
DEVRE : 4 CİLT : 7 İÇTİMA : 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CEBİDESİ 

OTUZ YEDİNCİ İffİKftT 

9-IV-1932 CUMARTESİ 

Mündericat Sayfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 24 
2 — Havale edilen evrak 24 
3 — Müzakere edilen maddeler 24 
1 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun 2 

inci maddesinin tadiline dair 1/239 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni maz
batası 24 

2 —! Haziran : ağustos 1931 aylatma ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 3/118 ve ey
lül : teşrinisani 1931 aylarma ait raporun takdim 
kılmdığı hakkında 3/123 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkereleri ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 24 

3 — idare heyetinin, 7 mart 1927 tarih ve 
1757 numaralı kanunun 1 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 4/25 numaralı takriri ve Bütçe encü
meni mazbatası 24 

Sayfa 
4 — Kânunuevvel 1930 : şubat 1931 aylarına 

ait raporun takdim kılmdığı hakkında 3/69 ve 
mart : mayıs 1931 aylarma ait raporun takdim 
kılındığı hakkında 3/95 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkereleri ve Divanı muhasebat en
cümeni mukarreratmm 3 üncü fıkrasına dair Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbatalan 24 

5 — Yüzbaşı Celâlettin Efendiye verilmiş olan 
birinci takdirnamedeki mülâzim kelimesinin bi
rinci mülâzim olarak tashihi hakkmda 3/151 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası 25 

6 — Posta, telgraf ve telefon merkezi müdür 
ve başmemurlarmm idareye muhtas binalarda üc
retsiz ikametleri hakkında #229 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
batalan 25 



I : 3 v »-4-15*5*2 C : 1 

1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek Gazi Antep 
mebusu Remzi Beyin mebusluktan istifanamesi okun
duktan sonra belediye vergi ve resimleri kanununa ait 
bir mazbata ile mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık ma
aşı mukabili verilecek emlâk ve araziye, gümrük ka
nununun muaddel 107 ve 12 inci maddelerine, jandar
ma şoförlerine verilecek ücrete ve tabiiyet muamelele-

rile teffiz ve tahsis olunan gayrimenkullerin tapu harç
larına mütedair kanun lâyihaları ikinci defa olarak mü
zakere ve kabul olundu ve cumartesi günü toplanılmak 
ürere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Çanakkale Yozgat 

Ziya Gevher Avni Doğan 

2 - HAVALE EDİLEN EVBAK 

Lâyihalar 
1 — Çocuk bayramında posta müraselâtile telgraf

lara şefkat pulu yapıştırılması hakkında kanun lâyihası 
(Dahiliye encümenine) 

Teklifler 
2 — îdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1931 se

nesi bütçesine 189 600 liralık tahsisat konulmasına da

ir kanun teklifi (Bütçe encümenine) 
Mazbatalar 

3 — Afyon Karahisar mebusu Mollaoğlu Cemal Be
yin, ağıllar hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin ta
diline dair 2/32 numaralı kanun teklifi ve İktisat encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ G S L 8 I 
Açılma saati: 14 

Reis — Refet B. 

Kâtipler: Ziya Oevher B. ( ÇANAKKALE), Haydar Rüştü B. (DENÎZLÎ). 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun 2 in» 
ci maddesinin tadiline dair 1/239 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni maz
batası [1] 

Reis — Mazbata hal&mda söz istiyen var mı? 
Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Kanundan bahse

diliyor, izahat verilsin. 
Reis — Efendim, söz istiyen var mı? Mazbatayı 

reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 — Haziran : ağustos 1931 aylarına ait ra
porun takdim kılındığı hakkında 3/118 ve eylül : 
teşrinisani 1931 aylarına ait raporun takdim kı
lındığı hakkında 3/123 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkereleri ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası [2] 

fil 85 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2] 95 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Reis — Efendim, bunlar hakkındaki teamüle 
göre eğer maddeler üzerinde müzakere açılırsa ay
rıca reye konur, olmadığı takdirde heyeti umumi-
yesi reye arzedilir. 

Söz istiyen var mı? Heyeti umumiyesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

3 — İdare heyetinin, 7 mart 1927 tarih ve 
1757 numaralı kanunun 1 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 4/25 numaralı takriri ve Bütçe encüme
ni mazbatası [1] 

Reis — Söz istiyen var mı? Mazbatayı kabul 
edenler . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Kânunuevvel 1930 : şubat 1931 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 3/69 ve 
mart : mayıs 1931 aylarına ait raporun takdim kı
lındığı hakkında 3/95 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkereleri ve Divanı muhasebat encü-

fi] 109 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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meni mukarreratmın 3 üncü fıkrasına dair Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

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

5 — Yüzbaşı Celâlettin Efendiye verilmiş olan 
birinci takdirnamedeki mülâzim kelimesinin bi
rinci mülâzim olarak tashihi hakkında 3/151 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatası [21 

Reis — Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

6 — Posta, telgraf ve telefon merkezi müdür 
ve başmemurlarının idareye muhtas binalarda üc
retsiz ikametleri hakkında 1/229 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları [3] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Posta, telgraf ve telefon merkezleri müdür ve 
Başmemurlarının idareye muhtas binalarda 

icarsız ikametleri hakkında kanun 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon işlerine 

muhtas ve Devlete ait icarsız binalar dahilinde pos
ta, telgraf ve telefon müdür ve başmemurlan aile
lerile meccanen ikamet edebilirler. ( îearsız telsiz 
telgraf ve telefon binalarında bu işlerle muvazzaf 
mühendis ve diğer bütün memur ve müstahdemle-

[1] 31 e ilâve numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2,3] 107,108 numaralı matbualar zaptın sonu
na merbuttur. 

rdn ailelerile meccanen ikametleri caizdir ). 
Devletçe icar bedeli verilen Posta, telgraf ve 

telefon binalarında ancak vazifede kendisinden ma
ada iki refiki - hat ve tevzi memurları hariç - bulu
nan posta, telgraf ve telefon müdürlerile bu vazi
yette bulunan başmemurlar ailelerile meccanen ika
met edebilirler. Bu suretle meccanen ikamete me
zun olanlar arzu etmedikleri takdirde bu hakkı 
kendilerinden bir derece aşağıdaki memura mesu
liyet deruhde etmek şartile devre salahiyetlidirler. 

Bu hakkın istimali binanın müsait olması ve va
zifeyi işkâl etmemesile mukayyettir. Mesken itti
haz olunan kısmın tenvir, teshin ve su masrafları 
idarehanede ikamet eden memura aittir. 

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

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon binaları 
dahilinde ailelerile ikamete mezun olan müdür ve 
başmemurlarm bu binalarda işgal edebilecekleri 
kısımların azamî haddi îcra Vekilleri Heyeti kara-
rile tayin olunur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 

yoktur. Pazartesi günü toplanılmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14,30 

"* •••~^t"^f"*— 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 85 e ilâve 
Askerî memurlar hakkındaki kanunun 2 inci maddesinin 

tadiline dair I 239 numaralı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 28-H- 1932 

Muamelât müdürlüğü. 
Sayı 6j424 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1637 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadiline dair M. M. vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 20-H-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

1 — Askerî memurlar kanunundan maksat: 
Cumhuriyet ordusunun (Kara, Deniz, Hava ) ihtisasa taallûk eden geri işlerini ehii müte

hassıs zevata tevdi etmek ve bunları kıta vaziyeti ve saire dolayısile yerlerinden oynatmıyarak 
ihtisaslarından uzunca müddet istifade eylemek ve bu suretle az memurla çok iş görmek ve 
geri kadrolarını azaltmak ve harcırah ve maaş faslından bütçede tasarruf etmektir. 

2 — 1637 numaralı kanunun ikinci maddesi mütekait zabit ve hesap memurlarının da 
muvazzaf askerî memur sınıfına alınmalarına müsaittir. Mütekaitler kanunen muvazzaf sınıfa 
nakledilmezken askerî memurların taazzuv etmesini temin için mütekaitlerden mütehassıs olan
ların da alınmasına 1637 numaralı kanun müsaade etmiştir. Yine mezkûr kanun muvazzaf 
zabitlerin bazı şerait dahilinde askerî memur sınıfına nakillerine cevaz vermiş ve mütekait
lerden almağa ihtiyaç kalmamış olduğundan ve bu nakle devam genç ve mütehassıs memur
ların terfi hususunda önlerini kapatacağından 1637 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
birinci fıkrasının tayyedilmesi muvafık görülmüştür. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1637 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

1637 numaralı askerî memurlar hakkındaki kanunun ikinci maddesinde berveçhiati tadilât 
yapılmıştır: 

Madde ı — 1637 numaralı kanunun ikinci maddesinde (mütekait zabit ve hesap memur
larından kifayeti görülenler kıdemlerile rütbelerine muadil memur kısımlarına alınabilirler ) 
fıkrası ile bu fıkrayı müteakip gelen fıkradaki f • • maluliyetleri muvazzaf zabitliğe müsait 
bulunmıyan ve fakat askerî memur vazifesini yapmağa elverişli olduğu fennen anlaşılan muvaz-



zaf za&tler c£e )ibaresindeki ( de) edatı tâyyedilmiştir. 
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

^ • i M ^ ^ ı % s ~ Bu kamın frükfonlerini icraya Mîllî Müdâfaa vekili memurdur. , 
'"" .. ^ *' " ' " . ' , . 20 7 11/ 1932 

M; M. .V 
Zekâi 

İk. V. 
M. Şeref 

BşV^ 
ismet 
Mf. V. 

Esat 

**••' A d . V . 
Yusuf Kemal 

Na. V. 
Hilmi 

Da, V. ... Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya . Ş. Kaya M. Abdülhalik 

S. İ. M. V. V. O. İ. V. Zr. V. 
M. Abdülhalik Ali Rana Muhlis 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. M. encümeni 
Karar A" 19 
Esas M 1J239 

2-IV-I932 

Yüksek Reisliğe 

1637 numaralı kanunun 2 inci maddesindeki birinci fıkranın tayyi teklifine dair kanun 
lâyihası hakkında encümenimizin mazbatası mündericatının bir daha. tetkiki için M. M, vekili 
Beyefendinin vaki talebi üzerine Heyeti Celilenin 19 mart 932 de encümenimize iade eylediği 
evrak Vekili jnüşarileyhin huzurile tekrar tetkik ve müzakere edildi: 

Tekaüt edildikten sonra askerî memurlar sınıfında hizmete alınmış zabitlerden ve hesap 
memurlarından bir kısmının mezkûr sınıf dahilinde terfi edilmiş bulunduğu ve bu terfiin, 
tayyı istenilen 1637 numaralı kanunun ikinci maddesindeki birinci fıkrasının bu yolda telâk
kisinden ileri gelmiş olduğu verilen mütemmim malûmattan anlaşılmıştır. İhtiyat zabitlerinin 
ve ihtiyat askerî memurlarının tekaütlükten muvazzaf sınıfa nakillerinin mümkün olmadığı 
ve? mütekait zabitler ve askerî memurlar terfilerinin sefere münhasır bulunduğu 1076 numa-
iate ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 16 inci ve 17 inci maddelerinin 
hükümleri iktizasındandır. Bu vaziyete göre bir taraftan esas kanun hükümlerini ve diğer 
taraftan mezkûr mütemmim malûmatı nazarı dikkate alan encümenimiz; i ) askerî memurlar 
simfîndfc dereceleri yükseltilmiş mezkûr zevatın hizmette bulundukça mütekaiden müstahdem 
sabiler gibi ad ve itibar edilmesi lâzım geleceğine; 2 ) ve bunların tekrar tekaütlüğe avdet
lerinde 1$&3 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 7 inci maddesi hükmüne göre 
haklatsnda muamele ifası icap edeceğine; 3 ) tayyı teklif edilen, fıkranın da evvelki mazbatada 
matfüfc'asbaba binaen ipkası hakkındaki encümen kanaatinin tebdiline mahal görülmediğine 
karar verilmiştir. Keyfiyet Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

M: M. En. Rs. 

İhsan 

Aza 
Bilecik 
Salih 

Kâ. 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Kırşehir 
L Müfit 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

Aza 
Ordu 
Recai 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
Niğde 

Ali Galip 

Aza 
Burdur 
Halit 

Aza 
Tokat -

B. Lûtfi 

Aza 
Kastamonu 

A. Rıza 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 



Sıra NQ 9 5 
Haziran : ağustos 1931 aylarına ait raporun takdim kılın
dığı hakkında 3/118 ve eylül: teşrinisani 1931 aylarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 3/123 numaralı Divanı mu

hasebat riyaseti tezkereleri ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

Haziran: ağustos 1931 aylarına ait raporun takdim kılındığı hakkında 3 /118 
numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

T. a 
Divanı muhasebat 

Sayı 19-XII-1931 
U 14796 
H U9 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 

takdimi icap eden raporlardan haziran : ağustos 1931 aylarına ait 21 madde ve 34 sahifeden 
ibaret raporun leffen takdim kılındığı arzolunur efendim. 

Di. M. Reisi N. 
Seyfi 

Eylül: teşrinisani 1931 aylarına ait raporun takdim kılındığı hakkında 
3/123 numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 

Sayı 26-^11-1931 
U 14911 
H 122 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 

takdimi icap eden raporlardan eylül 931 -teşrinisani 931 aylarına ait 11 madde ve 19 sahifeden 
ibaret raporun leffen takdim kılındığı arzolunur efendim. 

