

Bu efrat atideki şeraiti haiz olacaklardır: 
A) Aynen. 
B) Aynen. 
C) Silâhlı hizmete salih bulunmak. 

MADDE 13 — Efrat ihtiyacı ve nerelere gön
derileceği her celp tarihinden üç ay evvel Maliye 
Vekâletinden Millî Müdafaa Vekâletine bildirilir. 

MADDE 14 — Aynen. 

MADDE 15 — Aynen. 
A) Aynen. 
B) Aynen. 
C) Aynen 
D) Aynen 
E) Aynen 
F) Aynen 
G) Gümrük muhafa hizmetlerine ait talim ve 
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olan efrat ve küçük zabitler. 

B) Hâlen mevcut asıl gümrük muhafaza memur
larından maaşı hazırlarile gümrük kıtalarında ip
ka edilenler. 

MADDE 11 — Millî Müdafaa Encümeninin on 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Mükellef efrat her sene son yok
lamada ihtiyaç ve tevziat nisbetinde askerlik mec
lislerince gümrük kıtalarına tefrik ve muayyen 
celp zamanlarında sevkolunurlar. 

Bu efratta aşağıdaki şartlar bulunacaktır: 
A) Türkçe okuyup yazmak bilmek. 
B) Hüsnühal eshabından olmak ve fena şöhret

le tanınmış olmamak ve cinayet ve muhilli namus 
cürümlerle mahkûm bulunmuş olmamak. 

C) Silâhlı hizmete salih bulunmak. 

MADDE 13 — Millî Müdafaa Encümeninin on 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Millî Müdafaa Encümeninin on 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Gümrük muhafaza kıtalarmm 
talim ve terbiyeleri aşağıdaki tarzda yapılır: 

A) Zabitanm gümrük kıtalarındaki talim ve 
terbiyeleri vazifei asliyelerine halel gelmiyecek 
surette ve mümkün olduğu kadar ordudaki usulle
re tevfikan icra olunur. 

B) Altı sene bilâ fasıla gümrük kıtalarında bu-

MADDE 11 — İktisat Encümeninin 11 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — İktisat Encümeninin 12 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — İktisat Encümeninin 13 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — İktisat Encümeninin 14 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — İktisat Encümeninin 15 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İktisat Encümeninin (A) fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

İktisat Encümeninin (B) fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

İktisat Encümeninin (C) fıkrası aynen kabul 
lunmuş zabitler altışar ay müddetle ve münavebe edilmiştir. 
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i terbiye Maliye Vekâletince 

name ile temin edilir. 
yapılacak bir talimat-

MADDE 16 — Gümrük muhafaza kıtalarının 
talim ve terbiyeleri şu tarzda cereyan eder: 

A) Zabitanın gümrük kıtalarındaki, talim ve 
terbiyeleri vazifei asliyelerine halel gelmiyeeek 
surette ve mümkün olduğu kadar ordudaki usul
lere tevfikan icra olunur. 

B) Altı sene bilâ fasıla gümrük kıtalarında 
bulunmuş zabitler altışar ay müddetle ve müna 
vebe ile Büyük Erkânıharbiyece tayin edilecek 
kurslara tabi tutulurlar. 

C) Gümrük efradı ilk altı aylık fili hizmetle
rini Büyük Erkânıharbiyenin göstereceği kıtalar
da ifa etmek suretile talim ve terbiyei askeriyeye 
tabi tutulurlar. Ancak gümrük kıtalarının bida
yeti teşekkülünde bir defaya mahsus olarak ordu
nun altı ay talim ve terbiye görmüş efradından is
tifade olunabilir. 

D) Gümrük kıtalarında vazifenin müsaadesi 
nisbetinde bunların talim ve terbiyei askeriyele
rine devam ve ihtimam olunur. 

E) Alelumum piyade talimnameleri gümrük 
kıtaları için de esastır. 

F) Münhasıran talim ve terbiye noktai naza
rından fırka ve kolordu kumandanları da mm-
takaları dahilindeki gümrük kıtalarını teftiş ede 
bilirler. 

MADDE 17 — Küçük zabitan şu suretle temin 
ve tedarik edilir: 

MADDE 16 — Küçük zabitan şu suretle temin 
ve tedarik edilir: 

A) Altı ay fili hizmeti ifa etmiş olan gümrük 
efradından liyakat gösteren her gümrük alay ku
mandanları tarafından onbaşılığa nasbolunurlar. 

B) Gümrük kıtaları dahilinde küçük zabitliğe 
terfi ordudaki esaslara göre gümrük alayları da
hilinde hazırlanır. Küçük zabitlerin nasp ve terfi 
salâhiyeti gümrük kıtaları kumandanlığına mev
dudur. 

MADDE 17 — Gümrük efrat ve küçük zabita
nının muhassasatları berveçhiatidir: 
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ile Büyük Erkânı Harbiyece tayin edilecek kursla
ra tabi tutulurlar. 

C) Gümrük efradı, ilk altı aylık filî hizmetleri 
Büyük Erkânı Harbiyenin göstereceği kıtalarda 
yapılmak suretile, talim ve terbiyei askeriyeye ta
bi tutulurlar. Ancak gümrük kıtalarının teşekkü
lünde bir defaya mahsus olarak ordunun altı ay 
talim ve terbiye görmüş efradından istifade olu
nabilir. 

K) Gümrük kıtalarında vazifenin müsaadesi 
nisbetinde bunların askerî talim ve terbiyelerine 
devam ve dikkat olunur. 

E) Umumiyetle piyade talimnameleri gümrük 
kıtaları için de esastır. 

F) Münhasıran talim ve terbiye noktai naza
rından fırka ve kolordu kumandanları da mınta-
kalan dahilinde gümrük kıtalarını teftiş edebilir
ler. 

G) Gümrük muhafaza hizmetlerine ait talim ve 
terbiye Maliye Vekâletince yapılacak bir talimat
name ile temin olunur. 

MADDE 16 — Küçük zabitan şu suretle temin 
ve tedarik edilir: 

A) Altı ay fili hizmet yapmış olan gümrük ef
radından liyakat gösterenler gümrük alay kuman
danları tarafından onbaşılığa nasbolunurlar. 

B) Gümrük kıtaları içinde küçük zabitliğe ter
fi, ordudaki esaslara göre gümrük alayları dahi
linde hazırlanır. Küçük zabitlerin nasp ve terfi sa
lâhiyeti gümrük kıtaları kumandanlığına aittir. 

MADDE İT — Gümrük efrat ve küçük zabitâ-
nının tahsisatı berveçhi âtidir; 

İktisat Encümeninin (D) fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

İktisat Encümeninin (E) fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

İktisat Encümeninin (F) fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

G) Gümrük muhafaza kıt 'alarmın meslekî ta
lim ve terbiyesi Maliye Vekâletince tayin edilecek 
usullere göre yapılır. 

MADDE 16 — İktisat Encümeninin 16 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — İktisat Encümeninin 17 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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A) Altı ay fili hizmetini ifa etmiş olan gümrük 

efradından liyakat gösterenler alaybaşılar tara
fından onbaşılığa nasbolunurlar. 

B) Gümrük kı t 'a lan dahilinde küçük zabitliğe 
terfi ordudaki esaslara göre olur. Küçük zabitanm 
nasıp ve terfi salâhiyeti gümrük kı t 'a lan kuman
danlığına mevdudur. 

MADDE 18 — Gümrük efrat ve küçük zabita-
nının muhassasatları berveçhi âtidir: 

A) Grümrük efradı ordudaki altı aylık talim ve 
terbiyeleri esnasında her türlü masrafları gümrük 
bütçesinden verilmek üzere efradı askeriye gibi 
maaş alırlar, ilbas ve iaşe edilirler, 

B) Gümrük kıt 'alarma verilecek zabit, memur, 
sanatkâr ve efradın geliş ve gidiş harcırahları, 
maaşları vre her türlü masrafları Maliye Vekâleti 
bütçesinden verilir. 

C) Gümrük kıt 'alarma dahil olduktan sonra 
iskân ve il baslardan başka başçavuşlara 35, başça
vuş muavinlerine 30, çavuşlara 25, onbaşılara 20, 
neferlere on beş lira maaş verilir. Mevcut asil mu-
hafaza memurlarının maaş hakları mahfuzdur. 

Gümrük kıt 'alarmdaki süvarilere hayvan yem 
bedeli verilir. Süvarilerden binekleri telef olanla
rın hayvan bedelleri 1 haziran 1929 tarih ve 1471 
numaralı kanun mucibince ödenir. 

D) Efrat ve küçük zabitandan iki buçuk sene
lik fili hizmetlerini bitirdikten sonra gümrük kıt
alarında kalmağa talip olanlar kadronun müsaa
desine ve ehliyetine göre .muhafaza memuru sınıfı
na naklolunurlar. 

A) Aynen 
B) Aynen 
C) Gümrük kıtalarına dahil olduktan sonra 

iskân ve ilbas ile askerî tayinat ve yem kanununa 
göre yapdacak iaşeden başka başçavuşlara yirmi 
beş başçavuş muavinlerine yirmi,çavuşlara on beş 
neferlere beş lira maaş verilir. Mevcut asıl muha
faza memurlarının maaş hakları mahfuzdur. 

D) Aynen 
E) Aynen 
P) Gümrük kıtalarındaki süvarilere hayvan 

yem bedeli verilir. Süvarilerden zatî binekleri telef 
olanların hayvan bedelleri 1 haziran 1929 tarihli ve 
1471 numaralı kanun mucibince ödenir. 

MADDE 18 — Gümrük kıtalarının silâhları 
( Tüfenk ve H. M. T. ) ve cephanesi ihtiyaca gö
re Millî Müdafaa Vekâletince ve diğer teslihat ve 
teçhizat Maliye Vekâletince temin olunur. Millî Mü
dafaa Vekâletinden verilecek olan silâh, cephane 
ve hafif makineli tüfenklerin nakil masrafları Ma
li ve bütçesinden temin kılınır. 



- 1 5 -
A) Gümrük efradı ordudaki altı aylık talim ve 

terbiyeleri esnasında her türlü masrafları .gümrük 
bütçesinden verilmek üzere efradı askeriye gibi 
maaş alırlar, ilbas ve iaşe edilirler. 

B) Gümrük kıtalarına verilecek zabit, memur, 
sanatkâr ve efradın geliş ve gidiş harcırahları, ma
aşları ve her türlü masrafları Maliye Vekâleti büt
çesinden verilir. 

C) Gümrük kıtalarına dahil olduktan sonra is
kân ve ilbas ile askerî tayinat ve yem kanununa gö
re yapılacak iaşeden başka başçavuşlara 30 baş 
çavuş muavinlerine 25 çavuşlara 20 neferlere 10 
lira maaş verilir. Mevcut asıl muhafaza memurları
nın maaş hakları mahfuzdur. 

D) Efrat ve küçük zabitandan iki buçuk sene
lik fili hizmetlerini bitirdikten sonra gümrük kıt
alarından kalmağa talip olanlar kadronun müsaa
desine* ve ehliyetine göre muhafaza memuru sını
fına geçirilir-

E) Gümrük efrat ve küçük zabitanın muhafaza 
memurluğu sınıfına geçilme şartlan bir talimat
name ile tesbit edilir. 

F) Gümrük kıtalarındaki süvarilere hayvan 
yem bedeli verilir. Süvarilerden zati binekleri te
lef olanların hayvan paraları 1 haziran 1929 tarih
li ve 1471 numaralı kanun mucibince ödenir. 

MADDE 18 — Gümrük kıtalarının silâhları 
(tüfek ve H. M. T.) ve cepanesi ihtiyaca göre Millî 
Müdafaa Vekâletince, de diğer teslihat ve teçhiza
tı Maliye Vekâletince temin olunur. Millî Müdafaa 
Vekâletinden verilecek olan silâh, cephane ve ha
fif makineli tüfeklerin nakil masrafları Maliye 
bütçesinden temin olunur. 

İktisat Encümeninin (A )fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

B) Gümrük kıt 'alarma verilecek zabit, memur, 
san'atkâr ve efradın geliş ve gidiş harcırahları, 
maaşları ve her türlü masrafları Gümrükler Umum 
Müdürlüğü bütçesinden verilir. 

C) Gümrük kıt 'alarma dahil olduktan sonra is
kân ve ilbas ile askerî tayinat ve yem kanununa 
göre yapılacak iaşeden başka başçavuşlara 25, baş 
çavuş muavinlerine 20, çavuşlar 15, onbaşılara 10, 
neferlere 5 lira maaş verilir. Mevcut asıl muhafa
za memurlarının maaş haklan mahfuzdur. 

D) iktisat Encümeninin (D) fıkrası aynen ka
bul edilmiştir. 

E) Gümrük efrat ve küçük zabitanın muhafaza 
memurluğu sınıfına geçme şartları Maliye Vekâle
tince tesbit olunur. 

F) İktisat Encümeninin (F) fıkrası aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18 — Gümrük kıt 'alarmın silâhlan 
(tüfek ve H. M. T.) ve cephanesi ihtiyaca göre Millî 
Müdafaa Vekâletince ve diğer teslihat ve teçhizatı 
Maliye Vekâletince temin olunur. Millî Müdafaa 
Vekâletinden verilecek olan silâh, cephane ve ha
fif makineli tüfeklerin nakil masrafları Gümrük
ler Umum Müdürlüğü bütçesinden temin olunur. 
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E) Gümrük efrat' ve küçük zabitanın muhafa

za memurluğu sınıfına nakli şeraiti bir talimatna
me ile tesbit edilir. 

MADDE 19 — Gümrük kıt'alarmın silâhları 
(Tüfek ve H. M. T. )ve cepanesi ihtiyaca göre Mil
lî Müdafaa Vekâletince ve diğer teslihat ve teçhi
zatı Maliye Vekâletince temin olunur. Millî Müda
faa Vekâletinden verilecek olan silâh, cephane ve 
hafif makineli tüfeklerin nakil masrafları Maliye 
bütçesinden temin kılınır. 

MADDE 20 — Gümrük kı t 'a lan zabitan, kü
çük zabitan ve efradı ile muhafaza memurları or
du mensubini gibi kavanini askeriyeye tabidirler. 

MADDE 21 — Gümrük kıt'alarmın teşkilâtı 
bütçenin müsaadesine göre peyderpey yapılacak
tır. Bunların teşkilâtına nereden ve ne zaman baş
lanacağı Maliye ve Millî Müdafaa Vekâletleri ara
sında tesbit ve tayin olunacaktır. 

MADDE 22 — İşbu kanun / 
muteberdir. 

/ 19 tarihinden 

MADDE 23 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

30 - IV -1930 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Cemal Hüsnü 
S. t. M 

Ad. V. 
M. Esat 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V-
Recep 

V. 
Dr. Refik 

M 
M. M. V. 
Abdülhalik 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

îk. V. 
Şakır 

MADDE 19 •— Gümrük kıtaları zabitleri, kü
çük zabitleri ve neferleri ile muhafaza memurları 
mevdu hizmet ve vazifelerden münbais disiplin ve 
suçlardan dolayı askerî muhakeme usulü kanunile 
askerî ceza kanununa tabidirler. 

MADDE 20 — Gümrük kıtalarının teşkilâtı 
bütçenin müsaadesine göre peyderpey yapılacaktır. 
Bunların teşkilâtına nereden ve nezaman başlana
cağı Maliye ve Millî Müdafaa Vekâletleri arasında 
tesbit ve tayin olunur. 

MADDE 21 
teberdir. 

îşbu kanun tarihi neşrinden mu-

MADDE 22 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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MADDE İ9 — Gümrük kıtaları zabitleri, kü
çük zabitleri ve neferleri ile muhafaza memurları 
hizmet ve vazifelerden münbais disiplin ve suçlar
dan dolayı askerî muhakeme usulü kanunile aske
rî ceza kanununa tabidirler. 

MADDE 20 — Millî Müdafaa Encümeninin 
yirminci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 
muteberdir. 

îşbu kanun neşri tarihinden 

MADDE 22 — Millî Müdafaa Encümeninin 
yirmi ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — İktisat Encümeninin teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — İktisat Encümeninin 20 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — İktisat Encümeninin 21 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — İktisat Encümeninin 22 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 





Sıra Na 56 
Bütçe Encümeninin Diyanet İşleri Reisliğinin tekaüt kanunu
nun 3 üncü maddesinin (A) fıkrası hükmünden istisnasına 

dair 2/12 numaralı kanun teklifi ve mazbatası 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 8 - VII -1931 

M. No. 56 
Esas No. 2/12 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe teklif olunan 1931 bütçe kanun lâyihasına merbut filî kadroların tetkiki esnasında 
maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanun ile birinci dereceden maaş tahsis edilmiş olan Diya
net işleri Reisliği maaşının ücret olarak verilebilmesinin Diyanet İşleri kadrosuna şerh yazılmak 
suret ile temin edilmesine dair bir teklif görülmüştür. 

Müftülerin alil ve mariz oldukları fennen sabit olmadıkça ve yahut arzuyu zatileri ile tekaütle
rini talep eylemedikçe tekaüde sevkedilemiyeceği 27 ağustos 1337 tarih ve 147 numaralı kanun 
hükmü iktizasından bulunmasına göre bu teşkilâtın riyaset mevkiinde bulunacak zatın da sin kay-
dile mukayyet addedilmesinde bir faidc mülâhaza edilememiştir. Ancak bütçe kanununa raptolunacak 
bir kadroya yazılacak meşruhat ile bu kabîl işleri halletmek muvafık görülmediğinden Hükümetin 
bu teklifi bütçeden tefrik edilerek maksadı temin için tanzim kılınan kanun lâyihası Umumî Heye
tin tasvibine arzolunmuştur. 

Reis Rs. Vekili M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
(îümüşane istanbul Konya Tokat Erzurum Bursa Çorum 

JT. Fehmi Ali itana K.Zaim Süreyya Aziz Dr. Galip Mustafa 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Aksaray İsparta Kırklareli Niğde Sivas Yozgat Sivas 
A. Süreyya Mükerrem M. Nahit Faik M. Remzi S. Sırrı Asım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Diyanet İşleri Reisliği 

Derece Adet Maaş Emsal hasılı 

Reis 1 1 150 600 ücret 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Diyanet İşleri Reisliğinin 1683 numaralı tekaüt kanununun üçüncü maddesinin 
mülkî memurlara ait olan kısmının (A) fıkrası hükmünden istisnasına dair 

kanun lâyihası 

Madde 1 — Diyanet işleri Reisliğini ifa edecek olan zatlerin 1683 numaralı tekaüt kanununun 
üçüncü maddesinin mülkî memurlar hakkındaki (A) fıkrası hükmünden istisnaen istihdamına icra 
Vekilleri Heyetince karar verilebilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. l' 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra Jfr 6 0 
Şurayı Devlet kanununa bazı maddeler ilâvesine ve bazı 
maddelerinin tadiline dair 1/128 numaralı kanun layihası ve 

Dahiliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
BaşvekMet 25 - VI - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube: 1 

Sayı: 6/1848 
R M. M. Yüksek BeiflHgiae 

Şurayi Devlet kanununun bazı maddelerinin tadiline ve ona ilâve edilecek bazı maddelere dair 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 21/VI/1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

îsmet 

. -*' • 

Esbabı mucibe lâyihası 

Devlet gayelerini tahakkuk ettirmek için hükümet tarafından gösterilen faaliyetin fert ile devlet 
arasında hasıl edebileceği idarî ihtilâflar 23 teşrinisani 1341 tarihli kanun ile yeniden teşkil edilen 
Şurayi Devletin dairei kazasına dahil bulunmuştur. Pek çok tenevvüler arzeden bu idarî dava
ların tetkik ve rüyeti için Şurayi Devlet makanizıaesinde yalnız bir dava dairesi ve bir de tetkik 
sahası mahdut maddelere münhasır olan heyeti aleniye mevcuttur. Şimdiye kadar istihsal edilen 
neticeler Şurayi Devletteki bu teşkilâtın kaza vazifesini lâzım olduğu derecede bir süratle göre-
miyeceğini ispat etmiştir. 