Di. M. Reisi 
Fuat 



Di\-anı muhasebat encümeni mazbatası 
Di. Af. encümeni 
Karar K° 8 

Esas X° 3/118 123 22-M-1932 
Yüksek Reisliğe 

A 

Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesine tevfikan her;üç-ayda .bir Meçlisi Aliye 
takdimi icap eden raporlardan haziran - ağustos 1931 ve eylül - teşrinisani 1931 aylarına ait 
raporların takdim kılındığına dair riyaseti celilelerine gelip encümenimize havale bvyurulan 
Divanı muhasebat riyasetinin 19-XII-lQ3l ve 26-XII-931 tarihli ve 14796-119 ve 14911-122 
numaralı iki kıta tezkeresi ve melfufu raporlar kıraat ve tetkik edildi. 

Evvelki raporlar münasebetile arzedildiği veçhile salifülârz raporda umumî mahiyeti haiz 
olupta evvelce karar verilmemiş olanlar hakkında lâzımgelen tetkikat icra ve icap eden karar
lar ittihaz olunarak bu husustaki raporun fıkraları hizasına dercolundu. Keyfiyet Heyeti umu-
miyenin nazarı mütaleasına arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Balıkesir Rize Afyon Karahisar Erzurum Cebelibereket Cebelibereket 

İsmaii Hakkı Ali Âsim ibrahim ti. Basri 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Artvin Çankırı Conya Yozgat Kırşehir Kocaeli 
Rifat Kâzim Ahmet Avni hazım Sırrı 

DÎVANI MUHASEBATIN MÜTALEATI 

1 — Uşak orman süvari muhafaza memuru mü
teveffa Raşit Efendi kerimesi Şaziye Hanımın iade-
ten maaş tahsisini muhtevi olup Orman umum mü
dürlüğünce bittanzim tescil edilmek üzere Divana 
irsal kılınmış olan evrakı tahsisiyenin neticei tetki
kinden; 

Mumaileyhanın tezevvüeü sebebile pederinden 
muhassas maaşının katolunduğu ve bilâha
re zevcinin vefatı hasebile maaşının ia-
deten tahsisi talebinde bulunması üzerine 
dairesince (1325) tarihli tekaüt kanununun 20 in
ci maddesi mucibince iddet müddetinin hitamı olan 
12 kânunusani 1931 tarihinden itibaren maaşının 
iadeten tahsisi cihetine gidildiği anlaşılmıştır. 

Eski tekaüt kanunundaki iddet müddetinin hita
mına kadar olan hükmün yalnız maaşın mebdeini 
tayine münhasır bir kayit olmayıp maaşa istihkak 
keyfiyetine de müessir bulunduğu, yani bu kabîl 
eytama kanunun tahsisi maaş için müddeti iddet 
nisbetinde bir intizar mecburiyeti tahmil eylediği; 
ve Şaziye Hanımın müddeti iddetinin yeni tekaüt 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
MUKARRERATI 

MADDE 1 — Ağustos 1325 tarihli tekaüt kanu
nuna nazaran evvelce pederinden yetim maaşı alıp 
ta tezevvüeü hasebile maaşları kesilenler bilâhare 
dul kalırlarsa pederlerinden muhassas maaşın iade
ten tahsisi icap ettiği ve ancak tediyatın iddet müd
detlerinin hitamından itibaren başlıyacağı ve 
halbuki 1683 numaralı yeni tekaüt kanunu ia
deten tahsis muamelesini menetmiş olduğu cihet
le bu gibilere halen maaş tahsisine müsait bulun
madığı ve ancak dul kaldıkları tarih evvelki kanu
nun zamanı meriyetine tesadüf edenlerin bu hü
kümden istifadelerinde bir manii kanunî bulunma
dığı takarrür etmiştir. 
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kanununun zamanı meriyetinde hitama ermiş ol
duğu cihetle kendisine müteveffa pederinden mıı-
hassas maaşının iadeten tahsisine kanunen imkân 
bulunmadığı takarrür ettirilmiş ve bu baptaki ev
rakı tahsisiye batakrir dairesine iade kılınmıştır. 
Ancak vaziyetleri zati meseleye müşabih ve mu
vafık bulunan eytamın pek mahdut olmasına ve 
esasen müstahakkı himaye bulunmalarına mebni 
salifüzzikir içtihat ve telâkki neticesi olarak büs
bütün mahrumu hak kalmamaları zımnında cere
yanı halin üç aylık raporlarla Meclisi Âliye arzı da 
karargir olmuştur. 

2 — 19 haziran 1930 tarih ve 1700 numaralı Da
hiliye memurları kanununun dokuzuncu maddesin
de ; bir derece içinde bir sınıftan yukarı sınıfa ve
ya bir derecenin en yüksek sıuıfından üst derece
nin en küçük sınıfına terfi için bulunduğu sınıfta üç 
sene hizmet etmiş ve memurin kanununun 20 inci 
maddesi mucibince ehliyeti tasdik edilmiş olmak 
şarttır. Mektupçularla hukuk işleri müdürleri, po
lis müdürleri kendi sınıflarında muayyen müddeti 
ikmal ile terfi ehliyetleri tasdik edildikten sonra bi
rinci sınıf kaymakamlığa tayin edilebilirler. 29 uncu 
maddesinde de: dahiliye ve polis nizamnameleri 
ve diğer kanunların bu kanuna mugayir olan hü
kümleri mülgadır diye muharrer olup işbu ka
nunda bütçeleri ayrı olduğu halde polis müdürleri 
de dahiliye memurları meyanında tadat edilmekte 
ve Emniyeti umumiye müdürü umumisinin de 
ayni suretle dahiliye memurları meyanında bulun
duğu tabiî olmasına ve keza kanunu mezkûrda da
hiliye memurlarının terfii hakkında ahkâmı mah
susa mevcut ve bu kanunun teadül kanunundan 
muahhar bulunmasına göre 1 eylül 1927 tarihin
den beri 80 lira maaşlı 4 üncü sınıf vali olup ey
lül 1929 dan itibaren teadül kanunu mucibince ma
aşı doksan liraya iblâğ edilmiş bulunan Tevfik Ha
di Beyin (125) lira maaşlı Emniyeti umumiye mü
dürlüğüne teadül kanununun (teselsül derece sıra
sı takip etmiyen memuriyetlerde her daire teşkilât 
ve memurin kanunu ahkâmına göre bir memurun 
azamî üç derece mafevk memuriyete tayini caizdir. 
Ancak teselsül zaruretile 3 derece mafevk bir me
muriyete tayin olunanlara ikinci ve bir terfi müd
detinin ikmalini müteakip üçüncü derece mafevk 
maaşı verilir) suretinde muharrer bulunan S inci 
maddesi hükmüne tevfikan terfian tayininde; tesel
sülün yalnız Emniyeti umumiye merkez kadrosu 
arasında taharrisi muvafık olamıyacağı ve Dahi-

MADDE 2 — Bir şubei idariye kadrosunda mün
hal bir memuriyete derecesi müsait bir memur bu
lunmadığı takdirde o şubei idariyenin merbut oldu
ğu vekâlet kadrosunda derecesi müsait diğer bir 
memurun tayini caiz olduğu gibi bu gibilere de tea
dül kanununun sekizinci maddesi mucibince ikinci 
ve bir terfi müddetinin ikmalini müteakip üçüncü 
derece mafevk maaşın itası muktazi görülmüştür. 



liye memurları nazarı dikkate alındığı takdirde ise 
teselsül mevcut bulunduğu ve yüz lira maaşlı va
lilikler ve sair Dahiliye memurlukları var iken 
daha dun dereceden bir zatın tayini muvafık olamı-
yacağı cihetle isabeti kanuniye mevcut olup olma
dığının tayininde ve mumaileyhe 125 lira üzerin
den tahakkuk ettirilen harcırah ve yevmiyelerinin 
kabulünde tereddüt edilmiş olduğundan keyfiye
tin Heyeti unnumiyede tetkikine lüzum hâsıl olmuş
tur. 

Teadül kanununun terfilere müteallik olan se
kizinci maddesinin bir fıkrasında (teselsülü derece 
sırası takip etmiyen memuriyetlerde her daire teş
kilât ve (memurin kanunu ahkâmına göre bir me
murun azamî üç derece mafevk memuriyete tayini 
caizdir. Ancak teselsül zaruretile üç derece mafevk 
bir memuriyete tayin olunanlara ikinci ve bir terfi 
müddetinin ikmalini müteakip üçüncü derece ma
fevk maaşı verilir) denilmiş olup inhilâl eden Em
niyeti umumiye müdüriyetine getirilebilmek üzere 
dahilî kadroda, müdürden sonra gelen muavinlik 
ve diğer memuriyetler arasında derecesi müsait hiç 
bir memuriyet mevcut bulunmamasına göre umum 
(müdürlük kadrosu dahilinde her hangi bir zatın 
müdüriyet makamına terfiine kanunen mesağ ola-
mıyacağına ve halbuki bu imkânsızlık karşısında 
müdüriyet makamının münhal bırakılması da bit
tabi tecviz edilemiyeceğine binaen memurin kanu
nunun 36 inci maddesinin son fıkrasile bahsolunan 
müsaadeye istinaden Dahiliye vekâletince Emni
yeti umumiye kadrosu haricinde bir münasibinin 
tayini zarureti hâsıl olmuştur. 

Teadül kanununun sekizinci maddesinin zikri 
geçen fıkrasile derece terfii için verilmiş olan mü
saade ile bu fıkrada münderiç bulunan kuyudun 
yalnız dahilden terfi edeceklere maksur olduğuna 
dair sarih bir hükmü ihtiva etmemekte olup esa
sen tayini vaki yukarıda zikredildiği üzere me
murin kanununun müsaadesi ve bir zaruretin ica
bı olarak icra edilmiş bulunmasına binaen Tevfik 
Hadi Beyin 4 üncü sınıf valilikten iki derece terfi 
suretile Emniyeti umumiye müdürlüğüne getirilmiş 
olmasında bir mugayereti kanuniye görülememiş 
ve maahaza keyfiyetin üç aylık rapora derci sure
tile Meclisi Âliye arzı takarrür eylemiştir. 



Diyanet işleri 

Muhteviyatı. 
Evrakın nevi Tarihi jX° Lira K 

Senedi resmî 9-VI 931 O 63 00 

3 — istanbul Fetvahanesi baş müsevvidi Ahmet 
Esat Efendiye tahsis edilmek istenilen tekaüt maa
şını muhtevi olarak Diyanet riyaseti muhasebe mü
dürlüğünce bittanzkn tescil edilmek üzere gönderi
len tarih ve numarası ve sair izahatı yukarıda ya
zdı bir adet senedi resmî ve ona müteferri evrakın 
tetkikinde: mumaileyhe 1 temmuz 306 tarihinden 
19 haziran 311 tarihine kadar İstanbul ruus rütbei 
ilmiyesi maaşı olarak 300 kuruş almak suretile ge
çen müddetin de hizmet müddetine tamamen ilâve 
edilmek üzere tekaüt maaşı tahakkuk ettirildiği 
görülmüş ve keyfiyet dairesinden istizah edilmiş
tir. 

Alınan cevapta: ruus ve tarik maaşları hakkın
da izahat verildikten sonra bu maaşlardan tekaüt 
aidatı tevkif edilmiş olduğu ve bu suretle geçen 
müddetlerin tekaüt ve aile maaşı tahsisinde minel-
kadim hizmeti filiyeden addedildiği ve bu hususta 
15 mart 333 tarihli bir kanun neşredilmiş olup ger
çi bu kanun 1683 numaralı kanunla ilga edilmiş ise 
de işbu kanunla kabul edilen dersiamlık, müderris
lik, tarik maaşatı eshabının hukukunu ( umumî 
bütçeden maaş alan ) tabirile 1683 numaralı ka
nunun birinci maddesi sarahaten kabul etmiş oldu
ğu bildirilmiştir. Ruus maaşının bir hizmet muka
bili verilen memuriyet maaşı olup olmadığı hakkın
da yapılan ikinci istizaha; (ruus maaşı tarik maaşı 
mahiyetinde olupta hizmeti filiyeden addi tarik 
maaşına kıyasen ve 15 mart 333 tarihli kanuna 
müstenit ise bu kanunun mülga olduğuna dairesi
nin nazarı dikkati celbedilmiş olduğu halde) veri
len cevapta da; Ruus maaşının memuriyet maaşı 
mahiyetinde olduğu ve 1683 numaralı kanun kendi 
cins ve mahiyetlerinde bir çok kanunları ilag etmiş 
ise de işbu kanunlarda ve bilhassa zikri geçen 333 
numaralı kanunda münderiç mevat ile tanınmış 
müktesep hukuku külliyen ilga ve iptal ettiğine, 
dair bir madde bulunmadığı dermeyan kılınmış ve 
evrakın tescilinde ısrar olunmuştur. 

1683 numaralı tekaüt kanununun birinci mad
desi (muvazenei umumiyeden verilmekte olan me
murin maaşatı....) tarzında muharrer bulunmuş 
olup memur olmıyan ve binaenaleyh bir hizmet ifa 
etmiyenlerin muvazenei umumiyeden olsa bile al-1 

MADDE 3 — Ruus maaşı hizmet mukabili ve
rilmiş bir maaş olmadığı için tekaüt müddetinin 
hesabında dahili hesap edilmemesi muvafılç görül
müştür. 
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dıklan maaşatın maddei mezkûre medlulüne dahil 
olamıyacağma ve ruus maaşı alanların da bu para
yı bir hizmet ve vazife mukabili almamış oldukları 
bu hususta istihsal olunan mütemmim malûmat ile 
teeyyüt eylemiş bulunmasına mebni ruus maaşı 
almak suretile geçen müddetin ne filî hizmetten 
addine ve ne de tekaüt maşamın hesabında nazarı 
itibara alınmasına imkân görülememiş ve bu bap
taki evrak kabul ve tescil edil emiyerek dairesine 
iade kılınmıştır. 

Maliye vekâleti 

İta emrinin 
Tarihi M Fasıl M. Lira K. 

10-Xl-929 16Q8 172 0 52 50 
176 

Mahalli 
Dairesi Tediye 
Maliye Ankara 

Âmiri ita namına: Ali Rıza B. 
Muhasibi mesul: Kemal Ziya B. 

4 — Maliye merkez muhasipliğinin teşrinisani 
1929 sarfiyatından 52 lira 50 kuruşu muhtevi olup 
Maliye vekâleti Muhasebe müdürlüğünce bittanzim 
vize edilmek üzere gönderilen tarih ve numarası 
yukarıda yazılı bir kıta mahsup ita emrinin tet
kikinden : hukuk müşavirliğinde 25 lira maaşlı 
kontrol memurluğu vekâletine nısıf maaşla açıktan 
tayin olunan İffet Hanıma teşrinisani 1929 maaşile 
birlikte tesviye olunan mesken tazminatının tam ola
rak verilmiş olduğu anlaşılmış ve keyfiyet ahkâ
mı mevzua ile kabili telif görülemiyerek dairesin
den istizah edilmiştir. Alınan cevapta Divanın 
mart - mayıs 1929 tarihli raporları üzerine Meclisi 
Âlice ittihaz olunan kararın 56 inci maddesinde «ve
kil memurların da asil memurlarda aranılan bütün 
şartları haiz olmaları lâzımdır.» denilmesine ve Di
vanın ayni karara müteallik mütaleasında (vekil 
ile asil arasında fark bulunmaması) esası teyit ve 
müdafaa olunmuş bulunmasına hinaen vekilin taz
minat hakkmdan istifade etmesine manii kanunî 
görülemediği heyanile muamelenin doğruluğunda 
ve evrakın vizesi lüzumunda ısrar olunmuştur. 

Muayyen olan terfi müddetini ikmal ötmemesin
den naşi tayin kılındığı memuriyetin dunundaki 
derece üzerinden maaş almakta bulunan memurinin 
mesken tazminatının müstahdem bulundukları de
rece üzerinden verilmesinin muvafık olamıyacağı 

MADDE 4 — Açıktan tayin edilen vekillere 
maaş kanununun sekizinci maddesi mucibince nısıf
tan iki sülüse kadar verilecek olan maaşata kıyasen 
ve mezkûr maddedeki muhassasat kaydine istina
den mesken tazminatının da bu nisbette itası za
rurî görülmüştür. 
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mukarreratı müttehaze icabından bulunmasına na
zaran vekil memurlara da müstahdem bulunduk
ları memuriyet derecesine muhassas mesken tazmi
natının itası evleviyetle şayanı kabul görülememiş 
ve maaş kanununun sekizinci maddesinin (C) fıkra
sında açıktan tayin kılınan vekillere maaş ve tah
sisatın nısfından iki sülüsüne kadar vekâlet istihka
kı verileceği zikir ve tasrih edilmiş olmasına ve mes
ken tazminatı da tahsisat medlulünden hariç kala-
mıyacağına binaen açıktan tayin edilen bu kabîl me
murlara da tayin ve takdir edilen vekâlet maaşı 
nisbetinde nısıftan iki sülüse kadar mesken tazmi
natı itası muktazi bulunmuş olduğundan bu baptaki 
ita emri vize edilemiyerek dairesine iade kılınmış
tır. 

Jandarma umum kumandanlığı 

Tekaüt maaş cüzdanı 
Adet Tarihi J\£ Dairesi 

2 31-XII-341 2459 Jandarma K. 
Amiri ita : Umum jandarma kumandanı namına 

Zeki B. . 

5 — Ladik jandarma kumandanı mülâzims sani 
müteveffa Hasan Ağakerimesi Adalet Hanımın 
muallimliğe tayin edildiği tarihten itibaren katolu-
nan yetim maaşının tarihi katından itibaren iadeten 
tahsisine ait muameleyi muhtevi olarak Umum jan
darma kumandanlığından gönderilen tarih ve nu
marası yukarıda yazılı senedi resmî ve merbutu 
evrakı tahsisiyenin tetkikinden: 900 numaralı kanun 
yalnız mütekaidinden muallimliğe tayin olunanların 
tekaüt maaşlarının devamı itasını âmir bulunduğu 
cihetle mumaileyhanın pederinden muhassas maa
şının iadeten tahsisi sebebi anlaşılamamış ve key
fiyet dairesinden istizah edilmiştir. Alınan cevap
ta ( 900 numaralı kanunda muallimliğe tayin edi
len eytam maaşlarının kesileceğine dair bir kayit 
ve işaret bulunmadığından mumaileyhanın mual
limliğe tayininden dolayı katedilmiş olan maaşı
nın iadeten tahsisi lâzımgeldiği ) bildirilmiştir. Te
kaüt kanununun 47 inci maddesine tevfikan 1746 
numaralı kanunla tezyil edilen fıkrada «yetim 
maaşı almakta olup umumî, mülhak ve hususî büt
çelerden ücret alanların yetim maaşlarının nısfı 
ve bunlardan maaşlı bir hizmete tayin edilenlerin 
maaşının tamamı kesilir. Bu suretle maaşları kesi
len yetimlerin aldıkları maaş ve ücretten mahrum 
kaldıkları takdirde kanunen haklarının sukutuna 

MADDE 5 — Mütekaidinden olup ta muallim
liğe tayin olunanların tekaüt maaşlarının katedil-
memesi hakkındaki 900 numaralı kanun hükmünün 
yetim maaşı alanlara teşmiline imkân görülememiş
tir. 



kadar muhassas maaşlarının tekrar itasına devam 
olunur» diye muharrer olup zikri geçen 900 nu
maralı kanunla kabul edilen istisnaiyetin de mü
tekaitlere münhasır bulunduğuna nazaran muallim
liğe tayin kılınan yetimlerin maaşlarının kesilmesi 
zarurî görülmüştür. Gerçi 927 senesine kadar 
hükmü meri olan 325 senesi muvazenei umumiye 
kanununun beşinci maddesile muallimlik maaşlarile 
diğer bir maaşın içtimai tecviz edilmiş idise de 
bilâhare mevkii meriyete vazoluııan memurin ve 
teadül kanunlarile bu hüküm muallimlikle memuri
yetin bir zat uhdesinde içtimaına cevazı tazammun 
eder bir şekle ifrağ edilmiş ve şekle ait olan bu 
tadilin hedefi her halde yetimlerden muallimlikte 
bulunanlara ait maaşın katî olmasına ihtimal 
vrilememekle beraber zikrolunan mevzuatı kanu-
niyeyi muallimlik maaşile her hangi bir maaşın 
içtimaını tecviz eder mahiyette telâkki etmek 900 
numaralı kanunu kıyas tarikile eytama da teşmil 
ylemek tefsir mevzuu görülmüştür. 

Binaenaleyh muamelâtı bu telâkkiye göre yü
rütmek te mümkün olamıyacağından meselenin tef-
siren halli icap edeceği ve bu bapta istihsal oluna
cak tefsir kararına kadar muallimliğe tayin kılınan 
bu kabîl yetimler hakkında maaşlarının kesilmesi 
suretile muamele ifası muktazi bulunmuştur. Es
babı mezkûreye binaen bu baptaki evrakı tahsi-
siye kabul ve tescil edilmiyerek dairesine iade kı
lınmıştır. 

Emniyet umum müdürlüğü 

Muhteviyatı 
Nevi Lira K. M Tarihi 

Tekaüt 48 96 1322 16-IH-931 
Dairesi 

Emniyeti umumiye 

6 — Elâziz polis merkez memuru Mustafa Sakip 
Beye tahsis olunacak tekaüt maaşına ait evrakın 
tetkikinde mumaileyhin Elâziz vilyetine ita eyle
diği 15 teşrinisani 1930 tarihli arzuhal ile ve ah
vali sıhhiyesinin müsaadesizliğinden bahisle teka
ütlüğünü talep eylediği ve işbu arzuhalin vilâyet 
makamından Dahiliye vekâleti celilesine takdim 
ve 2 kânunuevvel 1930 tarihli müzekkere üzerine-
de vekâleti müşarileyha makamının tasvibine ik
tiran ettirilerek mumaileyhin icrayi tekaüdü bu 
tarihte tasvip buyurulmuş olduğu halde kendisinin 
(10 kânunusani 1931 tarihine kadar mezun bulun-

MADDE 6 — 1683 numaralı tekaüt kanununun 
3 üncü maddesinde tekaüt muamelesi zabitlerle as
kerî memurlar hakkında Eeisicümhurun ve mülkî 
memurlar hakkında mensup oldukları vekâletin tas
diki ile yapılacağı muharrer olmasına nazaran bu 
tasdik ile tekaütlük tamam olacağından maaş tah
sisine kadar mesbuk hizmetin müddeti tekaüde mah
subu doğru görülmemiştir. 



ması hasebile gayei mart 1931 tarihinde memuri
yetine nihayet verildiği) müddeti hizmet cetveline 
şerhedilmiş ve şu suretle tekaütlük talebinin ve
kâletin tasvibine iktiran ettiği tarihe kadar mes-
buk hizmet müddeti 33 sene iki ay 7 gün ve me
zuniyetin hitamı tarihi olarak zikredilen 10 kânu
nusani 1931 tarihine kadar olan hizmet müdde
ti 33 sene üç ay 16 gün olduğu halde (gayei mart 
1931 de memuriyetine nihayet verildiği denilerek) 
bu tarihe kadar hesap edilen müddeti hizmetin 33 
sene 6 ay 16 güne reşide olmakla 34 seneye iblâğ 
ve ona göre maaş tahsis olunduğu görülmesi üze
rine müddeti hizmetin hesabında bu eyyamın da 
ilâve ve ithal edilmiş olması sebebi istizah kılın
mıştı. 

Emniyeti umumiye üçüncü şube ifadesile veri
len cevapta mumaileyhin tekaütlüğü gerçi 2 kâ
nunu evvel 1930 tarihinde tasvibe iktiran etmiş ise-
de Elâziz gibi uzak ve mühim bir vilâyet zabıta 
amirliğine münasibi bulununcıya kadar istihdamı 
lâzımgelen bu zatm mart 1931 nihayetinde alâka
sı kesilmiş olduğu bildirilmiş ve tekrar sepkeden 
istifsara verilen diğer bir cevapta ise mumaileyhe 
hastalığı hasebile vekâletin 20 kânunuevvel 1930 
tarihli tahriratile bidayeten bir ay mezuniyet ve
rilip 20 kânunusani 1931 tarihli tahriratla da me
zuniyetin iki ay daha temdit edilmiş olduğu ifade 
olunmuştur. 

Tekaütlükleri takarrür eden zabitan ile mülkî 
memurların tekaütlüklerinin tasdiki âliye iktiranı 
tarihinde resmî hiç bir sıfatlan kalmayıp o tarihten 
itibaren hükmen mütekait demek olacaklarından 
artık kendilerinin vazifeleri başından filen ayrılm
aya kadar geçecek zamanın müddeti hizmetlerine 
zammına bir mecburiyeti kanuniye bulunmadığı ve 
eğer tekaütlüğün tasdika iktiranından sonra ya he
nüz tebellüğü keyfiyet etmemek veya her hangi 
bir ıstırarı idarî dolayısile vazifesinden bir müd
det ayrılamamak yüzünden filî infikâk tarihine ka
dar daha bir müddet mesaileri sepketmiş ise bu 
müddet için verilmiş olan paranın ücret addile o 
müddetin tekaütlükte dahili hesap edilmemesi Di
van heyeti umumiyesince takarrür eylemiştir. Bu 
takdirde mumaileyh Sakip Beyin tekaütlüğünün 
ilk defa tasdiki âliye iktiran eylediği tarihten iti
baren memuriyet ve ne de mezuniyeti mevzubahs 
olamıyacağından mumaileyhin müddeti hizmetinin 
tarihi mezkûre kadar itibar olunarak tahsis evra
kı ona göre tashih ve ıslahı zımnında tescil edil-
miyerek dairesine iade kılınmıştır. 
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Maarif vekâleti 

Tekaüt maaş cüzdanı 
Tarihi As 

26-IV-931 2451 
Âmiri ita namına: Emin B. 