Bazı yerlerde olduğu gibi Şurayi Devlet teşkilâtında bize de örnek hizmetini görmüş olan Fran
sada dahi bu hale tesadüf edilmiş ve dava işleri önceleri bir daireye mevdu iken tedricî olarak 
teazzuv etmiştir. Bu gün Fransada, kısmen yalnız dava işlerile muvazzaf ve kısmen de Şuranın 
diğer dairelerine merbutiy etleri baki kalmak üzere meşgul müşterek sıfatlı hâkimler olmak üzere 
31 kişilik ve muhtelif çalışma teşekküllerini haiz bir heyet vardır. 

4 senelik bir tecrübeye nazaran Şuramıza gelen dava işlerinin adedine ve hasıl olan neticelere ve 
intihalara ve bir de bütçemizin verebileceği müsaadeye müsteniden dava dairesinin, Şuranın ken
di u«surlarile tevsiine lüzum görülerek kanunumuz evvel emirde bu suretle tadil ve yine arzedi-
I ecek sebeplerle kanunda diğ^r bazı tadiller ve ona bazı ilâveler yapılmıştır. 

Esasen bünyevî hali itibarile dava dairesi, Şarayi Devletin Dava Daû?esidir. Yani onun sinesin
de müteşekkil ve (idarî dava heyeti hâkimesi suretinde müteşekkil Şarayi Devlet) vasfı farikkıi haiz
dir. Btoıa binaen dava dairesile heyeti aleniye reisliğinin Şarayi Devlet Reisine ait olduğunun ka
nunda sarihan zikri lâzan gelmiştir ki bu suretle Şurayi Devlette dört se»edir mevcudiyeti hassokı-
n&n »demi vahdet ve Sara Reisliğine kalan yalnız ve yalnız dava evrakı sevk ve irsali gibi miİMtaikî 
bir vaziyet ve vazife şekli izale edilmiş oluyor. 

Şura dairelerinin üçer azaya ve birer reise hasrı işlerin hüsnü cereyanına tesir edecek mahiyette 
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bir tebdil olmadığı gibi bu tarzın bütçe itibarile de yeni malî bir külfet husulüne mani olduğu ve 
yalnız bir daire reisi tahsisatının ise zaten mevcut âza tahsisatına pek cüz'î bir zam icrasile temini 
mümkün bulunduğu aşikârdır. 

Muamelâtın tesri ve teshili için Şuranın her kısmında heyetler azasının verilen işler hakkında 
raportörlük etmeleri pek faideli ve hatta zarurî görülmüştür. Bundan başka memurin muhake-
matına ait işlerin ikinci derecede tetkikinde mülkiye dairesi heyetinin heyeti umumiyede hazır 
bulunamamasının temini de muasır hukuk prensipleri icabatından olarak öteden beri teemmül edi
len hususlardan olup bu defa kanunun tadilinde şu husus da tesbit olunmuş ve al el umum heyetle
rin müzakere ve karar nisaplarına ait bazı ufak tadillerin icrası da teemmül edilmiştir. 

Heyeti aleniyeye sevkedilecek işlerin kanunda sarihan zikrolunmasmdan ise bu hususun dava 
dairesi şubeleri ile şura reisinin takdirine bırakılması daha muvafık görülerek buna ait madde 
dahi bu suretle tadil kılınmıştır. 

Şurayi Devlet kanununun 24 ve 28 inci maddelerine taallûk eden ve bu maddelerin mutlak iba
resinden kuvvet alınarak hareket edilen tebliğ işlerinin tesrii ve teshili için bir madde ile, vaki 
tadillerin teadül kanunundaki kadroları da tashih edeceğine dair diğer bir maddenin ilâvesi lü
zumu görülmüştür. 

Şurayi Devletin âza derecesindeki başkâtibine « kâtibi umumî » unvanının verilmesi hem Şurayi 
Devlet teşekkülünün ehemmiyetine hem de âzapayesinde olmıyan Fransadaki bu vazife sahibine 
kâtibi umumî unvanı verilmiş olmasına binaen muvafık telâkki olunmuştur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 11 - VII - 1931 

Esas: No. 1/128 ' 
Yüksek Reisliğe 

Şurayi Devlet kanununun bazı maddelerinin tadiline ve kanuna bazı maddeler ilâvesine dair Hü
kümetçe tanzim ve Meclisi Âliye tevdi ve encümenimize havale edilen kanun ve esbabı mucibe lâyi
hası müzakere edildi. 

Lâyihanın istihdaf ettiği maksat, Şurayi Devlete mevdu idarî kaza vazifesinin bir tek deavi daire-
sile başarılması şimdiye kadar yapılan tecrübeye »öre mümkün olmadığından bu daireye Şurayi 
Devletin diğer dairelerinden alınacak azanın ilâvesile iki hüküm şubesi teşkiline müsait yeni bir vazi
yet vermekten ve usule ait bazı hükümlerin kanuna ilâvesinden ibarettir. 

Filhakika yapılan tetkikat ve istatistiklerden edinilen malûmat, şurayi Devletin halen mücehhez 
bulunduğu tek bir deavi dairesile uhdesindeki idarî kaza vazifesini yaktü zamanında »örmeğe ye-
tişmiyeceğini ve bu teşekkülün teaddüt ettirilmesi lüzumunu isbat etmiştir. Bu itibarla teklif, esas 
noktai nazarından kabul edilmiş olmakla beraber yeni teşekkülün Şurayi Devletteki idarî daireler
den alınacak âza i1 o vücuda getirilmesi şekli, hem bu daireleri zafa düşüreceği hem de en son dere
cede karar vermek salâhiyetini haiz hüküm dairelerinin az adetli heyetler halinde teşekkülünü in
taç edeceği cihetle muvafık görülmiyerek bunun yerine Şurayi Devlete yeniden dört âza ve bir reis 
vekili ilâvesi sureti 1 e deavi dairesinin Şurayi Devlet Reisinin riyaseti altında birer reis vekili ve 
dörder azadan mürekkep iki şube halinde teşkili esası kabul olunmuştur. 

Bundan başka bu güne kadar deavi dairesi, müzakere nisabı hususnda Şurayi Devletin diğer 
idarî dairelerinden farklı bulunmamakta ve mevcut metne göre üç kişi ile toplanabilip iki reyi ekseri
yetle hüküm verebilmekte idi. İntihal olarak karar veren bu daire ve şubelerinin bundan böyle ıııii-
rettep adetlerile içtima ve karar ittihaz etmelerini temin eylemek üzere lâyiahya bir hüküm konmuş 
olduğu gibi bu şubelerin mümaselet arzeden bir mesele hakkında muhtelif kararlar ittihaz etmelerine 
mani olmak ve Şurayi Devlet içtihatlarında vahdet temin etmek için ayrıca kayit vazedilmiştir. 

Bir de, Şurayi Devlette bu gün mütedahil davalar miktarile beraber her sene gelen davaların 
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yekûnuna nazaran bu iki şubenin de işe kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından dairelerine irtibatları de
vam etmek üzere idarî dairelerden alınacak azalardan mürekkep bir heyetin muayyen bir sınıf da
vaları görmek üzere tavzifine lüzum görülerek bu bapta da bir madde tedvin olunmuştur. 

Lâyihaya ilâve edilen diğer maddeler, Şura yi Devlete verilen dava arzuhallarının evvel emir
de bir heyette tetkik olunarak bunlarda görülecek usul noksanlarının tesbiti ile bidayeten bu nok
talardan karara rabıtlarını temine ve müddeaaleyhler tarafından kanunî müddet içinde cevapları 
verilmiyen davalar için yapılacak muameleye ve şubelerce verilecek hükümlerde tesadüf edilebile
cek maddî hataların tashihine ve Şurayi Devlet muavinlerinin zaruret halinde hariçten ahnabil-
melerinin kabulüne ve bunlara mümasil usulî noktalara müteallik ve cümlesi tecrübe ve ihtiyaçtan 
mülhem bulunmaktadır. 

Lâyihai kanuniye yukarıda arzedilen esaslara göre yeniden tertip ve takdim olunmuştur. Mec
lisi Âli tarafından Şurayi Devlete yeni bir heyet intihabını tazammun ve bu gün mevcut vaziyete 
göre bir an evvel mer'iyeti âcil bir ihtiyaç teşkil eden bu lâyihanın müstaceliyet kararile müza
keresi Encümenimizin cümlei maruzatından olduğu gibi iktiza ettirdiği tahsisatın, bütçe lâyiha-
sının Heyeti Umumiyeye arzından evvel Şurayi Devlet bütçesine ilâve edilebilmesi için de Adli
ye Encümeninden evvel Bütçe Encümenine tevdii ayrıca kararlaştırılmıştır. 

9 temmuz 1931 

Reis Reis V. Kâ. Âza Âza Âza ÂZa 
Tekirdağ Tekirdağ Muş Adana Elâziz (Jorum Kars 

Cemil M. Fayik Hasan Reşit A. Münif Hüseyin t. Kemal Baha Tali 

Âza Âza Âza Âza 
Rize Aamsya Zonguldak Çanakkale 
Esat 1. Hakkı Jiifat Şükrü 

Adliye Encümeni mazbatası 

İH - VII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Şurayi Devlet kanununun bazı maddelerinin tadiline ve tayyma ve kanuna bazı maddler ilâ
vesine dair tanzim edilen kanun lâyihası encümenimize tevdi edilmekle Dahiliye Encümeninin tek
lif edilen lâyiha hakkındaki tadilât ve esbabı mucibe mazbatasile birlikte Şurayi Devlet Reisi Reşat 
ve Başkâtibi Saffet Beylerin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe kanun lâyihasının tanzimine saik olan hususun Şurayi Devlete muhavvel idarî kaza 
vazifelerinin bir deavi dairesinde tetkik ve intacı mümkün olamamasından diğer dairelerden alına
cak azalarla bu vezaifi ifaya salahiyetli başka bir daire teşkil etmek ve tetkik ve muhakeme usul
lerine mütedair bazı hükümler vazından ibaret olduğu ve Dahiliye Encümeni tarafından da teklifin 
esası kabule şayan görülmüş ise de lâyihada olduğu üzere diğer dairelerden alınacak azalarla 
deavi dairesi vazifesini ifa edecek ikinci bir daire ihdası maksadı temin edemiyeeeğin-
den yeni bir daire teşkili kabul edildiği mezkûr encümenin mazbatasının mütaleasından anlaşıl
mıştır. 

Encümenimizce kanunun heyeti umumiyesi hakkında cereyan eden müzakere ve münakaşada 
Tanzimat, Mülkiye ve Maliye ve Nafıa Dairelerinin tetkik ettikleri işler hakkında vaki olan istizah 
üzerine Şurayi Devlet Reisi tarafından verilen cevap ve gösterilen erkama göre azadan Hasan 
Hayri, Hamdi ve Sait Azmi Beyler deavi dairesinin halen tetkik edemiyerek elinde bulundurduğu 
sekiz bine yakın dosyanın diğer dairelere idarî kaza salâhiyeti verilmek suretile tetkik ve intacı ka-

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No. 16 
Esas No. 1/128 
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bil olduğundan yeni bir deavi dairesi teşkiline müteallik bulunan bu lâyihanın reddi mütaleasına 
karşı deavi dairesine mevdu olan işlerin tetkiki İra heyet azasının vukuf ve ihtisasına teallûk nokta
sından da diğer dairelere mensup azaya salâhiyet vermekle maksadın temin ve istihsali mümkün 
olamayacağından ve kemiyet itibarile zahirde az görülen diğer daireler işlerinin keyfiyeten ehem
miyeti aşikâr bulunmakta gerek teraküm etmiş olan ve gerek şimdiden sonra geleeek işlerin tet
kik ve halli zımnında Şurayi Devlette ikinci bir deavi dairesinin teşkili zarurî görülmüş ve bu ih
tiyaca binaen tanzim edilmiş olan kanun lâyihasının esas itibarile kabulüne ekseriyetle karar veri
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Encümenimiz deavi dairesinin iki şubeye ayrılarak reislerinin reis vekili unvanını haiz bulunma
ları suretinde Dahiliye Encümeninin kabul ettiği şekli Şurayi Devlet devairinin aynı mahiyette 
olmaları lüzumunu mülâhaza ile muvafık görmemiş ve birinci ve ikinci deavi dairesi namı altında 
reislerinin de diğer daireler reisleri gibi olması maksadile buna dair lâyihanın birinci maddesinde ta
dilât icra eylemiştir. 

Şurayi Devlet Reisinin şimdiye kadar olduğu gibi yalnız Heyeti umum iyeye riyaset etmesini mu
vafık bulmıyan encümen reisinin bütün dairelere ve heyetlere reislik edeceğini ayrıca bir madde ile 
lâyihada göstermiştir. 

Eldeki kanunda heyeti aleniye namı verilen ve deavi dairesine diğer dairelerden ilhak edilen 
azalarla teşekkül eden heyetin vazifesi deavi dairesinin iki daire olarak teşekkülünden sonra bu da
irelerin birleşmemle terekküp edecek heyete intikali tabiî bulunmuş isede buıia-nvanm idamesi mak
sadı ifade etmediği diğer devletlerin mümasil teşkilâtına da tetabuk eylemectiği cihetle bu iki daire
nin birleşmesinden husule gelen teşekküle (Deavi Daireleri Umumî Heyeti) unvanı verilmiş ve asıl 
heyeti umumiye ile iltibası izale için ona da (Şura Heyeti Umumiyesi) denmesi münasip görülmüş
tür. 

Lâyihada dairelerinde içtima nisabı ve I kararlarda aranılacak ekseriyetin tarzını gösteren mad
deler Dahiliye Encümeninin hemen kabul ettiği dairede tesbit edilmiştir. Deavi daireleri umumî 
heyetinin rüyet edeceği muhakemelerin alenî cereyan edeceği esası lâyihanın yedinci maddesinde 
gösterilmiş ve umumî heyetin ne gibi işlere bakacağı hakkında da asıl kanunun lâyihasıdna ilga 
edilen yirmi ikinci maddesi ipka edilmiş ve teklifte yazılı olan reis ve deavî daireleri heyetlerinin 
lüzum görerek sevkettikleri hususta dördüncü fıkra olarak maddeye ilâve olunmuştur . 

Asıl kanunun 23 ve 32 inci maddeleri layihanın yeni hükümlerine göre lüzumsuz görülerek tay-
yedilmiştir. 

Dahiliye Encümeninin tadilinin dokuzuncu maddesindeki şurayi Devlete ikame olunacak davala
rın şekil, merasim ve müddet noktasından fletkikına ait mütekaddim muameleyi ifa etmek üzere re
is tarafından teşkil edilen heyete (tetkik heyeti) namı verilmiş ve madde bu heyetin teşekkül ve 
vazifesi itibarile insicamı ihtiva edecek şekilde bazı tebdillerle kaleme alınmıştır. 

Deavi dairelerinden verilecek mümasil mesailde bir birlerine mübayin kararlar için içtihadın 
tevhidi hususunda bir hüküm konmasını tamamen musip gören encümenimiz, aneak bu maksatla bir 
dairenin karar vermeden evvel keyfiyeti ıkmumî heyete havaleskıi doğru bulmamış ve çünkü aynı 
mahiyetteki mesail hakkında diğer dairenin ne yolda karar verdiğini mutlak olarak öteki dairenin 
bilmesinin imkânsızlığı nazarı itibare alınmakla beraber bundan nasılsa zühul edilerek bir karar 
verildiğinde kararın netayicine müessir olabibaesi mahzuru da derpiş edilerek dairelerin biri birine 
mütenakiz kararlarının hükmüne halel gelmkmek üzere tenakuz anlaşıldıktan sonra işin umumî he
yetçe tetkikile verilecek karara ondan sonra tekevvün edecek hadiselerde ittiha edilm-esi hukukî 
noktai nazardan lüzumlu görülerek madde bu suretle değiştirilmiştir. 

Tadilât lâytkasiaın on üçüneü maddesindeki maddî hataların ıslahına dair olan madde, hukuk 
usulü muhakemeleri hükmü dairesi de yeniden kaleme alınara kmaksadı daha etraflı temin edecek 
hükümler konmuştur. 

Asıl kanunun 42 inci maddesinde halefi eari olmayan kanun yolları gösterilmiş olduğundan 
mevzu ve meri hükümlere uygun olarak hultuk usulü muhakemeleri kanununa atfolunmak suretile 
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iade i muhakeme talep edilebileceği mezkûr maddeyi muaddil bir madde tertibi suretile gösterilmiş
tir. 

Lâyihanın encümenimiz tarafından yapılan tadilât dairesinde Heyeti Umumiyece kabulü temen-
nisile havale mucibince Bütçe Encümenine tevdii arzolunur. 

Reis 
Manisa 

Mustafa Fe 

Âza 
Kayseri 

Reşit 

vzi 

M. M. 
Kocaeli 

Halâhattin 

Âza 
Trabzon 

liaif 

Âza 
Balikesi 
Vasfi Raşit 

Âza 

Âza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Âza 
Edirne 
Şeref 

Âza 
Erzincan 

Abdülhak 

Âza Âza Kâ. 
Edirne Kayseri Yozgat 

Deavi dairesine gelen işlerin senevi 4200 ve çıkanın vasati 938 olduğu ve mevcut evrakın 7908 adet 
bulunduğu ve tedahül sebeplerinde bazı usul bozukluğunun da âmil olmasından dolayı Şurayi Devlet 
kanununun tadili hakkında bazı esaslar düşünülmekte bulunduğu ve Maliye ve Nafıa dairesine ancak 
senevi 70 küsur, tanzimat dairesine 20 küsur iş geldiği Şurayi Devlet Reisi Beyefendinin izahatı 
cevabi yeğinden anlaşılmıştır-. 

Adliye Vekâletince tetkik ve tecrübeye istinaden yapılan istatistiklerle bir mahkemenin senevi 
4000 iş intacına kabiliyeti tahakkuk etmiştir. Şurayi Devlet Deavi Dairesine muadil mahkemei tem
yiz devairinde bu miktardan çok fazla iş çıkarılmakta olmasına nazaran deavi dairesindeki bu tedahü
lün betaat ve bazı usul noksanlarından ileri geldiği neticesine varılmak zaruridir. Bımun için usul 
noksanları tashih edilmeden sadece bir daire ilâvesi maksadı temin için esaslı bir tedbir olamaz. Şu
rayi Devlet kanununda düşünülmekte olduğu söylenilen esaslı tadilât geldiği zaman daire ilâvesi hu
susu da teemmül edilmek üzere senevi altmış altı ve yirmi beş işe hasrı mesai eden Nafia ve Maliye, 
ve tanzimat dairelerinin de deavi dairesi işlerde meşgul olabilmeleri hakkında bir maddei kanuniye 
tanzimi maksadı temine kâfi olduğu ve daire ilâvesine lüzumu acil bulunmadığı kanaatindeyiz. Şu
rayi Devlet kanununun reis ve âza ve kâtibi umumî imtihanı hakkındaki beşinci maddesi her daire 
hakkında reis ve âza evsafı seyan addeylemiş ve esasen her azanın kazaî ehliyetleri kanunen tanın
mış ve devairde azanın sureti terkibi halen de ihtisasın tam ve kâmil şekilde gözetilmediği meydana 
konmuş olduğundan mutlak ihtisas lüzumuna dair itirazlarda kanaatimizi tebdil etmemiştir. Bina
enaleyh Şurayi Devlet Deavi Dairesine bir daire ilâvesi hakkında ittihaz olan kararlara muhalifiz. 