7 -— Ankara maarif dairesi tedrisat başkâtibi 
Hasan Tahsin Beye tahsis edilmek istenilen tekaüt 
maaşını muhtevi olup Maarif vekâleti zat işleri 
müdürlüğünce bittanzim tescil edilmek üzer.e gönde
rilen tarih ve numarası yukarıda yazılı bir kıta se
nedi resmî ve merbutu evrakın tetkikinde: 

Mumaileyhin ahvali sıhhiyesinden bahisle malu
len tekaüde sevkını istida eylemesi üzerine tebeyyün 
eden maluliyetine mebni olveçhile tekaüde sev
kının makamı vekâletin tasvibine iktiran eylediği 
ve son memuriyet maaşı 20 lira olduğu halde bunu 
iki sene almamış olması hasebile tekaüt maaşının 
daha evvelki maaşı olan 30 lira üzerinden hesap e-
dilmiş olduğu görülmüş ve mumaileyhin malulen te
kaüde sevkı için muayeneye tâbi tutulmuş olma
sına ve maluliyeti de sabit bulunmasına göre bu 
husustaki müracaatının mevzubahs olmaması lâzım-
geleceği cihetle tekaüt maaşının son aldığı maaş ü-
zerinden tahakkuk ettirilmesi icap ettiğinden keyfi
yet dairesinden istizah olunmuştur. Alınan cevap
ta ; Mumaileyhin kanunen muayyen müddeti ikmal 
etmesine ve tekaütlüğe kendi talip bulunmasına ve 
maluliyeti de derece üzerine temas etmemekte bu
lunmasına mebni hakkı müktesebinin ziyama uğ
ratılması için bir sebep görülmediğinden son 
maaşından evvelki miktar üzerinden tekaüt maaşı 
tahsis kılındığı bildirilmiştir. 1683 numaralı kanu
nun 6 inci maddesinin hükmü tekaüt müddetini ik
mal ederek talebile tekaüdü icra edileceklere mün
hasır olup malulen tekaüdü icra edileceklerin kendi 
talepleri mesbuk olmasa bile maluliyetlerinin sübu-
tu kendilerinin mecburen tekaüde şevklerini istil
zam eyliyeceği cihetle bunlar hakkında esas olan son 
memuriyet maaşları üzerinden tekaüde sevkedilmek 
için o maaşı iki sene almış olmaları hakkındaki 
kaydi kanuninin tatbiki caiz görülemediğinden bu 
baptaki evrak kabul ve tescil edilemiyerek dairesine 
iade kılınmıştır. 

MADDE 7 — Tekaüt kanununun 6 mcı maddesi 
mucibince son maaşı iki sene almak talebile teka
üt edileceklere münhasır olmasına mebni malulen 
tekaütlük talebinde maluliyet sabit olmadıkça te
kaüt muamelesi yapılamıyacağından bu talebin bir 
kıymeti olmayıp ancak muameleyi tahrik etmek
ten ibarettir. Binaenaleyh bu gibi memurların 
vaziyeti mezkûr maddenin dairei şümulüne gire-
miyeceği cihetle müttehaz karar muvafık görül
müştür. 
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Evrakın nevi 

İktisat vekâleti 

Tarihi 

Senedi resmî 27-V-931 2741 

8 — Muğla , çiftlik orman muhafaza memuru 
müteveffa Ali Fettah Efendi ailesine tahsis edil
mek istenilen eytam maaşını muhtevi olup İktisat 
vekâleti zat işleri müdürlüğünce bittanzim tescil 
edilmek üzere gönderilen yukarıda tarih ve numa
rası muharrer bir adet senedi resmî ve ona mütef er-
ri evrakın tetkikinden: Mumaileyhin Muğlaya beş 
altı saat mesafede kâin ormandan Muğlaya avdeti 
esnasında bütün seyahati müddetince devam eden 
şiddetli yağmurlardan ıslanmasile zatürrie ve ilti
habı nezlei emaya duçar olarak bunun neticesinde 
vefat eylediği mahallinin işarı ve tabibi müdavisi 
tarafından verilen rapordan anlaşılması hasebile 
tahsis muamelesinin tekaüt kanununun 45 inci 
maddesine tevfikan icra edilmiş olduğu görülmüş 
ve tekaüt kanununun 45 inci maddesi vazife icabı 
kazaen veya mecruh olupta tedavi ve ameliyat 
neticesinde vefat edenlere münhasır olup 46 inci 
maddede de askerî vazife ifası sırasında hastalanıp 
vefat eden zabitan ve mensubini askeriyeye tahsis 
olunacak maaşa mütedair bulunmasına ve memu
rini mülkiyeden bu suretle vefat edenler hakkında 
her iki maddede bir kayit bulunmamasına nazaran 
yapılan muamelenin mesnedi kanunisi dairesinden 
istizah edilmiştir. 

Alınan cevapta; mumaileyhin sunu taksiri olmı-
yarak vazifeden avdet ederken sürekli ve devamlı 
yağmura maruz kalması hasebile vefat etmiş oldu
ğu ve vaziyeti tekaüt kanununun 45 inci maddesin
deki sarahate tevafuk etmekte olduğu ve böyle 
vazife uğrunda şahsını feda edenler için kanunun 
diğer maddelerinde bir istinatgah bulunmamış ol
duğu bu itibarla ailei mumaileyhaya tekaüt kanu
nunun 45 inci maddesine istinaden maaş tahsisi ci
hetine gidilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Mezkûr madde mucibince aileye maaş tahsis 
edilebilmek için memurun vefatının vazife esnasın
da kaza veya mecruhiyet üzerine tedavi veya ame
liyat neticesinde vuku bulması lâzımgelip mumai
leyhin vefatı ise kaza veya mecruhieytten mütevel
lit olmadığı ve vaziyetine tevafuk eden 46 inci 
madde ahkâmı ise sırf zabitan ve askerî memurla
ra hasredilmiş bulunduğu cihetle ailesine bu mad
delere istinaden maaş tahsisine imkân görüleme
miştir. Esbabı mezkûre dolayısile bu baptaki evrak 

MADDE 8 — Tekaüt kanununun 45 inci mad
desi vazife esnasında kazaen veya mecruh olup ta 
vefat edeceklere ait bir hükmü mahsus olup vazi
feden avdet ederken hastalanıp ta vefat edenler 
hakkında bir hükmü istisnaî olmadığından bu gi
bilere umumî ahkâma tevfikan maaş tahsisi muk-
tazi bulunduğu karargir olmuştur. 
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kabul ve tescil edilemiyerek dairesine iade kılın
mıştır. 

Millî Müdafaa vekâleti 

Muhteviyatı 
Tarihi JÇ Lira K. Nevi 

6-IV-931 30/5926 94 80 Tekaüt 
Dairesi 

Millî Müdafaa 

9 — Levazım kıdemli yüzbaşı Süleyman Sırrı 
Efendiye 1122 numaralı kanuna tevfikan ve tadilen 
altıncı derece üzerinden tahsis olunacak maluliyet 
maaşı hakkında Müdafaai Milliye mütekaidin şube
sinden gönderilen evrakın tetkikinde: 42 sene 6 ay 
25 güne baliğ olup altıncı madde mucibince 43 sene 
itibar olunan hizmetine göre isabet eden ve emsal 
hasılının % 75 ini mütecaviz bulunan86 liranın 
emsal hasılından tenzil ve mütebakisinin % 40 inin 
ilâvesi suretile 94 lira 80 kuruşun tahsis edildiği gö
mülmesi üzerine hizmetine mukabil isabet eden maa
şın % 75 i olan seksen bir liraya tenzil ve ona göre 
maluliyet maaşının tayin edilmemesi sebebi istizah 
olunmuştu. Alınan cevapta; (Hizmet üzerine isa
bet eden maaş emsal hasılının % 75 inden fazla pa
ra verilmemesi malûl olmıyarak tekaüt edilenlere 
şamil olup malulen tekaüt edilenlerin bu kayde tâbi 
tutulacaklarına dair kanunun otuzuncu maddesinde 
bir sarahat olmadığından muamelesinin tashih edile
bilmesi için kanunî mesnedin tasrihi) yazılmaktadır. 

Malulen tekaüt olacaklara tekaüt kanununun 30 
uncu maddesinde yazılı olduğu veçhile maluliyet 
için ilk defa müddeti hizmetlerine göre isabet ede
cek tekaüt maaşı hesap ve andan sonra maluliyet 
icabı olarak kabul olunan zamaimin, ibarei kanuni-
yedeki nisibetler dairesinde tesbit ve ilâve olunmak 
lâzımgelip asıl tekaüt maaşının tayini miktarında ise 
tabiatile altıncı maddedeki ahkâmı umumiyenin 
tatbiki cihetine gidilmek icap eder. Şu itibarla ma
aşın aslının hesap ve tayini miktarında kanunun 30 
uncu maddesi, tamamen altıncı maddeye atfı key
fiyet eylemiş demektir. Bu takdirde malulen teka
üde sevkolunacak zabitana berveçhi muharrer altın
cı maddeye tevfikan maaş hesap olunduktan ve şa
yet bu hesap neticesinde memuriyet maaşının em
sal hasılının yüzde yetmiş beşini tecavüz gibi bir 
hal zuhur ederse maddenin ikinci fıkrasına iptina-
en farkı tenzil edildikten sonra ancak kalacak kıs
anın 30 uncu maddeye tevfikan memuriyet maaşile 

MADDE 9 — Malûliyt üzerine maaş tahsisinde 
evvelâ hizmet üzerine isabet eden maaş bulunarak 
buna muayyen nisbetler dahilinde zam icrası muk» 
tazi olduğuna göre hizmet üzerine isabet edecek 
maaş, memuriyet maaş emsal hasılının yüzde yet
miş beşini tecavüz ederse 6 inci madde mucibince 
bu hadde tenzili ve ondan sonra maluliyet zammı
nın icrası icap edeceğinden divanca müttehaz ka
rar muvafık görülmüştür. 
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mukayese olunarak maluliyet zammının bulunacağı 
Heyeti umumiyeee bu kere ittihaz olunmuş karar 
iktizasından bulunmakla mumaileyh Süleyman Sırrı 
Beyin maluliyet maaşı hakkında da bu esasın tat
biki ile ıslahı muamele ve hesap edilmesine talikan 
mürsel tahsis evrakı tescil edilemiyerek dairesine 
iade kılınmıştır. 

Millî Müdafaa vekâleti 

Evrakın nevi Tarihi A° Fasıl M. 

İta emri 26-VI-930 33 751 0 
Lira K. Dairesi 

20 0 Müdafaa deniz 

10 — Deniz levazım şubesinden yüzbaşı Salâhat-
tin Efendinin tesviye olunan haziran ve temmuz 930 
aylarına ait farkı maaşını muhtevi olarak tanzim 
ve vize edilmek üzere gönderilen tarih ve numarası 
yukarıda yazılı ita emri ve merbutatının tetkikin
den: 

8 - V - 341 tarihinde yüzbaşılığa terfii icra kı
lınmış ve bu rütbede iken Yüksek Levazım mekte
bini ikmal eylemesile terfi kanununun 16 inci mad
desinin 7 inci fıkrasına tevfikan kıdemine bir 
sene zammedilmesi 3 - IX - 930 tarihinde tasdiki 
âliye iktiran etmiş olan mumaileyhe işbu zamla 
birlikte . kıdemli yüzbaşılığa terfi için muayyen 
olan altı seneyi 2 mayıs 930 tarihinde ikmâl eyle
miş addile ve kıdemli yüzbaşılığının tasdika ikti
ran eylemiş olmasından dolayı haziran ve temmuz 
930 ayları farkı maaşının emri itaya rabtedilmiş 
olduğu anlaşılmış ve bu suretle kazanılan kıdem 
zamlarının terfi için muayyen olan müddetlere ha
izi tesir olup olmıyacağı meselesi muhtacı teem
mül görülerek keyfiyet dairesinden istizah edil
miştir . 

Alınan cevapta: 1494 numaralı terfi kanunu
nun 16 inci maddesinin son fıkrasındaki (yukarıki 
fıkralara tevfikan kıdem zammı almış olanlar al
dıkları zamlar ile tashih edilen nasıp tarihlerine 
nazaran ) kaydine istinaden mumaileyh Salâhattin 
Efendinin yüzbaşılığa nasbi tarihi olan 2 mayıs 341 
tarihi bir sene kıdem zammı almasından dolayı 
2 mayıs 340 tarihine tashih edilmiş ve bina
enaleyh bu tarihten itibaren filen altı seneyi ik
mal etmiş bulunmasile de kıdemli yüzbaşılığa nas
bi 2 mayıs 930 tarihinde icra edilmiş olduğundan 
ve terfi kanununda gösterilen müddetler bir rüt
beden diğer rütbeye terfi için olup mezkûr kanun-

MADDE 10 — Zabitanda terfi için muayyen 
olan müddetin filen ikmali kanunun sarahati ikti
zasından ise de kıdemli yüzbaşılık ayrıca bir rütbe 
olduğundan 1464 numaralı kanun mucibince yüz
başıların kıdem zammile birlikte müddeti hizmet
leri altı seneye baliğ olanlara kıdemli yüzbaşı maa
şı itası muvafık görülmüştür. 
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da ayrıca bir rütbe olarak gösterilmemiş olan 
kıdemli yüzbaşılığa haizi tesir olamıyacağı mütale-
ası dermeyan edilerek bu baptaki ita emrinin vize
sinde İsrar olunmuştur. 

Kıdemli yüzbaşılar hakkındaki 1 haziran 929 ta
rihli ve 1464 numaralı kanunda ( yüzbaşılığa nas-
bından itibaren altı seneyi tamamlıyanlara kıdemli 
yüzbaşı maaşı verilir ) diye muharrer olmasına ve 
zab itanın terfii hakkındaki 1494 numaralı kanu
nun onuncu maddesinde ( Harp takdirnamesile 
taltif edilenler ve 16 inci maddedeki kıdemleri 
alanlar dahi işbu müddetleri filen ikmal etmek mec
buriyetindedir. ) Denilmesine nazaran kıdem za-
maiminin terfi için muayyen filî hizmetlere mü
essir olamıyacağı derkâr bulunmuş ve 1453 numa
ralı teadül kanununda kıdemli yüzbaşılık için ayrı 
bir derece tesbit edilmiştir. Binaenaleyh yüzba
şıların altı sene bilfiil ifayı hizmet etmedikçe 
kıdemli yüzbaşı maaşı almaları caiz olamıyaeağm-
dan bu baptaki ita emri kabul ve vize edilmiye-
rek dairesine iade kılınmıştır. 