Hasan Hayri Am Azmi A. Hamdı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No: 60 
Esas No: İl'128 

i 3 - VII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Şurayi Devlet kanununun bazı maddelerinin tadiline ve kanuna bazı maddeler ilâvesine dair 
olu^ Dahiliye ve Adliye Encümenlerince tetkik edildikten sonra Encümenimize tevdi kuman kanun 
lâyihası Şurayi Devlet Reisi Reşat ve Başkâtibi Saffet Beyler hazır oldukları halde tetkik olundu. 

Lâyihamın esast uhdesine mevdu vazifeyi ifaya yetişemiyen deavi dairesinin teşkilâtının tevsiine 
mütealliktir. Bu bapta Dahiliye ve Adliye Encümenlerince dermeyan olunan noktai nazara Encü-
Bftendmi«ee de iştirak olunmuş ve lâyiha Adliye Encümeninin tadilâtı dairesinde kabul edilmiştir. 
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Yalnız bu teşkilâtın teadül kanununda icap ettireceği tadilât hakkındaki 18 inci madde şeklen ta

dil edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Âza 
İsparta 

Mükerrer». 

Reis V. 
istanbul 
Ali Bana 

Âza 
Konya 

. K. Hüsnü 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Âza 
Kırklareli 

Şevket 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

> Âza 
Kırklareli 
M. Nakit 

Âza 
Bursa 

Dr. Galip 

Âza 
Sivas 
Nenizi 

Âza 
A ksaray 

A. Süreyya 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

Â z a 

Çorum 
Mustafa 

Âza 
Kütahya 

Muhlis 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Şurayi Devlet kanununun bazı maddelerinin 
tadiline ve ona ilâve edilecek bazı maddelere 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Şurayi Devlet kanununun 1 inci 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Şurayı Devlet, Başvekâlete merbut olup bir 
reisin tahtı idaresinde üç daire reisile ayni mevki 
ve dereceyi haiz iki reis vekilinden ve 16 azadan 
mürekkeptir. 

MADDE 2 — 9 uncu madde şu suretle tadil 
edilmiştir: 

Dava dairesinden maada Şurayı Devlet dairele
ri, birer reis ile üçer azadan teşekkül eder. Bü
tün Şurayı Devlet âzalarının muhtelif dairelere 
tefrik ve memur edilmesi Şura reisine aittir. Lü
zumu halinde dairelerin her hangi birisine Şura 
Reisi riyaset edebilir. 

MADDE 3 — 10 uncu madde şöylece tadil edil
miştir : 

Şurayı Devlet Heyeti Umumiyesi reis ve daire 
reisleri ile reis vekillerinden, azalardan ve kâtibi 
umumiden teşekkül eder. Ancak Mülkiye Dairesi 
Heyeti, memurin mühakematına ait işlerde birin
ci derecede verilmiş olan kararların ikinci dere
cede tetkiki sırasında hazır bulunamaz. Şu halde 
heyeti umumi yenin, ekseriyet nisabı, umumî mev-

DAHlLlYE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Şurayi Devlet Kanununun bazı maddelerinin 
tadiline ve tayyına ve kanuna ilâve edilecek bazı 

maddelere dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Şurayi Devlet kanununun 1 inci 
maddesi şu suretle tadil edilmiştir: 

Şurayi Devlet Başvekâlete merbut olup bir re
isin tahtı idaresinde üç daire reisile ayni mevki 
ve dereceyi haiz iki reis vekilinden ve âza sıfat ve 
salâhiyetini haiz Umumî kâtip de dahil olduğu 
halde yirmi bir azadan mürekkeptir. 

MADDE 2 — Altıncı maddenin ikinci fıkrası 
şöylece tadil edilmiştir: 

Başmuavinlikten âzalığa intihap ve tayin olu
nacakların en az üç sene başmuavinlikte ve yine 
en az üç sene vilâyet memuriyetlerinde bu
lunmuş olmaları şarttır. Birinci ve ikinci sı
nıf muavinliklerle birinci sınıf mülâyimliklere 
bir derece madun sınıfta ehli bulunmadığı 
takdirde diğer devlet dairelerinden kıdem ve 
liyakatleri müsait olanlar alınabilir Bulun
duğu sınıfta en az üç sene hizmet etmiyen-
ler yukarı sınıfa terfi olunamazlar, ikinci sınıf 
mülâzimliklere âli mektepler mezunları meyanın-
dan bilmüsabaka ehliyeti faik görülenler intiha]) 
olunurlar. Bunların sinleri otuzu mütecaviz olma
mak şarttır. 

MADDE 3 — Dokuzuncu madde aşağıdaki su
rette tadil kılınmıştır. 

Şurayi Devlet tanzimat, mülkiye, nafıa ve ma
liye-ve deavi dairelerine ayrılır. Deavi dairesi iki 
şubeye münkasemdir. Tanzimat, mülkiye maliye ve 
nafıa daireleri birer reis ile dörder azadan ve dea
vi dairesi şubeleri de birer reis vekili ile dörder 
azadan terekküp eder. Şurayi Devlet deavi daire
sinin reisi Şurayi Devlet Reisidir. Deavi dairesi 
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ADLI YE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Şurayı Devlet kanununun bazı maddelrinin tadiline 
ve tayyine ve kanuna ilâve edilecek 
bazı maddelere dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Şurayı Devlet kanununun birinci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Şurayi Devlet Başvekâlete merbut olup bir re
isin idaresi altında beş daire reisile âza sıfat ve 
salâhiyetini haiz umumî kâtip de dahil olduğu hal
de yirmi bir azadan mürekkeptir. 

MADDE 2 — Altıncı maddenin ikinci fıkrası 
aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Baş muavinlikten âzalığa intihap olunacakla
rın en az üç sene baş muavinlikte ve yine en az 
üç sene vilâyet memuriyetlerinde bulunmuş olma
ları şarttır. 

Birinci ve ikinci sınıf muavinliklerle birinci 
sınıf mülâzimliklere bir derece madun sınıftan 
ehil bulunmadığı takdirde diğer Devlet dairele
rinden kıdem ve liyakatleri olanlar alınabilir. 

Bulunduğu sınıfta en az üç sene hizmet etmi-
yenler yukarı sınıfa terfi olunamazlar. 

ikinci sınıf mülâzimliklere âlî mektepler me
zunları arasından müsabaka ile ehliyeti görünenler 
tayin olunur. Bunların yaşları otuzdan yukarı 
olmamak şarttır. 

MADDE 3 — Dokuzuncu madde aşağıda yazılı 
surette tadil edilmiştir: 

Şurayı Devlet; tanzimat,mülkiye, nafıa ve ma
liye, birinci ve ikinci deavi dairelerine ayrılır. Bu 
dairelerin her biri birer reisle dörder azadan te
rekküp eder. 

Deavi dairelerinden her biri müstakil olarak 
hüküm verir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLİ 
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eııttan Mülkiye dairesi Heyeti hariç bırakıldıktan 
sonra kalan adedin nısfından bir fazlasıdır. 

MADDE 4 — Dava Dairesi Reisliği Şurayi 
Devlet Reisine aittir. Bu daire, Şura reisi ile 
iki reis vekilinden ve yedi azadan mürekkeptir. 
ve bir reis vekili ile üçer azadan ibaret iki şube
ye ayrılır. Şubelerden her birisi müstekillen hü
küm verir. Şurayi Devlet Reisi şubelerden her bi
risine de riyaset edebilir. Bu takdirde şube reis 
vekilleri içtimaa iştirak etmezler. 

MADDE 5 — 11 inci madde şöylece tadil kı
lınmıştır : 

Şurayi Devlet heyeti aleniyesi dava daire
sinin her iki şubesinin birleşmesile teşekkül 
eder. Bu heyetin vazifesi, Şurayi Devlet Reisinin 
veya dava şubelerinlen her birinin tevdiine karar 
vereceği işlere hüküm vermektir. Şurayi Devlet 
Reisi tarafından bizzat riyaset edilin iyen heyeti ale
niye celselerinde riyaset vazifesi, reis vekillerinin 
Şuraya duhul itibarile en kıdemlisi tarafından ifa 
olunur. 

MADDE 6 — 14 üncü madde şu şekilde tadil 
edilmiştir: 

Tanzimat, mülkiye, maliye ve nafıa daireleri 
ve dava şubeleri üçer zat, ve heyeti umumiye de 
mürettep adedin yansından ziyadesi, ve heyeti 
aleniyede en az yedi zat hazır bulunmadıkça mü
zakere ve muhakeme icra ve karar ita olunamaz. ' 
Heyeti aleniyede mevcut âza çift olursa, azadan en I 

I 

az kıdemlisi heyete iştirak etmez. Dairelerle heyeti ' 
umumiyede ve heyeti aleniyede kararlar ve hüküm
ler, mevcut heyetin ittifakile ve ihtilâf vukuunda! 
mutlak ekseriyetle ittihaz ve ita olunur. Tanzimat, ' 
maliye ve nafıa, mülkiye dairelerinde reyler müsa
vi olursa, Şura Reisinin başka bir daireden tayin 
edeceği bir azanın iltihakile mesele hallolunur. He
yeti umumiyede reyler müsavi olursa, reisin bulun
duğu tarafın reyi racih olur. 

şubelerinden her biri müstakillen hüküm verir. 
Bütün Şurayi Devlet âzalarının muhtelif dairele
re tefrik ve memur edilmesi Şurayi Devlet Reisine 
aittir, lüzumu halinde dairelerin her hangi birisi
ne Şurayi Devlet Reisi riyaset edebilir. 

MADDE 4 — Onuncu madde şu yolda tadil 
edilmiştir: 

Şurayi Devlet Heyeti Umumiyesi, reisten ve da
ire reislerile reis vekillerinden, azalardan ve umu
mî kâtipten teşekkül eder, 

MADDE 5 — On birinci madde şu yolda tadil 
edilmiştir: 

Şurayi Devlet Deavi Heyeti Aleniyesi, deavi 
dairesinin her iki şubesinin birleşmesile teşekkül 
eder. Bu heyetin vazifesi Şurayi Devlet Reisinin 
veya dava şubelerinden* her birinin tevdiine karar 
vereceği işlere hüküm vermektir. Şurayi Devlet 
Reisi tarafından bizzat riyaset edilmiyen heyeti a-
leniye celselerinde riyaset vazifesi, reis vekilleri
nin Şurayi Devlete duhul itibarile en kıdemlisi ve 
kıdemde müsavat halinde en yaşlısı tarafından ifa 
olunur. 

MADDE 6 — On dördüncü madde şu suretle 
tadil kılınmıştır: 

Tanzimat, mülkiye, maliye ve nafıa dairelerin
de dörder zat ve heyeti umumiyede mürettep ade
din yarısından bir fazlası ve heyeti aleniyede de 
en az dokuz zat hazır bulunmadıkça müzakere ve mu
hakeme icra ve karar ita olunamaz. Heyeti aleniyede 
mevcut âza çift olursa azadan en az kıdemlisi he
yete iştirak etmez. Heyeti umumiyede memur mu
hakemelerine ait meselelerin müzakeresi halinde 
mülkiye dairesi heyeti hazır bulunamaz. Bu tak
dirde heyeti umumiye nisabı, mülkiye dairesi he
yeti haricindeki mürettep adedin nısfından bir faz
lasıdır. Daireler ve şubelerle heyeti umumiye ve 
heyeti aleniyede karar ve hükümler mevcut heyet
lerin ittifakile ve ihtilâf vukuunda mutlak ekse
riyetle ittihaz ve ita olunur. Tanzimat, mülki
ye, nafıa ve maliye dairelerinde reyler müsa
vi olursa, Şurayi Devlet Reisinin başka bir 
daireden tayin edeceği bir azanın iltihakile 
mesele hallolunur. Heyeti umumiyede reyler 
müsavi olursa reisin bulunduğu tarafın reyi racih 
olur. 
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MADDE 4 — Şurayi Devlet Reisi, lüzum görür
se daireler ve heyetlerden her birine bizzat riya
set eder . 

Bütün Şurayi Devlet âzalarının muhtelif daire
lere tefrik ve memur edilmesi Şurayi Devlet Reisi
ne aittir. 

MADDE 5 — On birinci madde aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

Şurayi Devlet deavi daireleri umumî heyeti, 
deavi dairelerinin her ikisinin tam olarak birleş-
mesile teşekkül eder. 

Şurayi Devlet Reisi tarafından bizzat riyaset 
edilmiyen deavi daireleri umumî heyeti celselerin
de reislik vazifesi, daire reislerinin Şurayi Devlete 
intisapları itibarile en kıdemlisi ve kıdemleri bir 
ise en yaşlısı tarafından ifa olunur. 

MADDE 6 — 14 üncü madde aşağıda yazılı şe
kilde tadil edilmiştir: 

Tanzimat, mülkiye, maliye ve nafıa dairelerin
de dörder zat ve Şura Heyeti Umumiyesinde niü
rettep adedin yarısından bir fazlası hazır bulunma
dıkça müzakere icra olunamaz. 

Deavi darieleri umumî heyetinde reylerde mü
savat olursa Şurayi Devlet Reisinin iltihakile me
sele hallolunur. 

Birinci ve ikinci deavi dairelerinin müzakere 
nisabı beşer zatın toplanmasile hasıl olur. Deavi 
dairelerinde veya bu dairelerin umumî heyetinde 
mevcut azalar niürettep miktardan eksik olursa 
reis tarafından baş muavin veya muavinler heye
te ithal edilerek ikmal olunur. Şurayi Devlet Re
isi deavi dairelerinden birine bizzat riyaset ettiği 
takdirde en kıdemsiz âza ve kıdemde müsavat ha
linde en genci heyete girmez. 

Şura Heyeti Umumiyesinde memur muhakeme
lerine ait meselelerin müzakeresi halinde mülkiye 
dairesi heyeti hazır bulunamaz. Bu takdirde Şura 
Heyeti Umumiyesi toplanması nisabı mülkiye da
iresi heyeti haricindeki mürettep adedin yansın-
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MADDE 7 — Dava şubelerinin her hangi bir 
işinde reyler müsavi olursa, riyaseti Şura Reisi 
deruhte etmek suretile mevcut beşe iblâğ olunarak 
o işe karar verilir. Şura Reisi şubelerden birine 
bizzat riyaset ettiği takdirde reylerde müsavat hasıl 
olursa, bu işin karara raptı heyete reis vekillerin
den birinin iltihakına bağlı kalır. 

MADDE 8 — 2 1 inci ve 22 inci maddelerin hü
kümleri lağvedilmiştir. 

, MADDE 9 — Şurayi Devlet Reisi, daire reis
leri ve reis vekilleri, her hangi bir işi azalardan, 
muavinlerden veya mülâzımlardan birine tetkik ve 
bir rapora raptettirebilirler. Heyeti umumiyede de 
bu usul caridir. 

Dava şubelerinde müzakere nisabı beş zatin top-
lanmasile hasıl olur. Şayet, mevcut azalar bu mik
tardan eksik olursa reis tarafından baş muavin 
veya muavinler ile ikmal olunur. Şurayi Devlet 
Reisi bir şubeye bizzat riyaset ettiği takdirde en 
kıdemsiz âza ve kıdemde müsavat halinde en gen
ci heyete girmez. 

MADDE 7 - Oinz üçüncü madd" şöylece tadil 
edilmiştir. 

Gerek deavi dairesi şubelerinde, ve gerek he
yeti aleniyede muhakemat esasen tahriridir. Dava 
şubelerince lüzum görüldüğü veyahut tarafeynden 
talep vuku bulduğu takdirde şifahî izahat alınabilir. 
Heyeti aleniyede de tarafeynin şifahî ifadelerde bu
lunmağa hakları vardır. Fakat şifahî ifadeleri 
tahrirî ifadelerini izaha münhasır olur. 

MADDE S — Otuz sekizinci madde şu yolda 
tadil olunmuştur: 

Dava şubelerile heyeti aleniyede tahrirî müda
faada bulunmuş olanlar hakkında verilmiş olan hü
kümler, şifahen ifade ve müdafaada bulunmuş ol
sunlar olmasınlar vicahidir. Tahrirî müdafaada bu
lunmamış olanlara, alâkadarların talebi üzerine on 
beş gün zarfında cevap verilmediği takdirde hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu dairesinde cevabına 
ve huzuruna hacet kalmaksızın karar verileceği teb
liğ edilir. Bu karar vicahidir. 

MADDE 9 — Şurayi Devlete dava ikamesini 
mutazammın verilen arzuhaller evvel emirde reis ta
rafından memuriyetleri bir sene devam etmek üzere 
seçilecek bir âza ile iki muavinden müteşekkil bir 
heyetçe tetkik olunur. Bu tetkik neticesinde: A -
Dava idarî mahiyette değilse, B - Müddei davaya 
ehil değilse, C - Müddeaaleyhe husumet; teveccüh 
citmiyorsa, O - işte müruru müddet varsa velhasıl 
tebliğ tarzına ve usule ait bidayeten halli lâzım ge
len sair noktalar mevcutsa bu hususlar heyetçe bir 
raporla tesbit ve reise arzolunarak dava evvelâ bu 
noktalardan ait olduğu şubede karara raptedilir. 
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dan bir fazlasıdır. 

Daireler ve Şura Heyeti Umumiyesile deavi da
ireleri umumî heyetinde verilecek kararlar mutlak 
ekseriyetle ittihaz olunur. Tanzimat, mülkiye ve 
nafıa ve Maliye dairelerinde reyler müsavi olursa 
Suniyi Devlet Reisinin başka bir daireden tayin 
edeceği bir azanın iltihakile mesele hallolunur. 

Şura Heyeti Umumiyesinde reyler müsavi o-
lursa reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

MADDE 7 •— Yirmi ikinci madde aşağıda ya
zılı surette tadil edilmiştir: 

Deavi daireleri umumî heyeti aşağıda yazdı 
davaları görür: 

I - İdarî makam ve heyetlerden sadır olan mu
amele ve kararlar hakkında salâhiyet ve şekil ve 
esas ve maksat cihetlerinden biri ile kanuna veya 
nizama muhalefetten dolayı alâkadarlar tarafın
dan ikame olunacak iptal davaları, 

II - iktisat ve nafıa işleri imtiyazları hakkın
daki ihtilâflar, 

III - Maadin tasarruf ve ruhsat imtiyazları 
hakkındaki ihtilâflar, 

IV - Şurayi Devlet Reisi veya deavi daireleri 
tarafından sevkedilecek davalar. 

MADDE 8 — Yirmi dokuzuncu madde aşağı
da yazdı surette tadil edilmiştir: 

Deavi dairelerinin umumî heyetinde görülecek 
hususlardan dolayı mahkemeden evvel müddeiye 
ve müdafaalarını yazdı olarak beyan etmiş olan 
müddeialeyhe muhakeme günü bir ihbarname ile 
bildirilir. 