Millî Müdafaa vekâleti 

Senedi resminin Muhteviyatı 
Tarihi J\? Lira K. 

7-IX-930 30/6697 74 00 

11 — Kars müstahkem mevkii istihkâm komis
yonundan tekaüdü icra olunan kıdemli yüzbaşı Me-
met Efendiye tarih ve numarası yukarıda yazılı se
nedi resmî mucibince tahsis ve Divanca da tescil 
edilmiş olan tekaüt maaşına yapılmak istenilen zam 
dolayısile M. M. vekâleti tekaüt şubesince tanzim 
ve tescil edilmek üzere Divana gönderilen evrakı 
tahsisiyenin tetkikinden; mumaileyhin 323 senesin
de harbiye mektebinden alaya çıkarılmış olmasına 
binaen tekaüt muamelesinin icrasında hizmet müd
deti tekaüt kanununun ikinci maddesinin 4 üncü 
fıkrası mucibince kıtaya duhul tarihinden itibar 
edilerek kendisine o suretle tekaüt maaşı tahakkuk 
ettirilmiş ve Divanca da kabul ve tescil edilmiş ol
duğu halde ahiren mumaileyhin Harbiye mektebin
de geçen müddetin de hizmet müddetine ilâvesi ile 
tekaüt maaşına 600 kuruş daha zammedilmek iste
nildiği anlaşılmış ve keyfiyet dairesinden istizah 
edilmiştir. 

Alman cevapta; Harbiye mektebinden kıtaya 
verilenler hakkında kanunda bir hüküm ve sarahat 
mevcut olmayıp mezkûr mektepten her hangi su-

MADDE 11 — Tekaüt kanununun ikinci mad
desinin birinci fıkrasında mebdei tekaüde esas olmak 
üzere kara ve deniz harbiye mekteplerinden çıkanlar 
bu mekteplere duhul tarihinden itibar olunacağı 
hakkındaki hüküm ikmali tahsil ile çıkan zabit an a 
münhasır olması muvafık görülmüştür. 
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retle çıkmış olanların tekaüt müddetinin mektebe 
duhul tarihinden itibaren hesap olunması icap ede
ceği ve şu kadar ki mektepten kıtaya verilenlerin 
kanunun ikinci maddesinin son fıkrası mucibince 
yirmi yaşından evvel geçen müddetleri tenzil olun
mak lâzımgeleceği bildirilmiş ve evrakın tescilinde 
ısrar olnmuştur. 

1683 numaralı tekaüt kanununun ikinci madde-
sinin birinci fıkrasındaki (kara ve deniz harbiye 
mektebinden çıkanlar ) ibaresile kanunun kas
tettiği kimselerin ikmali tahsil edip zabitlikle çı
kanlar olduğu ve her hangi bir sebeple mektepten ' 
çıkarılanların bu ibarenin dairei şümulüne 
giremiyecekleri derkâr bulunmuş olup ihraç ceza-
sile mektepten çikardıp nefer sıf atile kıtaya male-
dilenlerin hizmet müddetlerinin ise mezkûr madde
nin dördüncü fıkrası hükmüne tevfikan kıtaya du
hulleri tarihinden itibaren hesap edilmesi lâzımge
leceği cihetle bu baptaki evrakı tahsisiye kabul ve j 
tescil edilemiyerek dairesine iade kılınmıştır. 

Evkaf umum müdürlüğü 

Evrakın nevi Tarihi j$ 
Mahsup ita emri 20-VII-930 525 
İta emri 20-VII-930 32 
Lira K. Fasıl M. Mahalli tediye 
200 18 1 Ankara 

35 78 Muhtelif » 
235 78 

Amiri ita: Niyazi B. 
Muhasibi mesul: A. Hamdi B. 

12 — Muvakkat (memuriyetle İstanbul ve İzmi-
re izam olunan Evkaf müdüriyeti umumiyesi in
şaat müdürü Vehbi Beyin harcırahına mahsuben al
mış olduğu avansın evrakı sarfiyesini muhtevi o-
larak umum müdürlük muhasebe müdüriyetince 
bittanzim vize edilmek üzere gönderilen tarih ve nu
maraları ve izahatı sairesi yukarıda yazılı iki kıta 
mahsup ve nakit ita emirlerinin tetkikinden: 

Vehbi Beyin 18 nisan 1930 tarihinden 30 haziran 
1930 tarihine kadar istanbul ve îzmirde ifayi vazife 
ettiğine dair ita eylediği beyannamenin ahiren İzmir 
tütün deposu inşaatına ait altıncı zeyil mukavele
nin tetkiki münasebetile 20 nisan 1930 tarihinde mü
teahhidin şürekâsından birile Avrupaya azimet ve 
7 mayıs 1930 da avdet eylediğine kesbi ıttıla edil
miş bulunması hasebile mezkûr tarihlerde Istan-

MADDE 12 — Memurin kanununun 84 üne£ 
maddesinin (D) fıkrasındaki hüküm: Müessesat: 
sıhhiyede tedavileri lüzumu fennen sabit olan me
murların tedavi ve yol masraflarının ciheti hükü
metten tesviyesini âmir olup müessesatı sıhhiyede 
tedavi edilmiyenlere bir gûna masraf itasını tecvi: 
etmemekte olduğundan Divanca ittihaz olunan ka
rar musip görülmüştür. 
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bul ve İzmirde ifayi vazife ötmediği halde hilafı ha
kikat olarak tanzim edilmiş olduğu anlaşılmış ve 
işbu beyannameye müsteniden kendisine yevmiye 
tahakkuk ettirilmesi sebebi dairesinden istizah edil
miştir. 

Dairesince verilen cevaplarda; mumaileyhin fil
hakika mezkûr tarihlerde İzmir tütün deposu inşaa
tına ait bazı malzemenin imalini kontrol etmek üze
re masarifi zaruriye ve yol masrafı müteahhit ta
rafından testiye edilmek şartile îtalyaya izam edil
diği ve bu meyanda müteahhit tarafından ikamet 
yevmiyesi itasının deruhte edilmemiş olması ve Av-
rupadaki vazifesinden dolayı kesbi istihkak ettiği 
salifüzzikir ikamet yevmiyelerinin tesviyesi için ida-
rei umumiye bütçesinde Avrupa harcırahı tahsisatı 
mevcut olmaması hasebile mumaileyhin Avrupada 
geçirdiği müddet İstanbul ve İzmirdeki vazifesinin 
devamı şeklinde telâkki edilerek mezkûr yevmiye
lerin İstanbul ve îzmirde ifayi vazife etmişçesine 
tahakkuk ettirilmesine zaruret hâsıl olduğu ve bu 
zarureti tesviye hazinei evkafın menafimi sıyaneten 
daha fazla harcırah verilmemek maksadile ihtiyar 
edilmiş bulunduğu bildirilmiş ve mürsel mahsup ve 
nakit ita emirlerinin vizesi lüzumunda ısrar edilmiş
tir. Muameledeki yolsuzluğun verilen izahata naza
ran sui niyete müstenit olmadığı anlaşrimakta ise de 
Vehbi Beyin îtalyada bulunduğu müddete ait yev
miyelerin itasına imkân olmadığından bundan dola
yı ita emri vize edilemiyerek dairesine iade kılınmış
tır. 

Maliye vekâleti 

Tahsis senedinin Muhteviyatı 
Tarihi J\e Lira K. 

13-V-193I Q54 5 00 
Sahibinin istni Dairesi 

Siverek muhasebe başkâtibi Sü- Maliye 
leyman Efendi. 

13 — Maluliyetine binaen tekaütlüğünü talep 
eden Siverek muhasebe başkâtibi Süleyman Efen
dinin tekaüt maaşını muhtevi olup Maliye vekâleti 
muhasebe müdürlüğünce bittanzim tescil olunmak 
üzere divana gönderilen evrakı tahsisiyenin tet
kikinde : 

1 kânunusani 1930 tarihli arzuhal ile maluliye
tine binaen tekaüdünü talep eden mumaileyhin 
maluliyeti 14 mart 1931 tarihinde Sıhhiye vekâle
tince tasdik olunduğu halde ahkâmı sabıkaya tev-

MADDE 13 — Maluliyet hasebile tekaütlük ta-
lelbinde bulunanların bu taleplerinin kabulü veya 
bir memurun maluliyet hasebile tekaüde şevki an
cak maluliyetin salâhiyettar heyeti sıhhiyenin tas
diki ile sübutuna mütevakkıf olduğu cihetle maaşla
rının bu tarihten itibaren tahsisi muktazi olduğu 
gibi maluliyetleri 1683 numaralı yeni tekaüt kanu
nunun zamanı meriyetinde sabit olanlara da bu ka
nun mucibince muamele ifası muvafık görülmüştür. 



f ikan tekaüt maaşı tahakkuk ettirildiği görülmüş I] 
ve bu gibi maluliyetlerinin sübutu 1683 numaralı f| 
kanunun neşrinden sonraya tesadüf edenlere ka- j 
nunu mezkûre tevfikan maaş tahsisi mukarreratı j 
müttehaze iktizasından bulunduğu cihetle evrakı 
tahsisiye istizaha rapten ve sureti tahakkukun tas
hihine talikan dairesine iade edilmiştir. 

Alınan cevapta; mülkî memurların ne gibi se
beplere binaen tekaüde sevkolunacağı 1683 numa
ralı kanunun 3 üncü maddesinde tadat edilmiş 
olup bu meyanda maluliyet iddia edenlerin mezkûr 
kanunun maluliyete müteallik hükümlerine tevfi
kan tekaüde sevkolunacakları vazıhan gösterildiği, 
kezalik muvakkat beşinci maddenin ikinci fıkrasın
da da tekaüt talebi veya tekaüde sevk karan vaki 
olduğu ve işbu talep ve kararlar üçüncü madde 
mucibince tasdika iktiran eylediği halde tahsis 
muamelesi meriyetten sonraya kalmış olanlara 325 
tarihli tekaüt kanunu hükümlerine tevfikan maaş 
tahsis olunacağı emredildiği ve mukaddema Divanı 
muhasebatça da mülkî memurlar hakkında yapı
lacak tekaüt muamelesinin vilâyetlerde valilerin 
tasvibine iktiran etmekle tamam olmuş bulunacağı
nın kabul olunduğu ve 1 kânunusani 1930 tarihin
de malulen tekaütlüğünü talep eden mumaileyhin 
bu arzuhali en büyük mülkiye memuru tarafından 
mevkii muameleye konulmakla üçüncü madde hük
mü ifa edilmiş ve yalnız tahsis muamelesi yeni ka
nunun meriyetinden sonraya kalmış oldğuundan 
hakkında ahkâmı sabıkanın tatbiki icap edeceği 
'bildirilerek evrakı mezkûrenin tescilinde ısrar 
olunmuştur. 

Mülkî memrlann maluliyet raporlarının Sıhhat | 
ve içtimaî muavenet vekâletinin tasdikile katiyet 
kesbedeceği tekaüt kanununun 27 inci maddesi ah
kâmından olmasına ve mezkûr kanunun üçüncü 
maddesine göre de tekaütlükleri yeni kanunun 
neşrinden sonra tasdik olunanlara işbu kanun ah
kâmına tevfikan maaş tahsisi muktazi bulunmasına 
binaen maluliyeti yeni kanunun meriyeti zamanın
da sabit olan Süleyman Efendiye de yeni kanuna 
göre maaş tahsisi icap edeceğinden ve Divanca it
tihaz edilmiş olduğu mevzubahs edilen kararda 
hizmet üzerine tekaütlüklerini talep edenler hak
kında olup maluliyetle tekaüdü icra edileceklere 
şümulü olmadığından muamelenin ona göre tashi
hine talikan tescil edilemiyerek dairesine iade kılın-
mjftır. 
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Jandarma umum kumandanlığı 

Muhteviyatı 
Tarihi M> Kuruş Sahibi 

l-VIII-931 Bilâ 3040 Mütekait mülâzim 
Tahir Efendi 

Dairesi: Umum Jandarma kumandanlığı 

14 —- İzmir jandarma kıtasından sicilleri teka
ütle sevkedilen birinci mülâzim Tahir Efendiye 
tekaüt maaşı verilmesi için Umum jandarma ku
mandanlığı muhasebe müdürlüğünce hittanzim vi
ze edilmek üzere Divana gönderilen tarih ve ııu-
marasile muhteviyatı yukarıda yazılı merbut tah
sis evrakının tetkikinde: 

Bilfiil hizmet müddeti 15 seneden az olması se-
bebile tekaüt kanununun 13 üncü maddesi muci
bince alâkasının katı icap eden mumaileyhe, harp 
zamları ve 1683 numaralı tekaüt kanununun 60 
inci maddesinde yazılı müddetler nazarı itibara a-
hnmak sureti 1 e filî hizmet müddetinin 19 küsur se
ne olarak kabul ve maaş tahsis edildiği görülmüş 
ve keyfiyet dairesinden istizah olunmuştur. 

Alınan cevapta: tekaüt kanununun 13 üncü 
maddesinde ( hizmet müddeti ) diye muharrer ol
duğu ve bu müddetin bilfiil vaki olacağına dair bir 
knyit ve sarahat bulunmadığı için harp ve saire 
zamlarilc beraber 19 küsur sene müddeti hizmetten 
dolayı mumaileyhe maaş tahsis edildiği bildirilmiş
tir. 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 13 üncü maddesinde muharrer (hizmet müd
deti ) ibaresi filî hizmeti mutazammm olup, mez
kûr kanunun 23 üncü maddesine (talebile tekaüt
lüğü icra edilenler için bilfiil 25 sene hizmet etmek) 
ve 26 inci maddesinde 65 yaşını dolduranlar hak
kında ( yirmi sene veya daha ziyade hizmet etmiş ol
mak) kayitlerile de hizmetin filî olduğu teyit edil
miş bulunduğu gibi, yine zikri geçen 23 üncü 
maddesindeki hükmü müsaadatın, tasfiye suretile 
tekaüt veya aile maaşı tahsisinde on beş sene ve 65 
yaşını ikmal veya maluliyeti tebeyyün etmek suretile 
tekaüde sevk halinde 20 sene filî hizmetten sonra na
zarı dikkate alınması icap ettiği ve filen on beş se
neyi doldurmıyan memurların müsaadatı mezkû-
re ahkâmından istifade etmelerine ve bunlardan 
vefat edenlerin ailelerine maaş " tahsisine mesaği 
kanunî bulunmadığı da 13 haziran 1931 tarihli he
yeti umumiye kararı iktizasından bulunduğu cihet
le, filî hizmet müddeti on beş seneyi doldurmıyan 
mumaileyh Tahir Efendiye ait tahsis evrakı kabul 
ve tescil edilemiyerek dairesine iade kılınmıştır. 

MADDE 14 — Talebile tekaüt edilecekler için 
filen yirmi beş sene hizmet etmiş olmaları mukta-
zi olduğuna göre yetim maaşı tahsisi için on beş 
ve tekaüt kanununun 43 ve 26 inci maddeleri mu
cibince maluliyet ve tahdidi sin dolayısile tekaüt 
maaşına kesbi istihkak için yirmi; tasfiye ve sicil-
len tekaüde sevk halinde on beş sene filî hizmet 
lâzım olduğundan ve bu müddetler filen ikmal edil
memiş ise itibarî hizmetleri nazarı dikkate alına-
mıyacağından Divanca yapılan muamele muvafık 
»örülmüştür. 
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Jandarma ıımûm kunvtLndanhğı 

Tahsis evrakının 
Tarihi ^ M Muhteviyatı Nevi 

20WTlI-931 261ğİT " ^ 2 2 6 ™ Maaş 
^ ^ _ Dairesi 

Mülâzim Tevfik fif.. aiTesi {Jmum~~lK.' 

15 — Sivas "jandarma kıtası zabitlerinden olup 
:bır katil «ftar1 besinden mahkûm olan birinci mülâ-
•zim Tevf) . Efendinin ailesine maaş tahsisine dair 
îolup tP^^ı edilmek üzere Divana gönderilen tarih ve 
^^ıiarasile muhteviyatı yukarıda yazılı merbut tah

sis evrakı mütalea ve tetkik olundu. 
Tekaüt kanununun 53 üncü maddesinin son fık

rasında, bu kabîl mahkûm memur ve zabitlere ve
rilecek maaşatın müddeti devamı (cezalarının icrası 
müddetince) tabirile takyit edilmiş ve mumaileyhin 
iptidai mevkufiyetinden itibaren geçen hapis müd
detinin cezaya mahsubu hasebile, dairesince cezanın 
icrası 1 - III - 1930 tarihinden başladığı mütalea-
sında bulunulmuş ise de, ayni maddei kanuniyenin 
ilk fıkrasında (hapisle mahkûm...) olanların hakkı 
tekaütten mahrum olacakları zikredildikten sonra 
ikinci fıkrasile ıbunların ailelerine cezalarının icra
sı müddetince maaş verileceği gösterilmiş ve cezanm 
hüküm ile takyit edilmiş olmasına göre icrasının da 
hükümden sonra başlaması icap etmekte bulunmuş
tur. Esasen maaş kanununa müzeyyel 1574 numa
ralı kanunun üçüncü maddesinde (ihtilas ve irtikâp 
suçlarile açığa çıkarılan ve vazifelerinden veya adi 
ve şahsî suçlarından dolayı mevkuf olarak muha
keme altına alınan zabitlerle askerî memurların mu
hakemeleri müddetince yalnız efrat gibi iaşeleri te
min olunup kendilerine beraet etseler dahi mevkuf 
bulundukları müddet için bir şey verilmez) denil
mekte olup beraeti halinde dahi mevkufiyeti müd
detine ait maaştan mahrum edilen bir zabitin mah
kûmiyeti halinde, mahkûmiyetine tekaddüm eden 
zamanı mevkufiyeti için ailesine bittabi ve evlevi-
yetle bir şey verilmemek lâzımgeleceğinden mebdei 
maaşın o suretle tashihine talikan bu baptaki evrak 
kabul ve tescil edilemiyerek dairesine iade kılınmış
tır. 

MADDE 15 — Tekaüt kanununun 53 uncu mâ 
desinin birinci fıkrasında (hapis ile mahkûm ölal 
tabiri mevcut olduğundan mahkûmiyet kararın 
sudurundan evvel mevkufen geçen müddetler iç 
ailesine maaş itasına imkânı kanunî görülmemişi 



Millî Müdafaa vekâleti 

İta emrinin: 
Tarihi J\e Muhteviyatı F. M. 

22-IV-931 638 9980 931 933 
Dairesi 

Deniz 
Âmiri ita namına; Naci B. 
Muhasibi mesul; Cemal B. 

. • 1 6 T-T- Deniz:müsteşarlığı zabitanının mayıs 930 
•maaşlarını muhtevi olup M. M. vekâleti muhasebe 
müdürlüğünce bittanzim vize edilmek üzere gön
derilen tarih ve numarası yukarıda yazılı bir adet 
ita emrinin tetkikinden; Gedikli küçük zabitanın 
askerî maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1453 
numaralı kanunda muayyen derecata dahil olma
maları hasebile muhassasatının tevkifata tâbi tu
tulması icap ederken birinci sınıf gedikli küçük 
zabit Ahmt Efendinin maaşından aidatı tekaüdi-
ye ve kazanç vergisi tevkif edilmeden tesviye 
edilmiş olduğu anlaşılmış ve sebebi dairesinden 
sorulmuştur. 

Levazım dairesinin işarına atfen muhasebe mü
dürlüğünden alınan cevapta; 1453 numaralı ka
nunun sekizinci maddesinde Millî Müdafaa vekâ
leti kara, deniz ve hava kısımlarile İmalâtı harbiye 
ve Harita umum müdürlükleri ve Jandarma umum 
kumandanlığı bütçelerinden maaş almakta olup 
bu kanunun mevzuu haricinde kalmış bulunanlara 
hususî kanunlar mucibince verilmekte olan maaş
lar ile tahsisat ve mukannen zamlar birleştiril
mek suretile tahakkuk ettirilerek tediye olunması 
icap edeceği bildirilmiştir. Gedikli zabitanının ma
aşlarından kazanç vergisi tevkif edilmemesi lâzım-
geleceği hususunda dairesince istinat edilen sa-
lifüzzikir madde tevkifatın icra edilmiyeceğine 
dair bir hükmü ihtiva etmemekte olup yalnız maaş 
ve tahsisatı fevkalâde ile tayın ve saire gibi zam
ların maaş unvanı altında birleştirilerek tediyesi 
lüzumunu göstermekte olduğundan bahisle zikro-
lunan ita emri tekrar istizahla dairesine iade olun
muştur. Bu kere alınan cevapta da; memurini mül
kiye maaşları hakkındaki 1452 numaralı kanunun 11 
inci maddesinde mevzubahs edilen memurine kıyasen 
Gedikli zabitandan dahi aidatı tekaüdiye ve ka
zanç vergisi kesilmemesi lâzımgeleceği mütaleası der-
meyan edilerek bu baptaki ita emrinin tekrar vi
zesi lüzumunda ısrar olunmuştur. Memurin maa-
şatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numa-

MADDE 16 — Muvazenei umumiyeden maaş 
alıp ta teadül kanununa gayridahil ve fakat kanu
nu mahsuslarına tevfikan hakkı tekaüdü haiz olan 
gedikli küçük zabitandan da tevkifat icra edilme
mesi teadül kanunlarının ruhuna daha uygun gö
rülmüştür. 



raİı kanunun zikri geçen İ l inci maddesinde ( kad
roları 929 bütçesine merbut cetvelde ayrıca gös
terilen maaşlı memurlar bu kanun mevzuundan ha
riçtir. Bu memurların maaş ve tahsisatları birleş
tirilerek mezkûr kanunun üçüncü maddesi mu
cibince tekaüt tevkifatına ve vergilerle munzam 
kesirlere tâbi olmaksızın ahkâmı mcveudeye göre 
kendilerine verilir) diye muharrer ise de 1453 
numaralı kanunun 8 inci maddesinde buna mü
şabih sarih bir hüküm gayri mevcut bulunmuş 
olduğundan bu kanunun mevzuu haricinde kalan
ların 1452 numaralı kanunun 11 inci maddesine kı-
yasen maaşlarının tevkifata tâbi tutulmaması mu
vafık görülmiyerek Gedikli küçük zabit Ahmet 
Efendinin maaşından kazanç ve sair tevkif at ka-
tedilmedikçe bu baptaki ita emri vize edilmiyerek 
dairesine iade kılınmıştır. 





Sıra No 109 
jdare heyetinin 7 mart I927 tarih ve I757 numaralı kanu 

nun I inci maddesinin tefsiri hakkında 4/25 numaralı 
takriri ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İdare amirliği 

Muhasebe kalemi 31 IIII11932 

Yüksek Reisliğe 

1757 çumaralı kanunun birinci maddesinin son fıkrasında ( vefat eden mebusların kanunî 
mirasçılarıma senelik tahsisatın yarısı tazminat olarak veriliyor) diyoruz. 

Bu tazminat müteveffaya ait bir para olmayıp kanunî veresesinin vefattan sonra memle
ketlerine iade ve buna mümasil en mübrem ihtiyaçlarına sarfolunmak ve sefalet ve muzaye-
kaya duçar olmamak üzere ailesine bir atıfet kabilinden verilmekte ve müteveffanın mirasçıları 
ret veya kabul halinde de onlara verilmesi ve müteveffanın borcu bulunduğu kimseler tarafından 
haczedilmesi caiz olmadığı kanaatinde bulunduğumuz halde bazı devair ve kimseler tarafından 
bu fıkradan başka mana anlaşılmakta olmasından dolayı Meclisi Âlice tefsirini talep eyleriz 
efendim. 

İdare âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
*: Bayazıt Denizli Mardin 

B. O. Halit Necip Ali t..Ferit 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M 75 M> 

Esas M $25 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 
4-IV-1932 

7 Mart 1927 tarih ve 1757 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair olup 
encümenitnize havale olunan İdare heyetinin takriri İdare âmirlerinden Mardin mebusu İrfan 
Ferit Bey{ hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr kanunun birinci maddesinin son fıkrasında ( vefat eden mebusların kanunî miras
çılarına senelik tahsisatın yarısı tazminat olarak ) verileceği musarrah isede mezkûr kanunun 
hüküm ve maksadına göre vefat eden mebusların kanunî mirasçılarına verilen tazminatın, varis-
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lere yapılan bir yardım mahiyetinde olup v< 
mek dolayısile, terekesinden addedilemiyecej 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Oümüşane M. M. Kâtip 
Namına Konya Tokat 

K- Zaim K. Zaim Süreyya 

Aza Aza Aza Aza 
Niğde Sivas Kayseri Yozgat 

Faik A. Hilmi 

fat etmiş bulunan, mebusun hakkı taallûk etme-
ine encümenimizce ekseriyetle karar verilmiştir. 

Aza Aza Aza Aza 
Çorum Elâziz İsparta Kırklareli 

Mustafa Mükerrem M. Nahit 

Aza Aza Aza Aza 
Erzurum Kırklareli Aksaray Bursa 

Aziz Şevket A. Süreyya D. Galip 

\ 



Sıra NQ 31 e ilâve 
Kânunuevvel 1930: şubat 1931 aylarına ait raporun takdim 
kılındığı hakkında 3/69 ve mart: mayıs 1931 aylarına ait ra
porun takdim kılındığı hakkında 3/95 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkereleri ve Di M. Encümeni mukarreratı-

nın 3 üncü fıkrasına dair Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

DİVANI MUHASEBATIN MÜTALEATI 

Maliye vekâleti 

Evrakın nevi 
Senedi resmî 

Tarihi 
29-12-930 

No. 
864 

3 — istanbul Yedikule maliye şubesi ta
hakkuk memuru Şahin Beye tekaüt maaşı tah
sisini muhtevi olarak Maliye vekâleti zat işleri 
müdürlüğünce tanzim ve tescil edilmek üzere 
gönderilmiş ş|an tarih ve numarası yukarıda 
yazılı senedi riesmî ve merbut evrakı tahsisiyenin 
tetkikında; taâebi üzerine tekaüdü icra kılınan 
mumaileyhin son memuriyet maaşı olan otuz 
lirayı iki sene almamış olduğu halde bu mik
tar üzerinden tekaüt maaşı tahakkuk ettirildiği 
görülmüş ve. -: sebebi istizah olunarak alınan 
cevapta; mumaileyhin son memuriyet maaşından 
evvelki maaşının da otuz lira olduğu ve bu evvel
ki maaşın djahi iki sene alınması lâzımgelece-
ğine dair kananda bir sarahat görülemediği ci
hetle yapılan Imuamelenin doğru olduğu bildiril
miş ve evrakııi; tasdikında ısrar edilmiştir. 