MADDE 9 — Deavi dairelerinde muhakeme 
tahrirî cereyan eder. Dairelerce lüzum görüldüğü 
veya taraflardan talep vukubulduğu takdirde şi
fahî izahat ta alınabilir. 

Deavi daireleri umumî heyetinde muhakeme 
alenî cereyan eder. Taraflar hazır ise iddia ve 
müdafaaları dinlenilir, biri bulunur diğeri bu
lunmazsa yalnız bulunanın ifadesi dinlenilir. Her 
iki taraf ta bulunmazsa tetkikat evrak üzerinde 
icra olunur. 
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MADDE 10 — 1 - Dava, idarî dava değilse; 

2 - müddei davaya ehil değilse; 3 - müddea aleyh 
olan daireye husumet teveccüh etmiyorsa; 4 - işte 
müruru müddet varsa, evvel -emirde bu cihetler 
tetkik ve dava karara raptolunur. Kezalik temyi-
zen görülen işlerden de heyetin takdiri ile, kanun
da bahsolunan tebliğlerden sarfınazar olunarak da
vaya hükmolunur. 

MADDE 11 — Şurayi Devlet kanununda, mef
suh usulü muhakemei hukukiye kanununa matuf 
hususlar, usule ait yeni kanunların hükümlerine 
tabidir. 

MADDE 12 — Şurayi Devlet Başkâtibinin un
vanı « Şurayi Devlet Kâtibiumumisi » unvanına 
tahvil edilmiştir. 

MADDE 13 — Teadül kanununun Şurayi Dev
lete taallûk eden kadrosu bu kanun mucibince tadil 
edilmiştir. 

AMDDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 10 — Memurin kanununun tatbıkmdan 
mütevellit ihtilâfları niyet ve memuriyetleri bir se
ne devam etmek üzere idarî dairelerden birer âza 
alınarak hususî bir şube teşkil olunur. Azaların en 
kıdemlisi heyete riyaset eder. Azaların dairelerine 
irtibatı devam eyler. 

Madde 11 — Deavi dairesi şubelerinden biri, 
mümasil bir mesele hakkında diğer şube tarafından 
evvelce verilmiş bir karara mugayir hüküm vermek 
ihtimali karşısında bulunduğu takdirde isi karara 
bağlamıyarak heyeti aleniyeye tevdi eder. Heyeti 
aleniyenin kararı kat'î ve şubeler için vacibülitti-
bardır. 

MADDE 12 — Şurayi Devlet Riesi, daire reis
leri ve reis vekilleri her hangi bir işi azalardan, 
basmuavin ve muavinlerden veya mülâzimlerden 
birine tetkik ve bir rapora raptettirebilirler. Heyeti 
umumiyede de bu usul caridir. 

MADDE 13 — Dava şubelerinden verilen karar
larda maddî hata vukuu Şurayi Devlet Reisi tara
fından kabul edildiği takdirde iş, bu noktadan tet
kik ve karara raptedilmek üzere karan veren şube
ye tevdi edlilir. 

MADDE 14 — Şurayi Devlet kanununun tat-



MADDE 10 — Otuz dördüncü madde aşağıda 
yazılı surette tadil edilmiştir: 

Deavi dairelerinde ve bu dairelerin umumî 
heyetinde davaların görülmesi sırasında yeniden 
ibraz olunan evrak ve yazılı ifadeler evvelce bun
ların gösterilmesine ve beyanına imkân ve mahal 
olmadığına veya böyle yapılmaması makbul bir 
mazerete müstenit olduğuna kanaat hasıl olursa 
kabul olunup diğer tarafa tebliğ edilir ve o da 
heyetçe tayin edilecek mühlet zarfında yazılı ce
vabını verebilir. Bu hallerde lüzum görülürse 
keyfiyet tetkik ve tahkika havale olunur. 

MADDE 11 — Otuz sekizinci madde aşağıda 
yazılı şekilde tadil olunmuştur: 

Deavi dairelerile bu dairelerin umumî heyetin
de tahrirî müdafaada bulunmuş olanlar hakkında 
verilen hükümler, şifahî ifade ve müdafaada bu
lunmuş olsunlar veya olmasınlar vicahî addolunur, j 

Tahrirî müdafaada bulunmuş olanlara alâka
darların talebi üzerine on beş gün içinde cevap 
vermedikleri takdirde hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun hükümleri dairesinde cevabına ve hu
zuruna hacet kalmaksızın karar verileceği tebliğ 
edilir. Bu karar vicahî hükmündedir. 

MADDE 12 — Kırk ikinci madde aşağıda ya
zılı şekilde tadil edilmiştir : 

Deavi dairelerinden veya umumî heyetten sa
dır olan kararlar hakkında hukuk usulü muhake
meleri kanununda yazılı sebeplere göre iadei mu
hakeme talep olunabilir. 

MADDE 13 — Şurayi Devlete dava ikamesini 
mutazammın vesilen arzuhaller reis tarafından 
tetkik heyetine havale olunur. Bu heyet bir âza 
ile iki muavinden teşekkül edip memuriyetleri bir 
sene devam etmek üzere reis tarafnıdan tayin olu
nur. 

Heyet tetkikatı neticesinde: I 
A - Dava idarî mahiyette değilse;; 
B - Müddei davaya ehil değilse; 
C - Müddei aleyhe husumet teveccüh etmi

yorsa ; 
D - İşte müruru müddet varsa; 
E - Tebliğ tarzına ve usule ait evvelce halli 

lâzım gelen sair noktalar mevcutsa. 
Keyfiyet bir raporla tesbit ve reise arzolunarak 

dava evvel emirde bu cihetlerden ait olduğu dai
rede tetkik olunarak karara raptolunur. 

MADDE 14 — Memurin kanununun tatbikin-
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teberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerinin icra
sına Başvekil memurdur. 

21/V1/1931 
Baş V. 

* ismet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

Na. 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

V. îk.V. 
Hilmi M. Şeref 

M. M. V. 
Zekâi 
Ma. V . 

M. Abdülhalik 
S. t M. V. 
Dr. Refik 

bikına ve mesainin tanzimine dair bir nizamname 
yapılacaktır. 

MADDE 15 — Şurayı Devlet kanununda, mef
suh usulü muhakemei hukukiye kanununa matuf 
hususlar usule ait yeni kanunların hükümlerine ta
bidir. 

MADDE 16 — Şurayı Devlet kanununun yirmi 
birinci, yirmi ikinci ve kırkıncı maddeleri hüküm
leri mefsuhtur. 

MADDE 17 — Şurayı Devlet Başkâtibinin un
vanı umumî kâtibe tahvil ve Şurayi Devlet kanu
nunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci, 
sekizinci ve onuncu maddelerindeki bu unvanlar da 
olsuretle tashih edilmiştir. 

MADDE 18 — Teadül kanununun Şurayi Dev
lete müteallik kadrosu bu'kanun mucibince tadil 
olunmuştur. 

MADDE 19 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerinin icra
sına Başvekil memurdur. 

9 temmuz 1931 
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den mütevellit ihtilâfları tetkik ve memuriyetleri 
bir sene devam etmek üzere reis tarafından idarî 
dairelerden birer âza alınarak hususî bir heyet teş
kil olunur. Azaların en kıdemlisi heyete reislik 
eder. Azaların dairelerine irtibatı bakidir. 

MADDE 15 — Deavi daireleri kararları arasın
da içtihat itilâfı vukuunda Şurayi Devlet Reisi iç
tihadın tevhidi için keyfiyeti deavi daireleri umu
mî heyetine tevdi eder. Bundan sonra tekevvün 
edecek mümasil hadiselerde bu heyet tarafından 
verilecek karara ittiba mecburidir. 

MADDE 16 — Şurayi Devlet Reisi ve daire re
isleri her hangi bir işi azalardan, baş muavin veya 
muavinlerden yahut mülâzimlerden birine tetkik 
ve bir rapora raptettirebilirler. Bu usul şura he
yeti umumiyesinde de caridir. 

MADDE 17 — Deavi daireleri veya umumî 
heyetince verilen kararlar müphem olur veya mü
tenakıs fıkraları havi bulunursa icrasına kadar 
taraflardan her biri iphamın tavzihini veya tena
kusun kaldırılmasını istiyebilir. 

İki tarafın isim ve sıfat ve iddiaları netayicine 
ait hatalar ve hükümdeki hesap hatalarının dahi 
tashihi istenebilir. 

Her iki takdirde kararı veren daire veya he
yetçe keyfiyet tetkik olunarak icabına göre tav
zih veya tashih olunur ve tashihi havi fıkra evvel
ce verilmiş olan ilâmın altma yazılmakla beraber 
diğer tarafa da tebliğ olunur. 

MADDE 18 — Dahiliye Encümeni tadilinin on 
dördüncü maddesi aynen. 

MADDE 19 — Şurayi Devlet kanununda mef
suh usulü muhakemei hukukiye kanununa atfedi
len hususlar usule ait ve meri kanunları mukabil 
hükümlerine tabidir. 

MADDE 20 — Şurayi Devlet kanununun 21, 
23, 32, 40 inci maddeleri ilga olunmuştur. 

'MADDE 21 — Dahiliye Encümeni tadilinin on 
yedinci maddesi aynen 

MADDE 22 — Maaşların tevhit ve teadülüne 
dair 1452 numaralı kanunun Şurayi Devlete müte
allik kadrosu bu kanun mucibince tadil olunmuştur. 

MADDE 23 — Dahiliye Encümeninin on doku
zuncu maddesi aynen 

MADDE 24 — Dahiliye Encümeninin yirminci 
maddesi aynen 

MADDE 18 — Maaşatın tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaralı kanunun ikinci maddesine 
merbut cetvelin Şurayi Devlet kısmında bulunan 
dört daire reisi beşe ve on altı âza yirmiye çıkarıl
mıştır. 
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Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/88 Dfivfet ınemurları maaşutmın tevhit ve teadülüne dair 1452 
ve 1498 numaralı kanunlara müzeyyel 1/124 v e elçilik maslahat
güzarlık ve konsolosluk müstahdemini ücretlerinin tediye sureti hak
kında 1/138 numaralı kanun lâyihaları ve Itülçe Encümeni mazbatası 

Zabitan ve askerî memurlann maaşatı hakkındaki kanuna müzeyyel 1/88 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet M - V - 19X1 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1381 

B. M.. M. Yüksek Reisliğine 

Zabitan ve askerî memurlar hakkındaki 1453 numaralı kanuna zeylen Millî Müdafaa Vekâle
tince hazırlanan ve icra vekilleri Heyetinin 20-5-1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası, merbutu cetvel ve bu hususta Maliye Ve
kâletinden yazılan 14 - V - 1931 tarih ve 68 numaralı mütaleaname suretlerile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasınm ifa ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasını rica ederim efeendim. 
Başvekil 

• • ı - . .;'..'.. ...... ' . İsmet 

Esbabı mucibe 

Memaliki ecnebiyede bulunan ateşe militerlerin maaşatı 341 muvazenei umumiye kanununun 46 inci 
maddesindeki tarifata nazaran maaşı aslilerinden yüzde 12 aidatı tekaüdiye badettenzil mütebakisi 
ile temsil tahsisatları ve mahalleri hayat pahalılığımecmuundan alelusul kazanç ve maktu zam ve 
munzam kesirler ve maarif vergisi düşülerek İngiliz lirası olarak tediye olunuyordu. 1 eylül 1929 
tarihinden itibaren mevkii meriyete konulan zabitan ve askerî memurları maaşatı hakkındaki 1453 
numaralı kanunda temsil tahsisatı hakkında hiç bir kayit mevcut olmayıp ancak kanunun sureti tatbi-
kına dair Maliye Vekâleti Celilesince tanzim olunan izahnamenin 14 üncü maddesinde kanunun dairei 
şümulüne dahil zabitan ve askerî memurlara bu ta-limatnamenin üçüncü ve Ankarada bulunanlara 
dördüncü maddesinden maada bir gûna tahsisat vezamaim itası menedilmiş olduğundan ateşe militer-
lere temsil tahsisatı ve mahallî hayat pahalılığı namile tahsisat ilâvesine imkân olmadığı ancak kanu
nun dördüncü maddesi mucbince ateşe militerlerin rütbelerine göre dahil oldukları derece maaşının 
İngiliz lirası üzerinden kendilerine verilecek olan tutarı ile evvelki maaş temsil tahsisatı ve mahallî 
hayat pahalılığı zammı mecmuunun ingiliz lirası üzerinden tutarından tekaüt aidatı, kazanç vergisi, 
maktu zam, kazanç munzam kesirleri ve maarif vergisi badettenzil almış oldukları mebaliğ arasın
daki farkın hakkı müktesep olarak tesviyesi muktazi görülmüş olduğu yazılıdır. 

Müstağnii arz ve izah olduğu üzere teadül kanununun istihdaf eylediği maksadın asıl maaşata muh
telif suretlerle verilen muhassasatın ilâvesinden sonra tevkifatın icrası gibi bir takım ameliyeyi 
ortadan kaldırıp hesabatın teşevvüşten vikayesine matuf bulunmasına göre izahnamede tesbit olunan 
şekilde tahakkuk muamelesinin icrası maksat ve ruhu kanun ile kabili telif görülmemektedir. Zabitan ve 
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askerî memurlar maaşatı hakkındaki salifüzzikir 145)3 numaralı kanunda temsil tahsisatı hakkında 
bir kayit olmamakla beraber Devlet memurları nıaaşatınm tevhit ve teadülüne dair 1452 numa
ralı kanunun 12 inci maddesinde 1341 senesi bütçe kanununun 46 inci maddesindeki maaşlarından 
tevkif atı kanuniye badelicra mütebakisi ibaresi yerine (maaşlarının aslı) ibaresi ikame olunmuştur. 
diye musarrah olmasına göre işbu 46 inci maddenin yalnız bu cihetinin ilgası cihetine gidilerek ah
kâmı sairesinin devamı meriyeti lâzım geleceğini sarahatan göstermektedir. 

Vakıa Devlet memurları maâşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna mü-
zeyyel 1498 numaralı kanunun 6 inci maddesinde 1341 muvazenei umumiye. kanununun 46 ve 
1927 muvazenei umumiye kanununun 20 inci maddelerinin elçilik ve şehbenderlik memurlarının 
maaş, temsil tahsisattı ve hayat pahalılığına müteallik ahkâmının mülga olduğu ınuharer ise de 
işbu 1498 numarası kanun Hariciye Vekâleti elçilik ve şehbenderlik memurları maaşatı hakkında 
vazı ahkâm eylemiş, Müdafaai Milliye memurları bu ahkâmdan müstesna tutulmuş olmasına meb-
ni 1341 muvazenei umumiye kanununun 46 inci maddesinin yalnız Hariciye Vekâleti elçilik ve 
şehbenderlik memurlarına müteallik kısmın ilga edilmiş olduğu ve şu hale göre de ateşemiliterlerin 
maaşları 1341 muvazenei umumiye kanununun 46 inci maddesi ahkâmına tevfikan tesviye olun
mak lâzım geleceği tahakkuk etmektedir. 

1498 numaralı kanun ile Hariciye Vekâletinin elçilik ve şehbenderlik memurları maaşatı tes-
bit olunmak suretile bunların tahakkuk muanıelâtındaki müşkül ameliye ortadan kaldırılmış ol
duğu gibi Müdafaai Milliyeye mensup atesemiliterler maaşları da sabit ve basit bir şekle ifrağı 
lâzimei halden görülmüştür. Ateşemiliter ve mülhaklarının derecee maaşlarına ilâve olunan tem
sil tahsisatları bulundukları mahallerdeki hariciye memurlarına mümasil tutulmuştur 

Merbut lâyihai kanuniyenin mevkii meriyete vazı esbabının istikmal buyrulması zımnında 
işbu esbabı mucibe lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Maliye Vekâletinin 16/V/1931 tarih ve 63 numaralı tezkeresi suretidir 

Zabitan ve askerî memurları maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanuna zeylen Millî Müdafaa 
Vekâleti üelilesince tanzim kılınıp Yüksek Makamınızdan hazineye havale buyrulan kanun lâyi
hası Le esbabı mucibesi ve merbutu cetvel tetkik olundu. Vekâleti müşarüleyhaya mensup atesemi
literler maaşlarının da sabit ve basit bir şekle ifrağı içinHariciye memurları maaş ve temsil 
tahsisatları hakkındaki 1498 numaralı kanuna kiyaseti bir kanun tanzimile ateşemiliterlerin maaş
larının da muntazam bir esasa raptı hazinece de muvafık görülmüş ise de, ateşemiliterlerin 1341 
senesi muvazenei umumiye kanununun 46 inci maddesi mucibince almakta oldukları maaş ile temsil 
tahsisatları ve mahalleri hayat pahalılığı yekûnu ile merbut cetvel mucibince ingiliz lirası üze
rinden alacakları maaş ve temsil tahsisatları yekûnu arasında mühim bir fazlalık mevcut olduğu 
görülmüştür. Bütçenin vaziyeti dolayısile maaş tezyit esasına göre yapılan merbut kadro tahsi
satının haddi lâyika indirilmesi suretile tadili ve alelhusus 60 lira olarak konulan temsil tahsisa
tının 50 liraya tenzili münasip olacağını arzeylerim efendim. 

Maliye Vekili 
M. Abdülhalik 

Zabitan ve askerî memurları maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanuna müzeyyel 
kanun lâyihası 

Madde 1 —Ateşemiliter ve ateşe navallar ile ateşe ariyen ve muavinlerinin ve mülhaklarının 
maaşı aslileri ve temsil tahsisatları merbut cetvelde gösterilmişti]'. 

Madde 2 — Mezkûr maaşlarla temsil tahsisatları cetvelde gösterilen miktarda İngiliz lirası 
olarak tediye olunr. 

Madde 3 — 1341 muvazenei umumiye kanununun 46 ve 1927 muvazenei umumiye kanununun 
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20 inci maddelerinin Millî Müdafaaya mensup hariciye memurlarının maaşlarına müteallik hüküm
leri mülgadır. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanunun icrasına Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

20 - V - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Ma. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekâi ti. Kaya ti. Kaya M. Abdül halik 
Mf. V. Na. V. ik. V. S. t. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

Rütbe 

Temsil tahsisatı 
Ateşemili- Muavin ve Maaş 

terlerin Mülhakların derecesi Yekûn 

Vaşington Natık in 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Tokvo 

Londra 

Paris 

60 
60 
60 

60 
60 
60 

35 
35 
35 

35 
35 
35 

35 
35 
35 

35 
35 
35 

25 
25 
25 

22 
22 
22 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

130 
115 
105 
80 
75 
70 

130 
115 
105 
80 
75 
70 

105 
90 
80 
70 
65 
60 

105 
90 
80 
67 
62 
57 



Rütbe 

Temsil tahsisatı 
Ateşe Muavin ve Maaş 

Militerlerin Mülhakların derecatı Yekûn 

Berlin 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Vüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaş 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Moskova 

Bükreş 

Kahra 

Bern 

25 
25 
25 

25 
25 
25 

25 
25 
25 

22 
22 
9 9 

15 
15 
15 

22 
22 
22 

22 
22 
22 

15 
15 
15 

15 
15 
15 

12 
12 
12 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

95 
80 
70 
67 
62 
57 

95 
80 
70 
67 
62 
57 

95 
80 
70 
60 
55 
50 

92 
77 
67 
60 
55 
50 

85 
70 
60 
58 
52 
47 
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Rütbe 

Temsil tahsisatı 
Ateşemili- Muavin ve Maaş 

terlerin Mülhakların derecesi Yekûn 

Varşuva 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binba§ı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

İstokhulnı 

Lâhi 

Tahran 

Matrit 

25 
25 
25 

25 
25 
25 

25 
25 
25 

20 
20 
20 

10 
10 
10 

20 
20 
20 

15 
15 
15 

15 
15 
15 

10 
10 
10 

8 
8 
8 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

90 
80 
70 
65 
60 
55 

95 
80 
70 
60 
55 
50 

95 
80 
70 
60 
55 
50 

90 
75 
65 
55 
50 
45 

80 
65 
55 
53 
48 
43 
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Rütbe 

Temsil tahsisatı 
Ateşe mi- Muavin ve Maaş 
literlerin mülhakların derecesi Yekûn 

Riga 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Roma 

Prag 

35 
35 
35 

20 
20 
20 

« 

12 
12 
12 

30 
30 
30 

15 
15 
15 

10 
10 

70 
55 

, 45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 

105 
Q0 
£0 
75 
70 
65 

90 
75 
65 
60 
55 
50 

82 
67 
57 
55 
50 

10 35 45 

Brüksel 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
Kn Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 

Wiyana 

Peşte 

20 
20 
20 

12 
12 
12 

12 
12 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 

90 
75 
65 
53 
48 

' 43 

82 
67 
57 
53 
48 
43 

82 
67 
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Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Muavin Binbaşı 
K. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 

Rütbe 

Sofya 

Atina 

Belgrat 

Bağdat 

Kabil 

Temsil tahsisatı 
Ateşemili- Muavin ve Maaş 

terlerin Mülhakların derecesi Yekûn 

12 

12-
12 
12. 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

8 
8 
8 

8 
8 
8 

8 
8 
8 

10 
10 
10 

8 
8 
8 

8 
8 
8. 

45 
45. 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 -
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 
45 
45 
40 
35 

70 
55 

. 45 
45 . 
40 
3 5 

57 
53 
48 

' 43 

82 
67 
57 
53 
48 
43 

82 
67 
57 
53 
48 
43 

82 
67 
37 
55 
50 
45 

80 
65 
55 
53 
48 
43 

80 
65 
55 
53 
48 
43 
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Ataşamiliterler maaşafr 

Eski maaşları ( Yeni teklif olunatı kanun mucibince alacakları maaş ) 
Temsil Derece Temsil Derece 
maaşı maaşı Yekûn maaşı maaşı Yekûn Rütbe ait olduğu memleket 

765 
574 
659 
540 
628 
659 
585 
549 
565 
429 
568 
450 
518 
540 

035 

50 
50 
50 
50 
5Q 
50 
50 
50 
50 
50 

50 

50 

55 
40 
45 
40 
45 
45 
55 
45 

. 4 5 

* 35 
55 
40 
45 
40 

630 

820 
614 
704 
580 
673 
704 
640 
594 
610 
464 
623 
490 
563 
580 

8665 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 

50 

35 
22 
25 
22 
25 
25 
20 
20 
20 
10 
12 
8 

12 
15 

271 

55 
40 
45 
40 
45 
45 
55 
45 
45 
35 
55 
40 
45 
40 

630 

90 
62 
70 
62 
70 
70 
75 
65 
65 
45 
67 
48 
57 
55 

901 

Kay. Paris Ata. Mil. 
K. Yzb. » JJ Muav. 
Bnb. Moskova 
K. Yzb. » 
Bnb. Berlin Ata. MİL 

» Bükreş » » 
Kay. Roma » » 
Bnb. » Muav. 

» Tahran Ata. Mil. 
Yzb. » Mua. 
Kay. Atina Ata. Mil. 
K. Yzb. Viyana Muav. 
Bnb. Belgrat » 
K. Yzb. Kahire » 

Yekûn 

Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülüne dair 1425 ve 1498 numaralı kanunlara, 
müzeyyel 1/124 numaralı kanun lâyihası 

T . C . ' ' " " "•«••)•<•,• i 

Başvekâlet ' 22 - 77 - 1931 
Muamelât Müdürlüğü * ' \ : lıs J * . 

Sayı: 6/1791 " • : ' : T î ; 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

18 - V - 1929, 1 - VI - 1929 tarih ve 1452, 1498 numaralı kanunlara zeylen Hariciye Vekâletin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 17 - VI - 1931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı ınucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim . 
Başvekil 

,;• ' .>: İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hariciye Vekâleti memurlarının kolaylıkla hariçte ve dahilde istihdam edilebilmelerini temin 
ve bu suretle malî vaziyetin icap ettirdiği tasarrufları icra edebilmek ve hususile hariciye meslek, 
idare ve İhtisas memurları için asıl olan ve dünyanın her tarafında kabul edilmiş bulunan sistemi 
tatbik ederek Cumhuriyet Hariciyesinin atideki inkişafını en tabii ve velût mecrasına sok
mak gayesile 1452 ve 1498 numaralı kanunlarda dereceleri yekdiğerinin ayni olan Hariciye Vekâ
leti memuriyetlerinin unvanları barem esasları, tağyir ve tadil edilmeksizin tadil ve tevhit edilmiş 
ve bu hususta tanzim edilen lâyihai kanuniye merbuten arz ve takdim kılınmıştır. 

Bu sene Hariciye Vekâletinde, İktisat Vekâletinde mevcut olan tetkiki mukavelât dairesine 
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mukabil bir teşkilât vücûda getirilmek üzere mezkûr vekâlet bütçesinden Hariciye bütçesine naklo
lunan 100 ve 90 lira maaşlı iki memur ve üçüncü ve dördüncü derecede olan ve 80 lira maaşlı iki 
memuriyetin derecesi memurinin terfi ve terakkilerini normal bir surette temin edebilmek maksa-
dile altıya tenzil ve bu derecedeki memurların kadroda bu dereceden mevcut olan bir memuriyet
le beraber adedi 4 olarak tesbit edilmiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 18 - V -1929, 1 - VI -1929 tarih ve 1452, 1498 numaralı ka
nunlara müzeyyel kanun lâyihası 

Madde 1 — 1452 ve buna müzeyyel 1498 numaralı kanunlarda dereceleri yekdiğerinin ayni olan 
Hariciye Vekâleti merkez elçilik ve konsolosluk ve Matbuat Umum Müdürlüğü memurlarının un
vanları işbu kanuna merbut cetvel mucibince tesbit edilmiştir. 

Madde 2 — Mezkûr cetvelde yazılı derecelerdeki memurlardan - 14 üncü derece müstesna - hariç
te istihdam olunacakların adet ve temsil tahsisatları her sene hariciye bütçesine raptedilecek bir cet
vel ile tesbit olunur. Bu memurların maaş ve temsil tahsisatları 1498 numaralı kanunun ikinci mad
desi mucibine etesviye olunur. 

Madde 3 — Hariçteki memurlardan muvakkat veya daimî bir vazife ile merkeze çağrılanlar da
vet olundukları tarihi takip eden ay iptidasından itibaren ve avdetlerinde avdetlerini takip eden 
ay iptidasına kadar dereceleri maaşı emsali hasılı üzerinden Türk parası olarak tesviye olunur . 

Madde 4 — Muvakkat veya daimî bir vazife ilemerkeze çağrılanların yerlerinde kalacak veya 
görülecek lüzuma mebni azamî dördü geçmemek üzere her hangi bir mahalle gönderilecek vekil 
maslahatgüzarlara üçüncü maddedeki esas dairesinde maaş tasarrufatmdan azamî yirmi liraya ka
dar vekâlet tahsisatı tesviye olunur. 

Madde 5 — Muvakkat veya daimî bir vazife ile merkeze çağrılan hariciye memurlarına vesaiti 
nakliye üeretlerile bagaj masrafları ve yalnız seyahat yevmiyeleri ve bu muvakkat vazife üç aydan 
fazla devam edecek olduğu takdirde merkeze celbedecekleri aileleri efradı ve hizmetkârlarına se
yahat ve bagaj masrafları ve yalnız seyahat yev-miyeleri harcırah kanunu ahkâmına tevfikan tes
viye olunur. 

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 — Bu kanunun hükümlerini* icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

17 - VI -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr, Refik 
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a 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
6 
7 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
14 

Meslek 
Meslek 
Meslek 
Meslek 
Meslek 
Meslek 
İhtisas, 
Meslek 
Meslek 
İhtisas; 
Meslek 
Meslek 
İhtisas 
Müsavi 
Meslek 
İdare; 
İhtisas 

Meslek 
İdare; 
İhtisas 

Meslek 

îdare; 
İhtisas 

Meslek 

İdare ; 
İhtisas 

Meslek 
İdare; 
Meslek 
ve kanç 
İdare; 
İhtisas 

Meslek 
îdare; 

Memuriyetin nevi 

Büyük elçi 
Büyük elçi 
Büyük elçi 
Büyük elçi 
1 inci sınıf elçi 
1 inci sınıf elçi 
Baş hukuk müşaviri 
İkinci sınıf elçi 
İkinci sınıf elçi 
Hukıı müşaviri 

; Daimiî maslahatgüzar 
• Daimiî maslahatgüzar 

Hukuk müşaviri 
r; İdare müşaviri 
; B. elçilik müsteşarı ve baş konsolos 

1 inci sınıf müdür 
Hukuk müşaviri baş muavini 
ve muavini ve mütercim 

; Orta elçilik müsteşarı ve hiriııcisııııf konsolos 
İkinci sınıf müdür 

; Elçilik b. kâtibi ve 2 inci sınıf konsolos 

1 inci muavin 
Hukuk m. muavini 

; Elçilik 2 inci kâtibi ve muavin konsolos 

İkinci muavin 

; Konsolos muavini 
Muavin 

; Elçilik 3 üncü kâtibi 
ılar 

Kâtibi 
Evrak memuru 

; Ataşe 
İdare kâtibi 

Adet 

1 
2 
2 
4 
6 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
7 

3 
2 
2 
6 
35 
1 
4 
5 
7 
2 
2 
1 
5 

10 
13 

6 
1 
4 
6 
6 

26 
21 

2 
2 
6 

11 
20 
31 
52 

29 

Maaş 

150 
150 
150 
150 
125 
125 
125 
100 
100 
100 

90 
90 

70 
55 
55 
55 
55 

45 
45 
45 
45 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
30 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

20 

Temsil 
taktisatı 

100 
80 
60 
50 
40 

0 
0 

40 
0 
0 

15 
0 

0 
35 
20 
10 

0 
30 
20 
15 
10 
0 

30 
25 
20 
10 
5 
0 

25 
15 
8 
5 
0 
0 

20 
17 
15 
12 
8 
5 
0 

0 
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Elçilik, maslahatgüzarlık ve konsolosluk müstahdemini ücretlerinin tediye sureti hakkında 1/138 

numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 6 - VTI - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı : 6/1952 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1931 senesi bütçesinde ecnebi memleketlerdeelçilik, maslahatgüzarlık ve konsolosluklarımız 
müstahdemini ücretlerinin sureti tediyesi hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 1 - VII - 1.931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan maddei ka
nuniye lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına • müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1931 senesi teklif bütçesile elçilik, maslahatgüzarlık ve konsolosluklar müstahdeminin in adedi 
tenzil ve 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun (46) inci maddesinin 1 inci fıkrası mucibince 
harpten evvelki fii resmî hesabile mukabili ingiliz lirası tesviye edilmekte olan ücretleri (D) cet
velinde haddi asgariye indirilmek suretile ingiliz lirası olarak tesbit edilmiş olduğundan bu bapta 
muvazenei umumiye kanununa bir maddenin ilâvesi icap eylemektedir. 

Kanun lâyihası 

Elçilik, Maslahtgüzarlık ve konsolosluklar müsthdemininin ücretleri (D) cetvelinde gösterilen inik 
tarda ingiliz lirası olarak tediye olunur. 

1 - VII - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. I. M. V. 
Esat Hilmi Şeref Dr. Refik 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 11 - VII - 1931 

M. No. 59 
Esas No. 1/88, 124, 138 

Yüksek Reisliğe 

Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanun ile 1498 numaralı .zeyline tezyil edil
mek üzere hariciye Vekâletince tanzim ve Başvekâletin 22 - VI - 1931 tarih ve 1791 numaralı tez-
keresile zabitan ve askerî memurlar hakkındaki 1453 numaralı kanuna tezyil edilmek üzere Millî 
Müdafaa Vekâleti tarafından tanzim ve Başvekâletin 24 - V -1931 tarih ve 1381 numaralı tezkere-
sile ve elçilik, maslahatgüzarlık ve konsolosluk mütahdemini ücretlerinin İngiliz lirası üzerinden 
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verilmesine dai r olup Başvekâlet in 6 -VI I . -1931 tar ih ve 1952 numaral ı tezkeresile Büyük Meclise 
t akd im olunan k a n u n lâyihalar ı encümenimize havale buy.ru 1 muş olduğundan tevhiden ve Maliye ve 
Haric iye Vekilleri Beylerin huzurile müzakere edildi. 

Hariciye meslek, idare ve ihtisas memurlarr için asıl olan sistemi ta tb ik ederek Cumhuriyet Har i 
ciyesinin at ideki itkişafını tabiî yoluna sokmak ve senenin malî zaruret ler ini nazara a la rak ica-
beden tasar ruf lar ı temin edebilmek üzere teklif olunan kanun lâyihası esas itibarile encümenimizce 
de muvafık bu lunmuştur . 

Ancak Matbuat Umum Müdür lüğü kadrosunda mevcut bulunan dahilî matbuat kısmının Har i 
ciye Vekâlet inden fekki irt ibatile Dahiliye Vekâletine rapt ı hususundaki teklif ayrı bir kanunun 
mevzuu mahiyet inde görülmüştür . Zaten Dahiliye Vekâletince de dahilî matbuat işlerde meşgul ola
cak teşkilât ın esasları hazır lanmamış ve bütçe zaruret ler i dolayısile bu sene için bu hazırlığın ya
pılmasına da imkân buJunamıyacağı anlaşılmıştır . 

Bu it ibarla mevzuun daha ziyade işlenerek olgun bir halde Yüksek Meclise arzedilnıesi -muvafık 
bulunmuş ve dahilî ma tbua ta ait olup Hariciye kadrolarrndan çıkarılması teklif edilen on me
murun dahilî ma tbua t a ai t hizmetleri muat ta l b ı rakmamak için şimdilik evvelce olduğu gibi Harici
ye kadro la r ında bırakılması ve teklif olunan lâyihaya merbut cetvelde ona göre tashihat yapılması 
karar laş t ı r ı lmış t ı r . Ayni veçhile İktisat Vekâleti kadro lar ında bulunan te tkiki muka-
velâtı t icariye dairesinin Hariciye Vekâleti merkez teşkilâtı meyanma alınması hususundaki tek
lif dahi bu daire 15 şubat 1926 tarih ve 742 numaral ı kanunla teşkil edilmiş olmak dolayısile İm
kanım mevzuu te lâkki edilmiştir. Bu hususta ayrı bir lâyiha hazır lanıp Büyük Meclise t akd im olu-
nuncıya kada r bu daire ir t ibatının sabıkı veçhile bırakılması zarurî görülmüş ve teklif lâyihasına 
merbut cetvelde ona göre tashihat yapılmıştır . 

Ateşemiliter, a teşenavval ve aeryenlere bu lunduklar ı ecnebi memleket lerde verilecek temsil tah
sisat lar ının tabi olacağı ahkâmı tesbit etmek üzere Millî Müdafaa Vekâleti t a raf ından hazır lanan ka
nım lâyihası ve buna merbut cetvel Haric iye Vekâleti memurlar ından hariçte is t ihdam edilecekler 
hakkındaki ahkâm ile münaseba t t a r görüldüğünden iki teklif tevhit edilmiş ve ecnebi memleketler
de bulunan bilûmum Devlet memurlar ının vazifelerinin mahiyet ler ine göre ayni ahkâma tabi olarak 
temsil tahsisatı almaları ahkâmın tenazur ve muvazatı noktai nazar ından muvafık bu lunarak kabul 
olunmuştur . 

Bu it ibarla ateşemiliter, naval ve aeryenlerin bulunduklar ı yerlerdeki sefaret müsteşarları ve mu
avinlerinin birinci sınıf konsoloslar, mülhaklar ın ın da sefaret ikinci kât ipler i gibi temsil tahsisatı 
a lmalar ı muvafık bulunmuştur . 

Ecnebi memleket lerde vazife ifa eden b i lûmummemurlar maaşlar ın ın tediye tarz ın ın ve bunlar
dan temsil tahsisat ı a lanlar ın temsil tahsisat lar ı mik ta r la r ın ın dahi ayni ahkâma tabi bulunması 
tabiî görülerek hariçteki t icaret mümessilleri ve talebe müfett işleri ile m u v a k k a t memuriyet le ec
nebi memleket lere gidecek olan memur la ra ait ahkâmın dahi bu kanun lâyihasında cemi muvafık 
bulunmuş ve bu hükümleri ihtiva eden maddler tedvin edilerek lâyihaya ilâve olunmuştur . 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Rs. V. M. M. Kâ t ip 
(rümüşane İ s tanbul Konya Tokat Aksaray Bursa Oorum Elâziz 
H. Fehmi Ali Bana K. Zaim. Süreyya A. Süreyya Dr. Galip Mustafa II. Tahsin 

Erzurum İspar ta Konya Kayseri Kırklareli Niğde .Sivas Kütahya Yozgat 
Aziz Mükerrem K. Hüsnü A. Hilmi M. Nahil Faik M. Remzi Muhlis S. Sırrı 

http://buy.ru
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Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 ve 1489 numaralı kanunlara müzeyyel 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındeki 18 - V -1929 tarih ve 1452 numaralı kanun ile 
buna müzeyyel 1- VI -1929 tarih ve 1498 numaralı kanunda dereceleri bir birinin ayni olan harici
ye Vekâleti merkez, elçilik ve konsolosluk ve Matbuat Umum Müdürlüğü memurlarının unvanları 
teadül dereceleri ve temsil tahsisatlar? ile adetleri işbu kanuna merbut cetvel mucibince tesbit edilmiş
tir 

Madde 2 — Memaliki ecnebiyedeki memurladan muvakkat bir vazife ile merkeze çağrılanlara, 
davet olundukları tarihi takip eden ay iptidasına kadar olan maaşları, dereceleri maaş emsal hasılı 
üzerinden Türk parası olarak tesviye olunur. 

Daimî bir vazife ile memaliki ecnebiyeye gönderilenlere memuriyet mahallerine muvasalatların
dan itibaren ve memaliki ecnebiyeden merkeze celbolunanlara tebliğ tarihine kadar maaşları İngi
liz lirası olarak tesviye olunur. 

Ancak haleflerinin vüruduna kadar intizar emri almaları dolayısile vazifelerinde kalanlara halef
lerinin vüruduna kadar ve intizar emri almadıkları halde haleflerinin vürut etmemesi dolayısile va
zifelerinde kalmış olanlar on beş günü geçmemek üzere kaldıkları müddet için İngiliz lirası üzerin
den maaş tesviye olunur. 