Tekaüt kanununun altıncı maddesinde ( ta
lebi ile tekaüdü icra olunan zabitlerle mülkî ve 
askerî memurların tekaüde esas olan memuriyet 
maaşlarını iki sene almaları meşruttur, iki sene 
almıyanların tekaüt maaşları bu son maaşlara 
takaddüm eden evvelki maaşları üzerinden tahsis 
olunur ) diye muharrer bulunmasına nazaran mu
maileyhin son maaşı üzerinden tekaüdü icra edi
lebilmek için ayni miktardaki maaşı behemehal iki 
sene müddetld almış olması meşrut bulunduğu ve 
bununla bir memuriyetin iki sene devamı maksut 
olmadığı anlaşılmaktadır. Binaenaleyh muma-

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
MUKARRERATI 

3 — Tekaüt kanununun altıncı maddesine na
zaran talebi ile tekaüdü icra olunan zabitlerle 
mülkî ve askerî memurların tekaüde esas olan me
muriyet maaşlarını iki sene almaları meşrut oldu
ğuna ve iki sene almıyanların tekaüt maaşları mik
tarca son maaştan fazla dahi olsa bu son maaşlara 
takaddüm eden evvelki maaşları üzerinden tahsis 
olunacağına binaen bir memurun son maaşı üze
rinden tekaüdü icra olunabilmek için ayni miktar
daki maaşı memuriyeti tebeddül etse bile behemehal 
iki sene almış olması iktiza eylediğinden Divanı 
muhasebatça yapılan muamele encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 
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ileyhe iki sene müddetle istifa etmemiş bulun- j 
duğu otuz lira üzerinden maaş tahsisine imkânı 
kanunî görülemediğinden muamelenin ona göre 
tashihine talikan bu baptaki evrakı tahsisiye 
kabul ve vize edilmiyerek dairesine iade kılın
mıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

21 - III -1932 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebatın kânunuevvel 1930 şubat, mart ve mayıs 1931 aylarına ait raporların tetkiki
mi dair olup Divanı muhasebat encümeninden yazılan mazbataların Heyeti umumiyece müzakeresin
de, mezkûr mazbataların 3 numaralısını teşkil eden ve tekaüt kanununun 6 inci maddesinin sureti tat-
bikına müteallik bulunan meselenin Maliye encümenince de tetkiki 24-XII-1931 tarihindeki 16 inci 
inikadın birinci celsesinde kararlaştırılmasına mebni buna ait evrak encümenimize tevdi kılınmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

İstanbul Yedikule maliye şubesi tahakkuk memuru olup talebi üzerine tekaüdü icra kılınan Şahin 
Beyin otuz lira maaşlı son memuriyetinde iki sene istihdam edilmemiş olmasına mebni ona takaddüm 
eden ve yine otuz lira maaşı olan memuriyet maaşı üzerinden tekaüt edildiği ve halbuki burada da 
iki sene bulunmadığı ve iki sene bir memuriyette buluıımıyatı bir memura, tekaüdünü talep ettiği za
man iki sene istihdam edilmediği memuriyet maaşı üzerinden tekaüt maaşı tahsisine imkânı kanunî 
olmadığı ileri sürülerek Divanca bu baptaki muamelenin vize edilmemesinden dolayı Maliye vekâleti-
le Divanı muhasebat arasında bir ihtilâf tahaddüs eylediği ve Divanı muhasebat encümeninin de 
Divanı muhasebatın bu husustaki mütalea ve muamelesini muvafık gördüğü anlaşılmıştır. 

Talebi üzerine tekaüdü icra olunan zabitlerle mülkî ve askerî memurlardan son memuriyet maaş
larını ilki sene almıyanların tekaüt maaşlarının bu son memuriyet maaşlarına takaddüm eden evvelki 
memuriyet maaşları üzerinden tahsis olunacağı 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6 
inci maddesinde sarahaten beyan edilmekte olmasına nazaran son memuriyetinde iki sene bulunma
dan tekaüdünü talep eden ibir memura tekaüt maaşının tahsisinde, ondan evvelki memuriyet maaşı
nın da iki sene müddetle alınıp alınmamış olması ve hatta son memuriyet maaşından fazla ıbulunup 
bulunmaması mevzubahs olamaz. 

Binaenaleyh mumaileyh Şahin Beyin son memuriyetinde iki sene istihdam edilmemiş olmasına 
mebni ondan evvelki memuriyet maaşı üzerinden tekaüt maaşı tahsisi hakkında vekâletçe yapılan 
muamelenin mezkûr maddenin bu fıkradaki sarahatine muvafık görülmüş ve bu itibarla Divanı muha
sebat encümeninin mütaleasma encümenimiz iştirak etmemiştir. 

Maahaza keyfiyetin bir kere de Bütçe encümenince tetkikına karar verilmiştir. 
Mezkûr encümene tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip Aza 
Çorum Bayazıt istanbul Malatya 
İsmet İhsan M. Ziya M. Nedim 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 34 
Esas No. 3/69 

Aza 
Konya 

Refik 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
tçel 

Emin 

Aza 
Mersin 

A. Hamdı 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4-IV'-1932 
M. No. 76 
Esas No. 3/96 

Yüksek Reisliğe 

Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesi hükmüne tevfikan Yüksek Meclise takdim ok 
nan kânunuevvel 1930 - mayıs 1931 aylarına ait Divanı muhasebat raporlarında münderiç mütale 
lardan ^8) numaralı fıkra altında yazılı mütalea hakkında Divanı muhasebat encümeni kararının, te: 
sir mevzuu olmak itibarile Maliye encümenince de tetkik edilmesine, Maliye vekili Mustafa Abdülha 
lik Beyin teklifi üzerine Umumî heyetin 24 kânunuevvel 1931 tarihli inikadında karar verilmişti. E 
bapta M?aliye encümenince hazırlanan mazbatada keyfiyetin bir kere de Bütçe encümenince tetkik 
lüzumu gösterilmiş ve bu suretle encümenimize tevdi kılman evrak Maliye vekâleti muhasebat umur 
müdürü Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Meselenin esası: Talebi üzerine tekaüdü, icra kılınan ve fakat son memuriyeti maaşı olan otuz liray 
iki sene almamakla ıberaıber ona takaddüm eden ve yine otuz lira maaşlı olan memuriyet maaşını dah 
iki sene almamış bulunan'bir memura ne miktar maaş üzerinden tekaüt maaşı tahsis edileceği münase 
betile 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun altıncı maddesi hükürr»leri tatbikatı üzerir 
de Maliye vekâleti ile Divanı muhasebat arasında tahaddüs eden noktai nazar ihtilâfından ibarettL 

Divanı muhasebatça dermeyan olunan mütaleada: 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanuni
min altöıcı maddesindeki hükme nazaran bir memurun son maaşı üzerinden tekaüdü icra edilebi 
mek için' ayni miktardaki maaşı behemehal iki sene müddetle almış olması meşrut bulunduğ 
ve bununla ıbir memuriyetin iki sene devamı maksut olmadığı anlaşıldığı ve binaenaleyh ik 
sene müddetle alınmıyan maaş üzerinden tekaüt maaşı tahsis edilemiyeceği beyan edilmi 
ve Malîye vekâletince dermeyan olunan mütaleada da son memuriyet maaşını iki sene almadı^ 
cihetle buna takaddüm eden memuriyet maaşı üzerinden tekaüt maaşı tahsis edilecek bir memuru: 
bu maaşını dahi iki sene alması lâzım geleceği hakkında kanunda bir sarahat bulunmadığından ya 
pılan muamelenin doğru olduğunda ısrar edilmiştir. 

Her iki noktai nazar üzerine Divanı muhasebat encümenince ittihaz olunan kararda ise tekaü 
kanununun 6 inci maddesine nazaran talebi ile tekaüdü icra olunan memurların tekaüde esas ola: 
memuriyet maaşlarını iki sene almaları meşrut olduğuna ve iki sene almıyanlann tekaüt maaşlar: 
miktarca son maaştan fazla dahi olsa bu son maaşlara takaddüm eden evvelki maaşları üzerinde: 
tahsis olunacağına binaen bir memurun son maaşı üzerinden tekaüdü icra olunabilmek için ayn 
miktardaki maaşı, memuriyeti tebeddül etse bile behemehal iki sene almış olması iktiza eylediğin 
den Dhjşnı muhasebatın mütaleası tasvip edilmiştir. 

Maliye encümeni mazbatasında: Son memuriyetinde iki sene bulunmadan tekaüdünü talep ede: 
bir memura tekaüt maaşı tahsisinde ondan evvelki memuriyet maaşının da iki sene müddetle alını 
alınmamış olması ve hatta son memuriyet maaşından fazla bulunup bulunmaması mevzubahs ola 
mıyacağnıı söylemektedir. 

Filhakika 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun altıncı maddesinin ihtilaflı noktay 
ait fıkraları aynen: 

( Talebi üzerine tekaüdü icra olunan zabitlerle mülkî ve askerî memurların tekaüde esas ola 
memuriyet maaşlarını iki sene almaları şarttır. îki sene almıyanlann tekaüt maaşları bu son maaı 

M 
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*ra takaddüm eden evvelki maaşları üzerinden tahsis olunur. ) şeklinde olup bu fıkralar hükmüne 
lazaran encümenimizde cereyan eden müzakerelerde: 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun altıncı maddesi tahdidi bir hükmü ihtiva ve 
azammun etmek dolayısile meselede mevzubahs olabilecek üç hal hakkında: 

1) Son memuriyet maaşını iki sene müddetle alamamış bir memurun bundan evvelki memuriyet 
Aaaşı son maaşına müsavi ise son memuriyet maaşını iki sene müddetle almış bulunup bulunmama
ma bakılmaksrzın mezkûr maddenin (iki sene almıy anların tekaüt maaşları bu son maaşlara takad-
üm eden evvelki maaşları üzerinden tahsis olunur). Mutlak hükmü muvacehesinde evvelki memuriyet 
tıaaşı üzerinden tekaüt edilmesi zaruridir, 

2) Evvelki memuriyet maaşı son memuriyet maaşından dun olan memurlar hakkında dahi birinci 
rkradaki hükmün cari olması lâzımgelir, 

3) Evvelki memuriyet maaşı son memuriyet maaşından yüksek olan ve maaşatın tevhit ve tea-
ülüne dair olan kanunun dördüncü maddesinde tasrih edilmiş bulunan halatın haricinde kalan me-
mrlar hakkında yapılacak muamele altıncı maddenin tahdidi hükmü muvacehesinde tefsir değil ta-
il tarikile halledilebilecek bir mevzudur 

Netice ve kararlarına vâsıl olunmuştur. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 

Namına 
K. Zaim 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Niğde 
Faik 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Aza 
Çorum 
Mustafa 



Sıra NQ 107 
Yüzbaşı Celâlettin Efendiye verilmiş olan birinci takdirna
medeki mülâzim kelimesinin birinci mülâzim olarak tashihi 
hakkında 3/I5I numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
^\;;;;;;'/;;v

:'i!' Müdafaa encümeni mazbatası 

T.C. 
^BaşvekAkt 4,•'.,... 10 •1111932 

Muçmelûtmüdudüğü 
Sayı>ûf542 ^ 

; ; B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Terfiini istida eden 11 A. 11 Bl. K. Yüzbaşı Celâlettin Efendiye verilmiş olan birinci takdir

namedekimtjlâzim kelimesinin birinci mülâzim olarak tashihine dair M. M. vekâletinden 
yazılan #-3'-'932 tarih ve 274 numaralı tezkerenin sureti ile vekâleti müşarileyhadan gönde
rilen iki kıta takdirname sureti leffen takdim olunmuştur. ' 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını arzederim efendim . 
< ;•:.:?'*' Başvekil 
V ' v İsmet 

Başvekâlete 
İstiklâl harbinde ve ayni rütbede iki takdirname aldığından bahsile nasbinin tashihini istida 

eden İ l . A. 11 Bl. K. Yzb. Celâlettin Ef. nin dosyasının tetkikında suretleri bağlı olarak takdim 
kılınan iki takdirnameden birinin inhası MIz. olarak yapılmasından tabiatile mülâzim gösteril
diği ve ikinci takdirnamede ise birinci mülâzim yazıldığı görülmüştür. Ancak mumaileyhin 
birinci takdirname ile taltifini icap ettiren Kütahya civarındaki Teperoğlan muharebesinin 
11 temmuz 337 tarihinde vuku bulmasına ve Celâlettin Efendinin i mart 337 den muteber 
olmak üzere birinci mülâzimliğe terfiinin 2 temmuz 337 tarihinde tasdiki âliye iktiran etme
sine nazaran tasdik tarihinden dokuz gön ve terfi tarihinden beş ay sonra mezkûr muharebeye 
iştirak ettiğine ve terfi keyfiyetinin ahvali harbiye dolayısile kendisine ve kıtasına tebliğ edi
lememiş bulunduğuna mebni bu muharebeye iştirakinde birinci mülâzim rütbesini hukukan 
haiz olduğu kanaati hâsıl olmuştur. Vaziyetin bu sarahatine ve takdirname kanunu mucibince 
ayni rütbede alınan iki takdirname üzerine bir derece terfii icra edileceğine nazaran muma
ileyhin ikinci takdirnamenin verildiği 23-10-338 den itibaren nasbinin tashihi icap eylemekte 
bulunduğundan B. M. Meclisince birinci takdirnamedeki mülâzim kelimesinin birinci mülâzim 
olarak tashihine delâleti devletlerini arzeylerim efendim. 