Madde 3 — Muvakkat veya daimî bir vazife ile merkeze çağırılanların yerlerinde kalacak veya 
görülecek lüzuma mebni azamî dördü geçmemek üzere her hangi bir mahalle gönderilecek vekil 

Maslahatgüzarlara ikinci maddedeki esas dairesinde maaş tasarruf atından azamî yirmi liraya k-ı-
dar vekâlet tahsisatı tesviye olunur. 

Madde 4 — Muvakkat bir vazife ile merkeze çağrılan hariciye memurlarına vesaiti nakliye ücre-
tile bagaj masrafları ve yalnız seyyahat yevmiyeleri ve bu muvakkat vazife iki aydan fazla devam 
edecek olduğu takdirde aileleri efradının yalnız yol masrafları tesviye olunur. 

Madde 5 — Bu kanuna merbut cetvelde yazılı hariciye memurlarından ecnebi memleketlerde is
tihdam olunanların maaş ve temsil tahsisatları ile elçilik, maslahatgüzarlık ve konsolosluklar müs-
tahdemininin her sene bütçe kanunile tesbit edilecek ücret miktarı İngiliz lirası olarak tesviye olu
nur. 

Madde 6 — Ecnebi memleketlere gönderilecek ateşemiliter, ateşenaval ve ateşeaeryanlar, sefa
ret müsteşarları, ateşe muavinlerine, birinci sınıf konsoloslar, ateşe mülhaklarına sefaret ikinci kâ
tipleri için cetveli mahsusunda yazdı beher mahalle göre Hariciye Vekâleti tarafından tesbit edil
miş ve edilecek olan temsil tahsisatı miktarını geçmemek üzere temsil tahsisatı verilir. 

Hariciye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde gönderilecek askerî ateşemiliterle bunların muavin ve 
mülhaklarının temsil tahsisatlarının miktarı muadil memleketlere verilmekte olan temsil tahsisat
larına kıyasen İcra Vekilleri Heyeti kararile tayinolunur. 

Madde 7 — Ecnebi memleketlerdeki ticaret mümessillerine bulundukları memleketlerde sefare 
müsteşarlarına verilmekte olan temsil tahsisatının azamî miktarını ve ayda yirmi iki lirayı geçme
mek üzere temsil tahsisatı verilir. 

Madde 8 — Bu kanuna merbut cetvelde yazılı hariciye memurlarından hariçte istihadm olunan
ların ve ateşemiliter, ateşenaval, ateşeaeryenler ile muavinlerinin ve mülhaklarının ve haricî ticaret 
mümessillerinin maaş ve temsil tahsisatları ve talebe müfettişlerinin maaşları ve bunlara ait müstah
demlerin her sene bütçesile tayin olunacak ücretleri İngiliz lirası olarak işbu kanunun 2, 3, 6 ve 
7 inci maddeleri hükümlerine göre tesviye olunur. 

Madde 9 — Bu kanun 1 ağustos 1931 tarihinden muteberdir. 

Madde 10 —»- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Q Memuriyetin nevi 

1 Meslek; Büyük elçi 

Meslek; Birinci smıf elçi 
2 Meslek; Birinci sınıf elçi [1] 

ihtisas; Baş hukuk müşaviri 

Meslek; İkinci sınıf elçi 
İhtisas; Hukuk müşaviri 

Meslek; Daimî maslahatgüzar 
4 Meslek; Daimî maslahatgüzar 

ihtisas; Hukuk müşaviri 

6 idare; İdare müşaviri 

Meslek; Büyük elçilik müsteşarı ve baş konsolos 
7 idare; Birinci sınıf müdür 

İhtisas; Hukuk müşaviri baş muavini, muavini ve mütercim 

8 

9 

10 

Meslek; Orta elçilik müsteşarı ve birinci sınıf konsolos 

tdare; ikinci sınıf müdür [2] 
ihtisas; 

Meslek; Elçilik baş kâtibi ve ikinci smıf konsolos 

idare; Birincin sınıf muavin 
İhtisas; Hukuk müşaviri muavini 

Meslek; Elçilik ikinci kâtibi ve muavin konsolos 

İdare; ikinci sınıf muavin 
ihtisas; Mütercim 

[1] Vekâlet müsteşarlığını ifa eder. 
[2] Biri ayniyat muhasipliği vezif esini de ilâveten yapacaktır. 
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<u a 

û Memuriyetin nevi 

11 
Meslek; Konsolos muavini 
İdare; Muavin 

M-eslek; Elçilik üçüncü kâtibi ve kançılarlar 
12 ihtisas; Evrak memuru 

İdare; Kâtip 

14 
Meslek; Ateşe 
İdare; İdare kâtibi 

15 t dar e; Kâtip 

Temsil 
Adet Maaş tahsisatı 

21 30 

2 
2 
6 
U 
20 
31 
52 

. 25 

30 i 20 

1 17,50 

20 
17 
15 
12 
8 
5 
0 

0 

0 



Sıra No 62 
Zabıtan ve Askerî memurların maaşatı hakkındaki kanu
nun I inci ve 2 inci maddelerinin tadiline dair 1/133 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 30 - VI - 1931 

Şube: 1 
Muamelât Müdürlüğü 

Sayı: 6/1898 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanunun birinci ve ikinci 
maddelerini muaddil Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 29 - VI - 1931 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Zabitan ve askeri memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanunun 1 inci maddesi; kara, 
deniz, hava, imalâtı Harbiye ve Harita zabitan ve askerî memurlarını ve jandarma zabitanını dairei 
şümulüne almakta ve jandarma askerî memurlarını hariç bırakmaktadır. 

Halbuki; 1706 numaralı jandarma kanununun 4 üncü maddesi jandarmayı zaptı raptında ve hu
susî kanunlarla gösterilmiş zat işlerinde askerî kanun ve nizamnamelere tabi kılmakta ve 12 inci 
maddesi de jandarma zabitan ve memurlarının meratip silsilesinin ve terfilerinin orduda olduğu gibi 
kayit ve işaret etmiş olmasına binaen, 1706 numaralı jandarma kanunu mucibince jandarmadaki aske
rî memurları da 1453 numaralı kanunun şümulü dairesine girmiştir. 

Bu sebeple 1453 numaralı kanunun 1 inci maddesinin de 1706 numaralı jandarma kanununa ta-
aruz etmemesi için mezkûr kanuna göre tadilât yapılmasına ihtiyaç hasıl olmaktadır. 

Bu tadil; birinci maddedeki (Kara, deniz, hava, imalâtı Harbiye ve Harita) dan sonra (jandar
ma) kelimesinin ilâvesi ve askerî memurları ifadesinden sonra gelen (jandarma zabitanı) ibaresinin 
kaldırılması maksadı temine kâfi görülerek 1 inci madde o suretle tadil edilmiştir. 

1453 numaralı kanunun 2 inci maddesi; Millî Müdafaanın kara, deniz ve hava kısımlarile İmalâ
tı Harbiye ve Harita Umum Müdürlüklerinin ve Jandarma Umum Kumandanlığı seyyar ve sahil 
kıtaatının kadroları Bütçe Encümenince her sene kabul ve» tasdik edilecek şekilde tatbikini ve Jan
darma Umum Kumandanlığı merkez ve vilâyetler teşkilâtile sabit kıtaatı kadrolarının her sene bütçe 
kanununa raptedilecek cetvellerle tesbitini amirdir. 

Jandarma seyyar ve sahil kıtaatının kadroları; ne kadar mahrem tutulmak icap ederse memleketin 
kuvvayi umumiyesi meyanmda bulunan ve ordunun seferberliğine de dahil olan jandarmanın diğer ak
sam ve teşkillerinin de o derece mahrem tutulması icap etmekte ve bu kadroların bütçe kanununa mer-
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but bulunması bu mahremiyeti temin edememekte olmasından ve sabit ve seyyar teşkilât, yekdiğerinin 
mütemmimi bulunduğundan ve bu teskiller'in tadil veya kısmen ilga ve diğerine ilâve edilmesi 
her iki kadroyu da alâkadar ettiğinden, jandarmanın' bütün kadrolarının, Millî Müdafaanın kam, 
deniz, hava kısımlarile İmalâtı Harbiye ve Harita Umum Müdürlükleri kadroları gibi mahrem tutul
ması ve Bütee Encümenince tetkik ve kabul edilmesi esasının vazr için kanunun 2 inci maddesinin 
de ilişik seklinde tadiline ihtiras hasıl olmuştur. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M.M. Encümeni 7 - VII - İMİ. 
Karar No: 14 

Esas No: 1/'7.7.7 
Yüksek Reisliğe 

Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkında 1452 numaralı kanunun 1 inci ve kinci mad
delerini mııaddîl olup Millî Müdafaa Encümenine tevdi buyrulan kanun lâyihası mütalea ve tet
kik olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasındaki izahata muvafık olan lâyihadaki maddeler enciimenimizce kabul 
edilmiştir, arzolunur. 

M. M. En. Rs. 
Kütahya 

Aza 
Kırşehir 

L. Müfit 

M. M. 
("î i resim 

İhsan 
Âza 
Tokat 

Hüsnü 

Kâtip 
Muş 

Aza 
Kastamonu 

A. Rıza 

Âza 
Kars 

Muhittin 
Aza 

Niğde 
Ali Galip 

Âza 
Diyarbekir 
Kâzını 

Âza 
Ordu 

Recai 

Âza 
• Tokat 
B. Lûtfi 

Âza 
Malatya 

M. Nedim 

Bütçe Encümeni maebatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 18 - VII - 19.11 
Mazbata No: 68 
Esas No: 1/133 

Yüksek Reisliğe 

Zabıtan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin tadiline dair olup Millî Müdafaa Encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi kı
lınan kanun lâyihası Dahiliye Vekili Bey ile Umum Jandarma Kumandanı Kâzım Paşa hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dahi izah edildiği üzere 22 haziran 1930 tarihinde meriyete 
giren 1706 numaralı jandarma kanununun 4 üncü ve 12 inci maddeleri hükümlerine nazaran jandar
ma sınıfına mensup sivil memurların da 1455 numaralı kanunun hükümleri dairesinde 1453 numa
ralı kanun hükmünden istifadeleri enciimenimizce de muvafık görülmüş teklif olunan lâyiha bazı 
tadilâtla kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Âza 
Oümüşane 
/ / . Fehmi 

Reis V. 
tstanbul 

A li Bana 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Kâ. Âza Âza Âza 
Tokat Bursa Çorum Elâziz 

Süreyya Dr. Galip Mustafa H. Tahsin 
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Âza 

İsparta 
M ük er rem 

Âza Âza Âza 
Kırklareli Kırklareli Konya 

M> Nahit Şevket K. Hüsnü 

Âza 
Yozgat 
S. Sim 

Âza 
Niğde 
Faik 

HÜKÜMETİN «TEKLİFİ 

Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki 
(1453) numaralı kanunun birinci ve ikinci madde

lerini muaddil kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1453 numaralı kanunun 
birinci ve ikinci maddeleri: aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: 

MUADDEL MADDE 1 — Kara, deniz, hava, 
imalâtıharbiye, harita ve jandarma zabitan ve aske
rî memurları (askerî mekteplerdeki maaşlı sivil me
murlar hariç) için on dört derece tayin edilmiş ve 
bu derecelere ait maaş asılları ve her dereceye dahil 
zabitan ve askerî memurlar merbut (1) numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. Tekaüt ve harcırah hesabın
da ve muhtelif kanunların maaşa ait hükümlerinde 
bu cetvelde yazılı maaş asılları esastır. 

MUADDEL MADDE 2 — Millî Müdafaanın 
kara, deniz ve hava kısımlarile imalâtı harbiye ve 
Harita Umum Müdürlüklerinin ve jandarmanın 
kadroları; Bütçe Encümenince her sene kabul ve 
tasdik edilecek şekilde tatbik olunur. Ücretle müs
tahdem bulunanlar hakkında ahkâmı sabıka devam 
eder. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümleri
ni icraya; Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Ve
killeri memurdur. 

29-VI-1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
S. Kaya İmzada bulunmadı M. Abdülhalik 
'Mî. V. Na. V. İk. V. »S. İ. M. V. 

Esat- Hilmi M. Şeref T)r. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Jmdarma sınıfına mensup sivil memurlarla jan* 
darma kadroları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Zabitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanun ile askerî 
memurlar hakkındaki 1455 numaralı kanunun hü
kümleri jandarma sınıfına mensup sivil memurlar 
hakkında dahi tatbik olunur. 

MADDE 2 — Jandarma Umum Kumandanlığı 
kadroları ordu kadroları gibi Bütçe Encümenince 
her sene kabul ve tasdik edilerek tatbik olunur. Üc
retle müstahdem bulunanlar hakkında ahkâmı sa-

. hıka devam eder. 

j MADDE 3 — Maaşatm tevhit ve teadülü hakkın-
J daki 1452 numaralı kanunun ikinci maddesine mer
but cetvelde gösterilen jandarma sivil memurları 
teşkilâtı kaldırılmıştır. 

MADDE 4 -
den muteberdir. 

MADDE 5 -
Millî Müdafaa, 
murdur. 

- Bu kanun 1 ağustos 1931 tarihin-

- Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri me-



« 



/ 

1931 
• • • • 

ANKARA ŞEHRİ İMAR MUDUR 
LÜĞÜ BÜTÇESİ 





Sıra NQ 64 
1/92 numaralı Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1931 
senesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası 

T. C. 28-V-1931 
Başvekâlet • 

Muamelat Müdrliiğü 
Şube : 
Sayı 611488 

H. M. M. Yüksek Hcisliyiııe 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün"1931 senesi bütçesi hakkında Dahiliye Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27-5-931 tarihli içlimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun layihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim* 
Başvekil 
İsmet 

Dahiliye Vekâletince yazılan esbabı mucibeşi 

1929 senesi iptidasında filen teşekkül ederek Ankara Şehrinin esaslı surette imarı için bir taraf
tan müstakbel şekil puanlarının tanzimi ve diğer taraftan memleketteki imar faaliyetlerinin mev
cut şekli müstakbel puanlarına göre tanzim ve murakabesi işile esaslı surette meşgul olan lamr Mü
dürlüğünün üçüncü faaliyet senesi olan 1931 senesi bütçesinin ihzarında geçen senelere nisbetle da
ha geniş bir faaliyet zemini hazırlamak lüzumu derkâr olup ancak mevcut karşılık bu güne kadar 
tanzim ve tasdik edilmiş ve bu senenin hitamına kdar ikmali memul bulunmuş olan Yansen puanla
rının doğrudan doğruya îmar Müdürlüğüne vaz ve tahmil eylediği umumî işler üzerinde tatbikı-
ııa imkân bırakmamakta olduğundan bu gibi işler şimdilik imkân husulüne bırakılarak 1931 senesin
de 1/2000 mikyasında olarak Profesör Yansen tarafından ihzar ve teslim edilen ve Hükümetçe tas
dik olunan şehir puanlarının daha vazih bir mana ifade edebilmesi ve atiyen tatbikatta salim neti
celere hadim olabilmesi için 1/500 mikyasında büyültülmesi ve geçen senelerde olduğu gibi efradın 
vaki olacak imar teşebbüslerinin tanzim ve murakabesi işlerine hasrı mesai edilmek esası kabul 
edilmiş ve bu işlerin müstelzem olduğu masarif muhtelif fasıllara inkisam eden yüz küsur bin lira
lık bir rakam içine alınmıştır. 

Bütçeye merbur (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere Müdürlüğün masarifi umumiyesi yekû
nu olan iki yüz elli bin liradan 136 745 lirası kanunu mahsus mucibince 1930 senesinde Emlâk ve 
Eytam Bankasından istikraz edilmiş olan mebaliğ ile faiz ve masarifinin tesviyesine ve 59 250 lira
sı mukaveleli ecnebi mütehassısların ücretleri ile pilân için mukavele ile taahhüt edilen masarifin 
son taksit bedeline tahsis edilmiş olmasına nazaran mütebaki 54 005 lira müdürlüğün teşkilât ve 
idare masarifine karşılık ittihaz edilmiştir. 

Geçen senelerde en asgarî ihtiyaçlara göre tensik ve teşkil edilmiş olan müdüriyetin memurin 
kadrosile ancak efradın müracaatı tetkik ve tanzim ve ledelieâp arazi üzerinde tatbikat ve istik-
şafat harita ve pilânlarııı teksir ve tanzimi ve arsa hesaplarının tesviyesi gibi işlere bakılabilip 
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1/2000 mikyasında olarak Profesör Yaıısenden f,elen şehir puanlarının 1/500 mikyasında büyültül-
mesi için fen heyeti kadrosuna iki mühendis ilâvesine lüzumu kati hasıl olmuş ve bu kısım masarifte 
geçen seneye nisbetle görülen 8 300 lira raddesindeki fark bununla müdüriyet idaresi ittihaz edi
lecek binanın bedeli icar farkından mütevellitt bulunmuştur. 

Metin ile fasıllarda muhtacı izah başkaca hususiyet olmayıp mukaddeme ile bütçenin heyeti 
umum iyesi kâfi derecede, izah edilmiş olduğu arzolununr efendim. 

Bütçe Enciftneni mazbatası 
T: B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M. No. 61 
Esas No. 1/92 

ır> - vır -1931 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesi hakkında Dahiliye 
Vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 27 - V -1931 tarihli içtimamda 
tasdik edilerek Başvekâletin 28 mayıs 193P tarih ve 6/1488 numaralı tezkeresile 
Büyük Meclise takdim olunan kanun lâyihası ve esbabı mueibesi encümenimize 
lıavale buyrulmuş ve encümenimizce de tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Hükümetin esbabı mucibesinin tetkikinden anlaşılacağı veçhile imar Müdür
lüğünün teklif olunan bütçesine merbut kadrolarda Profesör Yaıısenden gelen şe
hir plânlarının 1/500 mikyasında büyültülmesi için fen heyetinin takviyesine görü
len lüzum üzerine kadrolara ilâve edilen şehrî üçer yüz liradan iki mühendislik 
ücretinden ve müdürlük maaşının tayyile diğer müstahdemler maaşlarından tenzi
le matuf tebeddüllerden başka tadilât yoktur. 

Masraf fasıllarında Profesör Yansenin görülen lüzum üzerine son defa olarak 
daveti dolayısile ecnebi mütehassıslar ücretlerini ihtiva eden ikinci fasla 12 000 li
ralık bir zam ile müdüriyetin bu sene zarfındaki faaliyetinin istilzam eyliyeceği is
timlâkler için yedinci fasim birinci maddesine yapılan 10 044 liralık zamdan ve 
hizmetlerin icaplarına göre yapılmış bazı tadilâttan başka kayda şayan bariz tebed
düller yoktur. 

Bütün bu tadilât müdürlüğün zaten mahdut ve 250 000 liradan ibaret olan 
umum tahsisat yekûnu dahilinde kalmış bulunduğundan hizmetlerin icapları hak
kında müzakerede hazır bulunan Dahiliye Vekili Bey tarafından verilen izahatla 
lüzumlu addedilerek encümenimizce de kabul olunmuştur. Umumî Heyetin tasvibine 
arzolunur. 

Reis 
Oümüşane 
/ / . Fehmi 

Âza 
E m m i m 

Aziz 

Âza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Reis Vekili 
İstanbul 

Ali Bana 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Niğde 
Faik 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 
Âza 

Konya 
K. Hüsnü 

Âza 
Çorum 

Mustafa 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Âza 

Kırklareli 
Şevket 

Âza 
Bursa 

Dr. Galip 
Âza 

Kırklareli 
M. Nah it 

Âza 
Elâziz 

II. Tahsin 
Âza 
Sivas 

M. Remzi 



. HÜKÜMETİN T E K L l F l 
MADDE 1 —Ankara Şehri imar Mü

dürlüğünün 1981 senesi masarifi umumi-
yesi için merbut (A) işaretli; cetvelde ya
zılı olduğu üzere 250 000 lira tahsis olun
muştur. 
. MADDE 2 — Ankara Şehri imar Mü
dürlüğünün 1931 senesi varidatı umumi
yeti: merbut (B) işaretli cetvelde yazık 
olduğu,üzere 250 000 lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3 — idarenin müstahdemini 
merbut (C) işaretli cetvelde yazılı olan
lardan ibarettir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 hazi ı ta 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Da
hiliye Vekili memurdur. 

27 - V -1931 
B? . V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
D a V. Ha. V. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 
S. t. M. V. 
Dr. Refik 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 
MADDE 1 — Ankara Şehri İmar Mü

dürlüğünün 1931 malî senesi masraftan 
için merbut (A) işaretli cetvelde^ gösteril
diği üzere 250 060 lira tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2 —Ankara Şehri imar Mü
dürlüğünün 1931 malî senesi varidatı mer
but (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
250 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Ankara Şehri İknar Mü
dürlüğünün 1931 malî senesi kadrosu mer
but (C) cetvelinde gösterilmiştir». 

MADDE 4 — Bu kanım 1 haziran. 1933 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Da
hiliye Vekili memurdur. 



A - CETVELİ 

— - ro 
ç/J- l'ci 

2 

3İ 

4! 

Muhassasatın nevi 

Ücretler 

Memurin ve müstahdemin ücretleri 
fdare heyeti reis ve azaları ücret i 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve tazminatı ve seyahat 
masrafı 

Harcırah 

Demirbaş, âlât, edevat ve levazımı fenniye 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kı r tas iye ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

fil 

.; ı 

Masarifi mütenevvia 

Mütefer r ika 
Melbusat 
Bedeli icar 

Fasıl yekûnu 

7| 

8 

9İ 

İstimlâk bedeli ve muhamminler ücreti 

Plân bedeli taksiti 

İstikraz masrafları 

İ t f a bedeli 
Fa iz 
Pul ve muamele vergisi 

10 

Fasıl yekûnu 

1715 numaralı kanunun 8inci maddesi mucibince cum
huriyet Merkez Bankasına iştirak hissesi 

UMUMÎ YEKÛN 

1931 sonesi için 

Hükümetçe j Encümence 
i 

talep edilen kabul edilen 

31 140 
6 600 
37 740 

44 250 

150 
735 

1 500 
200 

1 700 

31 140 
6 600 
37 740 

56 250 

150 
735 

1 000 
500 

1 500 

750 ; 
250 

3 000 
4 000 

8 580 

15 000 

131 600 
3 250 i 
495 

135 345> 

2 500 
250 000 

750 
120 

2 500 
3 370 

19 586 

15 000 

110 000 
2 801 
368 

113 169 

2 500 
250 000 



B CETVELİ 

— "O 

1 

Varidatın nevi 

Umumî bütçeden muavenet 

1931 senesi için 

Hükümetçe Encümence 
tahmin olunan tahmin olunan 

i 

250 000 250 000 
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Memuriyetin nevi 

Fen işleri 
Kâtip ve tercüman 
Alaranca daktilo 

inşaat ve tatbikat kısım 
Şef mühendis' 
Ressam 
Kondöktör 

Plân ve harita kısım 
Şef mühendis 
Plân mühendisi 
Kartograf 
Filâmacı 

Hesap işleri şubesi 
Müdür 
Mukayyit ve ktâip 
Veznedar 

Yazı işleri 
Yazı isleri şefi ve evrak memuru 
Daktilo 

Hizmet erbabı 
Miivezzi 
Kapıcı 
Oadcı 

Adet 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

150 
J00 

300 
180 
130 

300 
800 
130 
40 

210 
•80 
90 

150 
75 

40 
40 
30 



Sıra No 92 
Harcırah kararnamesile rnüzeyyelâtının yol ve aile mas
raflarına müteallik hükümlerinin tadili hakkında 1/137 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 6' - VII - 1981 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube: 1 

Sayt: 6/1950 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Harcırah kararnamesi ve rnüzeyyelâtının yol masrafı ve aile masrafına müteallik hükümlerinin 
sureti tadili hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 1/V1I/1931 ta
rihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte tak
dim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Bilûmum memurlara ve askerlere daimî veya muvakkat bir memuriyete tayin ve nakillerinde kendi
lerine verilecek yol masraflarının esas nisbet ve şekli tediyesi 335 tarihinde tanzim edilen ve ahkâmı 
halen meri olan bir kararname ile tesbit olunmuştu. 335 senesinde tanzim edilen esasların bu günkü 
ihtiyaca tekabül etmesine imkân yoktur. Filhakikamezkûr kararnamenin tanzimi esasındaki memleke
timizin vaziyetile bu günkü vaziyet ve şeraiti iküsadiyesi arasında mühim farklar vardır. Memleke
timizin bu gün mühim bir kısmı demir ağlarla örülmüş, muntazam şoseler, yollar ve köprüler yapıl
mış ve bu icraat ve faaliyet her gün daha münkeşif bir surette ilerlemekte.bulunmuştur. 

Bundan başka diğer vesaiti medeniyenin memleketimizde çoğaldığı ve evvelce at öküz arabakvj-
ımı bu gün yerlerini tamamen otomobillere otobüs ve kamvonJara terkettikleri de gayri kabili inkâr
dır. 

Bu itibarla Devlet organlarına verilecek harcırah esaslarının ve miktarlarının tayin ve tosbitide 
bu günkü şeraiti medeniye ve iktisadiyeden ve teknik terakkiyatının nazarı dikkate alınması zarıuvh 
kendiliğinden hissedilebilir. Teknikin ilcrilemesi hem masrafı azaltır ve hem de ihtiyacı daha se
ri ve kolay temin eder. Bu itibarla eski harcırah kararnamesi yerine bütün ihtiyaçlara tekabül edec k 
modern bir kanun projesi hazırlanması zamanı artık gelmiş bulunuyor. Bunun için umumî esaslar: 
ihtiva eden yeni bir harcırah kanunu projesi tanzim edilmiş ve mezkûr proje üzerinde tetkikat yapJ-
makta bulunmuş ise de bütçede ayni zamanda tasarrufu temin zarureti karşısında bir taraftan 3°.,' 
tarihli harcırah kararnamesinin bazı hükümlerinin süratle değiştirilmesi zarureti görülmüş ve merbut 
proje tasarruf esaslarını temin maksadile ve acil bir tedbir olmak üzere tanzim ve takdim edilmiştir, 
Bu proje bilhassa yol masrafı ve aile masrafları üzerinde tadilâtı istihdaf etmektedir. 
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335 tarihli kararname gayri muayyen vesait nakliye ile yapılan seyahatlarda memleketi şark ve 

garp vilâyetleri diye ikiye ayırarak saat hesabile harcırah verilmesi esasını vazetmiştir. 
Ve şark vilâyetlerde garp vilâyetlerinde yapılan seyahatlarda memura verilen harcırah miktarları 

ehemmiyetli surette farklı idi. Bu gün şark vilâyeti diye tesbit olunan vilâyetlerin hemen hepsine 
vesaiti medeniye girmiştir. Şark vilâyetlerimizde otomobil ve otobüs işiemiyen mahaller halen yok 
gibidir. Bu itibarla dünkü yolsuzluk ve vesaitsizlik iyinde tesbit edilen harcırah esasları bu gün bütçe
ye ehemmiyetli nisbette bir yük teşkil etmekte ve memura hakikî masraflarından fazla para verilme
sini mucip olmaktadır. Halbuki harcırahın memurun esnayı seyahatte ihtiyar edeceği hakikî masrafı 
karşılaması lâzımdır. Bu hakikî masrafın fevkinde para verilmesi doğru değildir. Bu itibarla teklif 
edilen lâyihada hakikî masraf esası vazedilmiş veşark ve gar]) vilâyetleri diye memlekette, bir tefrik ya
pıl mıy arak seyyanen birinci maddede tesbit olunan esas dairesinde yol masrafı verilmesi muvafık gö-' 
rülmüştür. 

Aile masrafına gelince: 335 tarihli kararnamenin aile masrafına müteallik hükümleri de muhtacı 
tadildir. Gayri muayyen vesaiti nakliye ile yapılan seyahatlarda her fert aile için memura verilen yol 
masrafının nısfı üzerinden yol masrafı hesap ve tediye edilmekte idi. Bu gün iki nüfus ailesile birlikte 
hareket eden bir memurun yani üç kişiden mürekkep bir ailenin her birinin ayrı ayrı vesait ile seya
hat etmesi şayanı kabul görülemez ve bu aile behemehal hepsi birden bir otomobol veya bir arabada seya
hat eder ve otomobil veya araba ücretleri ise muayyen olduğundan kararnamenin her fert aile için tesbit 
ettiği bu esas fazla para verilmesini intaç eder. 

Bu itibarla takdim edilen proje memura verilen yol masrafından maada iki nüfus ailesi için her 
hangi bir meblâğ tesviyesine imkân bırakmamakta ve şukadar ki iki nüfustan fazla ailesi olanlara 
fazlası için rubu esası üzerinden ve memura verilecek yol masrafının nısfını geçmemek üzere yol mas
rafı verilmesini temin eylemektedir. 

Lâyihanın 4 üncü maddesi ise işbu lâyiha ile tadil edilmiyen harcırah kararnamesi ve müzeyyelâ-
tını umumî hükümlerinin ve esaslarının mahfuziyetini temin mezkûr kararnamenin yalnız merbut lâ
yihaya muhalif olan hükümlerinin ilgasını tazammun etmektedir. 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 
Karar No: 16 14 - VII - 1931 
Esas No: î/137 

Yüksek Reisliğe 

Harcırah kararnamesi ve müzeyyelâtmm yol masrafı ve aile masrafına müteallik hükümlerinin 
sureti tadili hakkında Başvekâletin 6/VII/1931 tarih ve 6/1950 numaralı tahriratile Büyük 
Meclise tevdi olunan kanun lâyihası, Encümenimizce Maliye Muhasebe Umum Müdürü Faik Bey ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kararnamenin tanziminden beri memleketin yolları ve nakliye vasıtalarile yolculuk şeraitin-
deki tekemmülâtın nazarı itibare alınması ve buna nazaran yeni bir harcırah kanunu yapılması lüzu
munu kabul eden encümenimiz tasarruf esaslarının temini maksadile süratle değişmesi lazım 
gelen bazı ahkâmın tadilini kabul eylemiştir. 

Birinci madde : Memurlara verilecek yo! masraflarının, beynelmilel teamül veçhile hakikî mas
raf olmasını kabul eden encümenimiz; bir kısım memurlar masraflarının tahdide tabi olmasını 
bile zait görmüş ise de ancak usulü muhasebe noktasından bu kabil masrafların süratle tedi
yesini temin edecek olan ve çok geniş bir mikyasta tanzim edildiği bilhesap anlaşılan azamî hatlerin 
tayinine muvafakat etmiştir. Ancak müfettiş ve müfettiş muavinleri için böyle bir haddin bulun
maması diğer memurlara karşı bir istisnaiyet teşkil edeceğinden buna mahal kalmamak üzere Hü
kümetin teklifi tadil ve azamî hat olan kırk kuruş bunlar için dahi kabul edilmiştir. 
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Büyük Millet Meclisi Azasının alacakları harcırahları bu kanunun mevzuuna ithal edilemiyece-

ğinden bir numaralı cetvelin birinci sütununda yazılı Büyük Millet Meclisi Reisi tabiri tayyedil-
miştir. 

Maddenin ikinci satırındaki (bir yere gönderil en) tabirinden sonra (veya bir yerden) tabiri (ge
tirilen) kelimesinin önüne ilâve olunmuştur. 

ikinci maddede (zevatın yanında) tabirinden sonra (giden) kelimesi ilâve olunarak mana ik
mal edilmiştir. 

Üçüncü maddede emniyet memurları için konulan hususî ahkâm ancak hususî vazifelerine müte
allik olup bunların her hangi bir suretle memuriyetleri mahallerini tebdil eylediklerinde umumî 
hükümlere tabi olacakları derkârdır. Binaenaleyh bu ciheti tebarüz ettirmek üzere maddenin ilk 
fıkrasındaki (emniyet memurları aldıkları vazifenin tabirine (hususî) kelimesi ilâve olunmuş ve 
hususî vazifelerde hususî ahkâmın tatbik olunacağı kaydolunmuştur. 

Dördüncü maddede : Devlet ve Devlete merbut müesseseler ile vilâyet ve belediyelerin muayyen 
tarifeleri vasıtalarında posta veya permi ile gidip gelenlere yol masrafı verilmiyeceği musarrah ise de 
mevcut imtiyazlı şirketler vasıtalarından bu suretle istifade edenlerin de yol masrafı almamaları 
tabiî olduğundan maddeye (imtiyazlı şirketler) tabiri de ilâve edilmiştir. 

Beşinci madde : Bu maddenin son fıkrasında (tamamen) kelimesinden sonra (verilir) kelimesi 
ilâve olunarak cümledeki noksan ikmal edilmiştir. 

Altıncı madde : Bu maddedeki daire âmirinden maksat alelitlak âmir mahiyetinde olmayıp bilhas
sa teşkilâtı adliyede hâkimlerin mertebeleri itibarile en yukarı mevkide olan zat demektir. Ancak bu 
mevkide âmir kelimesinin istimali hususî bir hükmü ihtiva etmiyeeeğinden ipka edilmiştr. Bu mad
denin ikinci fıkrasındaki (müstesna) kelimesi (hariç) kelimesile tebdil edildiği gibi (eh büyük mül
kiye memuru) tabirinin önüne (mahallî) kelimesi ilâve olunarak ifadeye vuzuh verilmiştir. 

Yedinci madde : Madde ayni hükümleri ihtiva etmek ve ibarelere bir insicam verilmek üzere bazı 
takdim tehirle tadil edilmiş ve hususî kanunlarına müsteniden teşekkül eden bankalar sermayesinin 
ekseriyeti Devlete ait olan şirketlerin meclisi idare reis, âza ve müdür ve memurları hakkında ahkâm 
ilâve edilmiştir. Ancak maddenin son fıkrasında hakikata uymıyan beyannameleri tasdik edenler 
için konulmak istenilen hususî ahkâma Encümenimiz taraftar olmamış ve bu gibiler hakkında umumî, 
ahkâm tatbik edileceğinden fıkra tamemen tayyed itmiştir. 

Sekizinci madde : Mülhak ve hususî bütçelerlesermayesinin ekseriyeti Devlete ait şirketlerin ve 
hususî kanunlarla tesis edilmiş bankaların bu hükümlere ithali Devlet müessesatındaki yeknasak-
lık itibarile zarurî görülmüştür. Mezkûr müesseselerden harcırah alanların kendileri miktarında 
para alan Devlet memurlarının tabi olacağı ahkâma tabi olmaları tabiî görüldüğünden ve arada 
hususiyeti icap ettirecek hiç bir esas bulunmadığından Encümenimiz bu hususta bir madde ilâvesini 
lüzum görmüştür. 

Dokuzuncu madde : Teklif lâyihasında sekizinci madde olan bu maddede kanunun ilga ettiği 
hükümlerin tadaden tasrihi için Encümence muvafık görülerek madde o suretle kabul edilmiştir. 

Onuncu madde : Kanunun, neşri tarihinden muteber olması kabul edilmiş ise de bu kanunun 
neşrinden evvel verilmiş ve henüz beyannamesi verilmemiş avansların mahsubunun mülga ahkâm 
dairesinde yapılacağı tabiî görülmüş ve bunun için ayrıca bir hüküm konulmamıştır, . 

On birinci madde : Aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur 

efendim. 
Reis namına M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 

Bay azıt İsparta Balıkesir Diyarbekir îzmir Kastamonu 
İhsan Kemal Enver Zülfü Kâmil Emin 

Âza Âza Âza 
Konya Malatya Mersin 
Refik M. Nedim Hamdi 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
Bütçe Encümeni lfî-Vll-193'i 

M. No: 62 
Esas No: 1/137 

Yüksek Reisliğe 

Harcırah kararnamesile müzeyyelâtınm yol ve aile masraflarına müteallik hükümlerinin tadili 
hakkında olup Başvekâletin 6-VIİ-931 tarih ve 1/1950 numaralı tezkeresile gönderilen kanun lâyiham 
Maliye Encümeni mazbatasile birlikte ve Al al iye Vekili Beyin huzurile eneümenimizee de tetkik ve mü
zakere edildi. 

Bilhassa, gayri muayyen tarifeli vesaitle seyahat eden memurlara verilen harcırahların hakikî 
miktarın çok fevkinde olması dolayısile bunun miktarı hakikiye tenzilini istihdaf eden işbu teklif en
eümenimizee de muvafık görülmüştür. Ancak masarifi hakikiye miktarını geçmemek üzere itası arzu 
olunan yol masraflarının beyannameler ile tevsik olunması bir çok ihtilâfatı ve memurlar hakkında 
bazı müşkilâtı ve beyhude, yere tahkikat gibi netayici tevlit etmekte olduğundan işbu masarifi haki
kiye usulünü kabulden ise memleketin bu günkü şeraitine göre hemen her yerde mutat vesaiti nakliye 
halini almış olan otomobillerle seyahat ücretleri esas tutulması ve diğer gayri muayyen vesaiti nak
liydi yerler için de maktu olarak yol masrafı tesviyesi daha muvafık olacağı düşünülerek birinci mad
de bu esas dairesinde tadil edilmiştir. 

Yakın vilâyetlerle uzak vilâyetler arasında vesaiti nakliye ücretlerinde fark olduğu kabili inkâr 
olmadığından şimendiferden uzak vilâyetlere yakın olan vilâyetler için verilen yol masraflarından 
fazla olarak beher kilometre başına üçte bir nisbetinde bir ilâve yapılması kararlaştırılmıştır. 

Teklif olunan lâyihaya merbut cetvelin ikinci sütunundaki bilet ücretlerinden esasen şimdiye ka
dar verilmemekte olan yataklı vagon masarifinin kaldırılması hal ve maslahata daha muvafık gö
rülmüş ve demiryoluna yakın mahaller için beher kilometreye tayin edilen otuz kuruş diğer memurla
ra da teşmil edilmek suretile işbu cetvelin ikinci ve dördüncü sütunları birleştirilmiştir ve uzak 
vilâyetlerimiz için işbu miktar kırk kuruşa iblâğ olnmuştur. 

Diğer tekilfler esas itibarile kabul edilmiş ve umum aile efradına verilecek yevmiye miktarının me
mura verilen yevmiyenin bir mislini tecavüz etmemesi esası ilâve olunmuştur. 

Mülhak ve hususî bütçelerle idareedilen müessesat ile sermayesinin nısfından fazlası devlete ait 
olan müessesat ve bankaların da azamî hadler itibarile işbu esaslar dairesinde umumî harcırah hü
kümlerine tabi olması hakkındaki Kavanini Maliye Küçümeninin teklifi eneümenimizee de tadilen 
kabul olunmuştur. 

Cmumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza 
(iümüşane Konya Tokat Erzurum Klâziz Çorum Bursa Kırklareli 
/ / . Fehmi K. Zaim Süreyya Aziz II. Tahsin Mustafa Dr. Galip M. Nah it 

Âza Âza. Âza 
Konya İsparta Kırklareli 

A'. Hümıü Mükefrem Şevket 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Harcırah kararnamesi ve müzeyyelâtımn yol mas
rafı ve aile masrafına müteallik hükümlerini tadil 

eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yol masrafı, daimî veya muvak
kat bir vazife ile bir yere gönderilen veya getiri
lenlere muayyen tarifeli nakil vasıtalarile seya-
hatlarında bu kanuna merbut (1) numaralı cetve
lin birinci sütununda gösterilen makam ve maaşla
ra göre ikinci sütunda yazılı mevki bilet para
sından ve muayyen tarifesi olmıyan mutat nakil 
vasıtalarile vaki seyahatlarmda kilometre veya de
niz mili başına ayni cetvelin üçüncü sütununda gös
terilen miktarları geçmemek üzere yapılacak haki
ki masraflardan ibarettir. 

MADDE 2 — Merbut cetvelin birinci maddesin
de sayılan zevatın yanında bir memurun harcırahı 
ayni vesait üzerinden verilir. 

MADDE 3 — Emniyet memurları aldıkları 
vazifenin icabına göre her vasıtadan istifade ede
bilirler ve harcırahlarını istifade ettikleri vasıta
ya göre hakikî masarif üzerinden alırlar. 

MADDE 4 — Devlet ve Devlete merbut mües
seseler ile vilâyet ve belediyelere ait veya bunlar 
tarafından kiralanmış nakil vasıtalarında bedava 
seyahat edenlerle muayyen tarifeli nakil vasıtala
rında paso veya permi ile gidip gelenlere yol mas
rafı verilmez. 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesi ve 
müzeyyelâtımn tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — Yol masrafı, daimî veya muvak
kat bir vazife ile bir yere gönderilen ve ya geti
renlere muayyen tarifeli nakil vasıtalarile seyahat
lerinde bu kanıma merbut (1) numaralı cetvelin 
birinci sütununda gösterilen makam ve maaşlara 
göre ikinci sütunda yazılı mevki bilet parasının ve 
muayyen tarifesi olmıyan mutat nakil vasıtalarile 
vaki seyahatlerinde kilometre veya deniz mili ba
şına ayni cetvelin üçüncü sütununda gösterilen 
miktarları geçmemek üzere yapılacak hakikî mas
raflardan ibarettir. 

MADDE 2 — Merbut cetvelin birinci maddesin
de sayılan zevatın yanında giden bir memurun 
harcırahı ayni vesait üzerinden verilir. 

MADDE 3 — Emniyet memurları aldıkları hu
susî vazifenin icabına göre her vasıtadan istifade 
edebilirler ve harcırahların istifade ettikleri vası
taya göre hakikî masarif üzerinden alırlar. 

MADDE 4 — Devlet ve Devlete merbut mües
seseler ile vilâyet ve belediyelere ve imtiyazlı şir
ketlere ait veya bunlar tarafından kiralanmış na
kil vasıtalarında bedava seyahat edenlerle muay
yen tarifeli nakil vasıtalarında paso veya permi ile 
gidip gelenlere yol masrafı verilmez. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesi ve. 
müzeyyelâtmm tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — Yol masrafı, daimî veya muvak
kat bir vazife ile bir yere gönderilen veya getiri
lenlere muayyen tarifeli nakil vasıtalarile seyahat
lerinde bu kanuna merbut (1) numaralı cetvelin 
birinci sütununda gösterilen makam ve maaşlara 
göre ikinci sütunda yazılı mevki bilet parasının ve 
muayyen tarifesi olmıyan mutat nakil vasıtalarile 
vaki seyahatlerde kilometre veya deniz mili başına 
ayni cetvelin üçüncü sütununda gösterilen miktar
da yol masrafı verilir. Ancak Van, Hakâri, Baya-
zıt, Muş, Siirt, Erzurum, Erzincan, Kars Vilâ
yetleri dahilindeki seyahatlerde üçüncü sütunda ya
zılı yol masraflarına üçte biri ilâve olunur. 

MADDE 2 — Emniyet memurları merkezden 
aldıkları hususî vazifenin icabına göre her vasıta
dan istifade edebilirler ve harcırahlarını istifade 
ettikleri vasıtaya göre hakikî masarif üzerinden 
alırlar. 

MADDE 3"— Devlet ve devlete merbut müesse
seler ile vilâyet ve belediyelere ve imtiyazlı şirket
lere ait veya bunlar tarafından kiralanmış nakil va
sıtaları ile bedava seyahat edenlere muayyen tari
feli nakil vasıtalarından paso veya permi ile gidip 
gelenlere yol masarifi verilmez. 

MADDE 4 — Aile masarifi memurun tayin ve
ya tahvili sırasında ailesi meyanmda dahil ve iaşesi 
memura ait olanlardan her biri için yol masarifi 
ile memura verilen yevmiyenin üçte biridir. An
cak umum aile efradına verilecek yevmiye miktarı 
memura verilen yevmiyenin bk' mislini geçemez. 
Muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile veya münhası
ran hayvanla icrası zarurî seyahatte aile efradın
dan her birine yol masarifi olarak memura verilen 
bilet esmanı verilir. Muayyen tarifesi olmıyan va
sıtalarla seyahatte memurun beraberinde götürece
ği iki nüfus ailesi için yol masarifi verilemez. Bun
dan fazla olan veya sonradan getirilmesi zarurî bu
lunan aile efradının beher nüfusuna memura veri
len yol masarifinin dörtte biri tesviye edilir. 

Aile efradı her kaça baliğ olursa olsun muayyen 
tarifeli vesaiti nakliye ücretlerini tamamen alırlar. 
Ve gayri muayyen vesait alacakları yol masarifi 
memura verilen miktarın bir mislini geçemez. 
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MADDE 5 — Aile masrafı, memurun tayin ve

ya tahvili sırasında ailesi meyanmda dahil ve ia
şesi memura ait olanlardan her biri için yol mas
rafı ile memura verilen yevmiyenin üçte biridir. 
Muayyen tarifeli nakil vasıtalarile veya münhası
ran hayvanla icrası zarurî seyahatta aile efradın
dan her birine yol masrafı olarak memura verilen 
bilet esmanı veya hayvan kirası verilir. Muayyen 
tarifesi olmıyan vasıtalarla seyahatta memurun 
beraberinde götüreceği iki nüfus ailesi için yol 
masrafı verilmez. Bundan fazla olan veya sonra
dan getirilmesi zarurî bulunan aile efradının beher 
nüfusuna memura verilen hakikî yol masrafının 
dörtte biri tesviye edilir . 

A il. efradı her kaça baliğ olursa olsun muayyen 
tarifeli vesaiti nakliy cücretleri tamamen ve gayri 
muayyen vesaitte alacakları yol masrafı memura 
verilen hakikî miktarın bir mislini geçemez. 

MADDE 6 — Memur muvasalât ettiği mahalde 
harcırah hesabının müfredatını havi bir beyanna
me tanzim ve dairesi âmirine tevdi etmek, daire 
âmiri de bu beyanname muhteviyatını tetkik ve 
doğruluğunu tasdik ile mahallinin en büyük mal 
memuruna vermekle mükelleftir. 

Vali ve kaymakamlar müstesna olmak üzere 
dairesi âmiri bulunmıyan memurların beyanname
leri en büyük mülkiye memuru tarafından tasdik 
olunur. 

MADDE 7 — Maddî hatalar hariç olmak üzere 
beyannamesinde sarf ettiği yol masrafının miktarı 
in fazla kaydettiği veya ailesini getirmediği 
halde getirmiş gibi gösterdiği veya ailesi efra
dını hakikî miktarından fazla veya ailesi mey anına 
dahil bulunmıyanları dahil gibi irae eylediği bit-
tahkik sabit olanlar hakkında yapılacak cezaî ta
kibatın neticesi beklenmeksizin inzibat komisyon
larınca memurin kanununun 26 inci maddesinin I 

MADDE 5 — Aile masrafı, memurun tayin ve
ya tahvili sırasında ailesi meyanmda dahil ve ve 
iaşesi memura ait olanlardan her biri için yol mas
rafı ile memura verilen yevmiyenin üçte biridir. 
Muayyen tarifeli nakil vasıtalarile veya münha
sıran hayvanla icrası zarurî seyahatte aile efradın
dan her birine yol masrafı olarak memura verilen 
bilet esmam veya hayvan kirası verilir. Muayyen 
tarifesi olmıyan vasıtalarla seyahatte memurun 
beraberinde götüreceği iki nüfus ailesi için yol 
masrafı verilmez. Bundan fazla olan veya sonradan 
getirilmesi zarurî bulunan aile efradının beher nü
fusuna memura verilen hakikî yol masrafının dört
te biri tesviye edilir. 

Aile efradı her kaça baliğ olursa olsun muayyen 
tarifeli vesaiti nakliye ücretlerini tamamen alır ve 
gayri muayyen vesaitte alacakları yol masrafr 
memura verilen hakikî miktarın bir mislini geçe
mez. 

MADDE 6 — Memur muvasalat ettiği mahalde 
harcırah hesabının müfredatım havi bir beyanna
me tanzim ve dairesi amirine tevdi etmek, daire 
amiri de bu beyanname muhteviyatının tetkik ve 
doğruluğunu tasdik ile mahallinin en büyük mal 
memuruna vermekle mükelleftir. 

Vali ve kaymakamlar hariç olmak üzere dairesi 
amiri bulunmıyan memurların beyannameleri ma
hallî en büyük mülkiye memuru tarafından tasdik 
olunur. 

MADDE 7 — Maddî hatalar hariç, olmak üzere 
beyannamesinde sarf ettiği yol masrafının mikta
rını fazla kaydettiği veya ailesini getirmediği halde 
getirmiş gibi gösterdiği veya ailesi efradının haki
kî adedini fazla veya ailesi meyanmda dahil bulun
mıyanları dahil gibi irae eylediği idareten yapıla
cak tahkikat neticesinde sabit olanlar haklarında 

i inzibat komisyonlarınca memurin kanununun 



HADDE 5 — Memur muvasalat ettiği mahal
de harcırah hesabının müfredatını havi bir beyan
name tanzim ve dairesi âmirine tevdi etmek, daire 
âmiri de bu beyanname muhteviyatını tetkik ve 
doğruluğunu tasdik ile mahallinin en büyük mal 
memuruna vermekle mükelleftir. 

Vali ve kaymakamlar hariç olmak üzere dairesi 
âmiri bulunmıyan memurların beyannameleri ma
hallî, en büyük mülkiye memuru taralından tasdik 
olunur. 

MADDE 6 — Maddî hatalar hariç olmak üze
re hakikî yol masraflarına ait tanzim edecekleri 
beyannamelerde yol masarifinin miktarını fazla 
kaydeden müfettişlerle ailesini getirmedikleri hal
de getirmiş gibi gösteren veya ailesi efradının ha
kikî adedini fazla veya ailesi meyanında dahil bu-
lunmıy anları dahil gibi irae eyliyen memurlar hak
larında idareten yapılacak tahkikat neticesinde bu 
hareketleri sabit olduğu takdirde haklarında inzi
bat komisyonlarınca memurin kanununun 26 inci 
maddesinin (H) fıkrasındaki sınıf tenzili cezası 
tatbik olunur ve cürümlerinin tekerrürü halinde 
mezkûr komisyon kararile (V) fıkrası mucibince 
memuriyetten ihraç cezası verilir ve fazla alınan 
harcırahlar inzibat komisyonları kararile ve tah
sili emval kanunu mucibince tahsil olunur, idare
ten ittihaz edilen kararlar eezaî takibata mani ol
mayıp ayrıca haklarında hukuku âmme davası 
ikame ve takibatı kanuniye icra olunur ve cürmü 
temas ettiği cezadan başka fazla alınan mebaliğin 
iki misli mahkemece cezayi naktî olarak hükmolu-
nur. 

MADDE 7 — Mülhak ve hususî bütçelerle ida
re olunan müessesat ile sermayesinin nısfından faz
lası devlete ait olan müesseseler ve bankalar memur 
ve mensuplarının (müntehap olanlar da dahil) har
cırahları umumî harcırah hükümlerine tabidir. Bu 
idare ve müesseselerin harcıraha müteallik nizam
nameleri bu hükümlerin tayin ve tesbit eyledikleri 
had ve miktarları geçemez. 
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(H) fıkrasındaki sınıf tenzili cezası tatbik edil
mekle beraber fazla alınan harcırah miktarı da 
mezkûr komisyonlar kararile ve tahsili emval ka
nunu mucibince tahsil edilir. 

Mahkemece bu miktarın iki misli de cezaen 
hükmolımür.4 Cürmün tekerrürü halinde memur, 
inzibat komisyonu kararile bir daha hizmeti dev
lette kullanılmamak üzere tart ve fazla alman har
cırahın iki misli de yukarıki fıkra mucibince tahsil 
edilir. 

Zabitlerle sair ordu ve jandarma mensupları 
hakkında bu cezalar salahiyetli makam ve heyet
lerce tatbik olunur. 

Hakikata uymıyan beyannameleri tasdik eden
ler hakkında da ceza kanununun 240 inci maddesi 
mucibince kanunî takibat yapılır. 

MADDE S — Harcırah kararnamesi ve müzey-
yelâtınm bu kanuna uymıyan ahkâmı mülgadır. 

MADDE 9 — Bu kanun nesri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerini icraya, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 -VII -1931 

126 inci maddesinin (H) fıkrasındaki- sınıf tenzili 
I cezası tatbik olunur ve cürümlerinin tekerrürü ha-
ı linde mezkûr komisyon kararile (V) fıkrası muci
bince memuriyetten ihraç cezası verilir ve fazla 
alınan harcırahlar inzibat komisyonları kararile ve 
tahsili emval kanunu mucibince tahsil olunur. Ida-
reten ittihaz edilen kararlar cezaî takibata mani 
olmayıp ayrıca haklarında hukuku amme davası 
ikame ve tatbikatı kanuniye icra olunur ve cür
mün temas ettiği cezadan başka fazla alınan meb
lâğın iki misli mahkemece cezayi naktî olarak hük-
molunur. Bankalar ve sermayesinin ekseriyeti Dev
lete ait olan şirket memurları yukarıda sayılan cü
rümleri irtikâp ettikleri halde haklarında husu
sî nizamları, hükümleri tatbik olunmakla beraber 
ahkâmı umumiye dairesinde takibatı kanuniye da
hi icra olunur. 

MADDE 8 — Mülhak ve hususî bütçelerle idare 
olunan müessesattaki memurlar ile hususî kanun
lara müsteniden teşekkül eden bankaların ve ser
mayesinin ekseriyeti Devlete ait olan şirketlerin 
müdür ve meclisi idare reis ve azaları ve memur
ları Devlet memurularının harcırah hususunda tâ
bi oldukları bütün hükümlere tâbidir. Ancak bu 
teşekküllerin kanunda mevzu hatlerden daha dun 
harcırah tayin eden hususî nizamnameleri ahkâmı 
kemakân bakidir. 

MADDE 9 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 
kararnamesinin beşinci ve on birinci ve yirminci 
maddelerile dördüncü ve onuncu maddelerinin bir 
numaralı fıkraları mülgadır. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

S. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 
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MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine merbut cetvel 

1 — NUMARALI CETVEL 

Memuriyet unvanı Muayyen tarifeli nakil vasıta- Muayyen tarifesi olmıyan na-
larile seyahatta kil vasıtalarile seyahatta kilo-

metro veya deniz mili başına 
kabul edilecek azamî yol mas

rafı kuruş 
Büyük Millet Meclisi Reisi ve Yataklı vagon masarifi dahil İhtiyar olunan hakikî yol masrafı 
Başvekil vekiller, Büyük Er- olduğu halde yemeksiz birinci aynen 
kânı Harbiye Reisi. mevki 
80 (dahil) 150 lira aslî maaş- Yemeksiz birinci mevki yataklı 40 kuruş 
h memurlara vagon ücreti 
45 (dahil) 70 lira aslî maaşlı Yemeksiz birinci mevki bilet 40 kuruş 
memurlara 
25 liradan yukarı aslî maaşlı Yemeksiz birinci mevki bilet İhtiyar olunan hakikî yol masrafı 
bilûmum müfettişler ve müfet- aynen 
tiş muavinleri 
40 lira ve ondan aşağı aslî ma- Yemeksiz birinci mevki bileti 40 - 25 liraya kadar aslî maaşlı 
aslı memurlara memurlar için 40 ve 30 bundan 

aşağı maaşlı memurlar için otuz 
kuruş 

Kolcu, mübaşir, ve bu derece- üçüncü mevki bileti 
deki memurlar 

Maliye ncümeninin tadiline merbut cetvel 

1 — NUMARALI CETVEL 

Makam ve memuriyet unvanı Muayyen tarifeli nakil vasıta- Muayyen tarifesi olmıyan na-
larile seyahatta kil vasıtalarile seyahatta kilo-

met.ro veya deniz mili başına 
kabul edilebilecek azamî yol mas

rafı kuruş 
1 Başvekil, Vekiller, Bü- Yataklı vagon masrafı dahil İhtiyar olunan hakikî yol masrafı 

yük Erkânı Harbiye Re- olduğu halde yemeksiz birinci aynen 
isi mevki 

2 80 (dahil) 150 lira aslî Yemeksiz birinci mevki yataklı 40 kuruş 
maaşlı memurlar, vagon ücreti 

3 45 (dahil) 70 lira aslî Yemeksiz birinci mevki bilet 40 kuruş 
maaşlı memurlar 

4 25 liradan yukarı aslî Yemeksiz birinci mevki bilet 40 kuruş 
maaşlı bilûmum müfet
tişler ve müfettiş mua
vinleri 

5 40 lira ve ondan aşağı Yemeksiz ikinci mevki bilet 40 - 25 liraya kadar aslî maaşlı 
aslî maaşlı memurlar memurlar için 40 ve bundan aşağı 

maaşlı memurlar için otuz kuruş 
6 Kolcu, mübaşir ve bu de- Üçüncü mevki bileti 15 kuruş 

recedeki memurlar 

http://met.ro
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Bütçe Encümeninin tadiline merbut cetvel 

(1) NUMARALI CETVEL 

Ma. Makam ve memuriyet 
No. unvanı 

Büyük millet Meclisi 
Reisi, Başvekil, Vekil
ler. Büyük Erkânı Har
biye Reisi 
45 liradan yukarı aslî 
maaşlı memurlar 
25 liradan yukarı aslî 
maaşlı bilûmum müfet
tişler ve müfettiş mua
vinleri 
45 liradan aşağı aslî 
maaşl ımemurlar 
Kolcu, mübaşir ve bu de
recedeki memurlar 

Muayyen tarifeli nakil vasıta- Muayyen tarifesi olmıyan nakil 
larile seyahatta vasıtalarile seyahatta kilometre 

veya deniz mili başına kabul edi
len yol masrafı miktarı (kuruş) 

Yataklı vagon masrafı dahil İhtiyar olunan hakikî yol masrafı 
olduğu halde yemeksiz biriftci 
mevki 

Yemeksiz birinci mevki bilet 

Yemeksiz birinci mevki bilet 

Yemeksiz ikinci mevki bilet 

Üçüncü mevki bileti 

30 

30 kuruşu geçmemek üzere ha
kikî yol masrafı 

30 

15 