M. M. V. 
Zekâi 



SfeUH Müdafaa encümeni ma/balas ı 

Yüksek Jffeisliğe 

152 numaralı kanun mucibinde nıuhafebelerele bilfiil ateş altında yararlık gösterenlere 
verilen takdirnamelerden iki takdirnameye mazhar olmuş bulunan ve bu takdirnamelerden 
birinde yazılı mülâzimsani kelimesinin birinci mülazim olarak tashihini talep eden Yüzbaşı 
Celâlettin Efendiye ait Başvekâletin 10-IH-1932 tarihli ve 6-542 numaralı tezkeresine merbut 
evrak M. M. vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Mumaileyhin almış olduğu iki takdirnamenin tarihleri 16-X-1338 ve 29-VIII-1339 olup 
bunların verilmesine saik olan Teperoğlan ve Afyon ve Dumlupınar muharebesinin vukuu 
tarihleri ise 14 temmuz 1337 ve 26-30 ağustos 1338 bulunmasına ve kendisinin l mart 
1337 den muteber olmak üzere 2 temmuz 1337 de birinci mülâzimliğe terfii tasdiki âliye 
iktiran eylemiş olmasına binaen her iki takdirnameyi birinci mülâzimlik rütbesinde aldığına 
çnç^ejümi^çe kanaat Msil olmuştur. 

J3u vaziyet* gö*e mezkûr takdirnamelerden 1050 numarasındaki ( mülâzimsani ) kelime
sinin { £ifünci mülâzim ) olarak tashihi icap eylediğine encümenimizce karar verilmiştir. 

Keyfiyet Umumî heyetin tasvibine azolunur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Giresun Kars Diyarbekir Bilecik Burdur Tokat Malatya 
ihsan Kâzım Salih fialit B. Lııtfi M. Nedim 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kırşehir Kastamonu Ordu Tokat Niğde Cebelibereket 

Lûtfi Müfit A. Rıza Recai Hüsnü Ali Oalip Naci 

T. B. M. M. 
M. M.^ifrıeni 
Kar ar• VI" 1$ 



Sıra No 1Q8 
Posta, telgraf ve telefon merkezi müdür ve başmemurları-
nm idareye muhtas binalarda ücretsiz ikametleri hakkında 
I/229 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları 

T. e. 
Başvekâlet • 11-II-1932 

Muamelât: müdürlüğü 
Sayı 61284 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Posta ve telgraf ve telefon merkezi müdür ve başmemurlarının idareye muhtas binalar 

dahiliı de ücretsiz ikametleri hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 3i - I -932 tarihli içtimaında Maliye vekâletinin 9 - 1 - 9 3 2 tarih ve 8560 numaralı 
tezkeresi veçhile tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe maz
batası ve Maliye vekâletinin bahsi geçen tezkeresi sureti ile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Telgraf ve posta müdürlerinin, esasen Devlete ait veya Devlet nam ve hesabına isticar 
edilen idare hizmetine mahsus binalarda ailelerile ve icar vermeden ikametlerini temin maksa-
dİle Dahilîye vekâletince bittanzim takdim edilip mütalea için havale buyurulan kanun lâyihası 
ve esbabı mucibesi tetkik edildi. 

Bu teklif, - esbabı mucibesine nazaran - hutut ve muhaberatın her an murakabede bulundu
rulması ve kıymetli posta nakliyatından muntazaman malûmat alınması ve müdürlerin yedi 
emanetine mevdu kıymetli evrak ve nukudun sahabet ve himayesine matuf olduğu anlaşılmak
tadır. Kadro ve teşkilât icabatından olarak münferiden çalışan ve mesaileri, vakit ve saat ile 
mukayyet olmayıp geceli ve gündüzlü müstemirren devam eden merakiz müdürlerinin, tahmil 
olunan şu mecburiyet dolayısile bu sureti ikametleri bihakkın derpiş olunmak iktiza ederse de 
teşkilâtı vâsi ve muhaberat ve muamelâtlarında gece işleri nöbete tâbi merakizde muhaberat 
ve müraselât işlerinin esasen her nöbette ayrı ayrı bulunan başmemurlar tarafından murakabe 
ve intizamının temini tabiî olduğu ve böylece hali faaliyette olan bir dairede, mevcut kıymetli 
evrak ve mıkudun her ne suretle tahtı emniyette bulunacağına da şüphe olmadığı cihetle 
bilûmum merakiz müdürlerine bu hakkın mutlak olarak verilmesinde zaruret görülemiyece-
ğinden bu istisnaiyetin arzedildiği üzere vazifede refiksiz münferit vaziyette bulunan veyahut 
maiyeti kendisinden başka diğer bir refika münhasır kalan merakiz müdürlerine ve bu vaziyette 
olan başmemurlara hasrü kasrı muvafık olacağı mütaleasile lâyiha ve esbabı mucibesi leffen 
takdim kılındığı arzolunur efendim. 

Maliye vekili 
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Esbabı mucibe lâyihası 

Posta ve telgraf ve telefon makina ve hatlarında ansızın bir arıza zuhuru ile muhaberatın 
kısmen veya tamamen inkıtaı tehlikesi karşıs.nda derhal seri ve müessir bir müdahalede bulu
nabilmesi ve ezcümle memleketin asayişine veya hayatı beşerin selâmetine veya külliyetli nukudu 
hâmil bir postanın akibetine müteallik ve anî bir muhabere icrası lâzımgeldikte bunların vak
tinde temin edilebilmesi gibi mücbir ahval, Posta ve telgraf müdürlerinin mesai saatleri hari
cinde dahi vazifeleri başından uzakiaşamamalarını ve bilâkis ona her vakit yakın ve amade bir 
halde bulunmalarını istilzam eylemekle beraber gündüzleri bir dereceye kadar kabili telâfi 
olan bu vaziyetin geceleri mahiyetini tebdil ve fazla nezaket kesbederek vazifedar müdürün 
istenildiği anda buldurulmaması ve muktazi muhabere ve müdahalenin vaktinde yapılmaması 
yüzünden bilhassa muhaberatı umumiyenin selâmetine ve asayişi memlekete müteallik hususatta 
maksadın akim kalmasına sebebiyet verildiği bittecrübe anlaşıldığından müdürlerimizin bu mü
him ve mübrem ihtiyacı tatmin edebilecek bir vaziyete sokulmaları için kendilerinin Posta ve 
telgraf ve telefon binaları dahilinde maaaile meccanen ikametlerini kabul etmek lâzımgelmiş 
ve bu kanun bu maksatla arz ve teklif olunmuştur. Maahaza müdürlerimizin bulundukları mer
kez binaları dahilinde kâfi bir kısım işgal ederek maaaile ikametleri yalnız yukarıda arz ve izah 
olunan bu çok hayatî ve şayanı ehemmiyet maksadın husulünü teminden ibaret te kalmayıp bu 
vaziyetin esasen bu binalar dahilinde ve müdürlerimizin kendi ve muhafaza ve mesuliyetleri 
altındaki müteaddit pul ve nakit kasalarının ve kıymetli eşya paketlerinin gündüzleri olduğu 
gibi geceleri dahi mumaileyhim müdürlerin nezaret ve sahabetleri altında kalmasına imkân 
bahşederk muhtemel bir tecavüz veya harika karşı bir nevi emniyet tertibatı makamına kaim 
olacağı derkârdır. Yine bu kabilden olarak geceleri dahi müdürlerile ayni bina dahilinde bulun
duklarını ve müdürlerinin sık ve anî murakabesine maruz kalabileceklerini derpiş edecek olan 
gece mesaisile mükellef memurların çalışma tarzına da bu şeklin çok müessir olarak muhabe
ratta bir kat daha sürat teminine hizmet edeceği şüphesizdir. 

Binaenaleyeh ortada ne bu teklifi kanunî ile istihdaf olunduğu kadar mühim ve idarî bir 
maksadın temini endişesi ve nede ayni teklifin kabulünün zarurî bir neticesi demek olan me
mura muayyen hizmetinden başka ve ledelicap fevkalâde bir hizmet tahmili keyfiyeti ve bundan 
mütevellit ve mütekabil bir hak mevcut olmadığı halde mahza mesken buhranına karşı mazharı 
himaye olmalarını teminen memleketimizce Ankarada mukim memurine mesken bedeli verilirken 
ve bir çok ecnebi idare ve memleketlerde bu esas bu maksatla ve muhtelif şekillerde tatbik 
edilirken değil sadece m-emura yardım fikri ve hissine tebaiyetten fakat ve bilâkis memleketin 
mübrem bir ihtiyacının teminini iltizamdan tevellüt eden işbu teklifin kabul buyurulacağımn 
şüphesiz addedilmekte olduğunu arzeylerim efendim. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

14-111-1932 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon merakizi müdür ve başuıemurlarının idareye muhtas binalar 
dahilinde ücretsiz ikametleri hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 
31 - 1 - 9 3 2 tarihli içtimaında Maliye vekâletinin 9 - I - 1932 tarih ve 8560 numaralı tezkeresi 
veçhile tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştır.ldığı Başvekâleti Celilenin encümenimize muhavvel 
11-11- 1932 tarih ve 6/284 numaralı tezkeresinde bildirilen kanun lâyihası her iki vekâletin 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar A 17 
Esas A i 1229 
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esbabı mucibe lâyihalarile birlikte ve Dahiliye vekili Beyefendinin huzurile mütalea ve müzakere 
olundu. 

Dahiliye vekâleti esbabı mucibe lâyihasında posta, telgraf ve telefon makina ve hatlarında 
ansızın birîanza vukuile muhaberatın kısmen veya tamamen inkıtaı ve ezcümle memleket 
asayişine veya hayatı beşerin selâmetine, yahut külliyetli nukudu hâmil bir postanın akıbetine 
müteallik ani bir muhabere icrasına zaruret hâsıl olması halinde posta ve telgraf müdür ve 
başmüdürlerinin gündüzleri olduğu kadar geceleri de vazifeleri yakınında bulunmalarının temini 
muhaberatı umumiyenin selâmeti ve asayişi memlekete müteallik meselelerde süratle müdahale 
ve tedbir alınabilmesi noktai nazarından zarurî ve memleket menfaatinin istilzam eylediği bir 
ihtiyaç olduğu ve bu vesile ile işbu binalar dahilinde müdürlerin muhafaza ve mesuliyetleri 
altındaki müteaddit pul ve nakit kasalarının ve kıymetli eşya paketlerinin gündüzleri olduğu 
gibi geceleri dahi mumaileyhim müdürlerin nezaret ve sahabetleri altında kalmasile muhtemel 
bir tecavüz veya harika karşı bir nevi emniyet tertibatı alınmış olacağı gibi gece 
mesaisile mükellef mem rların da müdürlerin sıkı ve ani murakabesine maruz bulunmak 
itibari le daha fazla dikkat ve süratle vazife görmelerini temin eyliyeceği dermeyan olunmakta 
ve istihsal olunacak bu faidelere zamimeten mesken buhranına karşı bir muavenet olmak 
üzere Ankarada bulunan memurine mesken bedeli verilmek surelile ve bir çok ecnebi memle
ketlerde muhtelif şekillerde kabul edilen bir esasın Posta, telgraf ve telefon müdür ve başmü
dür veya bunların vazifesini ifa ile mükellef başmemurların hakkında da tatbik olunmuş 
bulunacağı ilâve edilmektedir. 

Maliye vekâleti esbabı mucibe lâyihasında kadro ve teşkilât icabatından olarak münferiden 
çalışan ve mesaileri vakit ve saat ile mukayyet olmayıp geceli ve gündüzlü müstemirren devam 
eden merakiz müdürlerinin, tahmil olunan şu mecburiyet dolayısile bu sureti ikametleri 
bihakkın derpiş olunmak iktiza ederse de teşkilâtı vâsi ve muhaberat ve muamelâtında gece 
işleri nöbete tâbi merakizde bu ihtiyaç varit olmadığından bilûmum merakiz müdürlerine bu 
hakkın mutlak olarak verilmesinde zaruret bulunmadığından bu istisnaiyetin vazifede refiksiz 
münferit vaziyette bulunan veyahut maiyeti kendisinden başka diğer bir refika münhasır kalan 
merakiz müdürlerine ve bu vaziyette olan başmemurlara hasrü kasrı muvafık olacağı ınütaleası 
serdedilmektedir. 

Neticei müzakerede encümenimiz daire müsait olduğu takdirde bilûmum Posta, telgraf ve 
telefon başmüdür, müdür veya onların yerine kaim başmemurların ailelerile birlikte ücretsiz 
olarak daire dahilinde ikamet etmeleri Dahiliye vekâletinin esbabı mucibe lâyihasında zikrolu-
nan bilcümle faideleri temin edeceğinden muvafık görmüştür. 

Bundan başka istihdaf olunan faideleri temin için zikrolunan memurlar bu hakkı istimal 
etmek istemedikleri takdirde kendi le inden bir derece aşağı memura mesuliyeti deruhde etmek 
şartile verebilmeleri salâhiyetine malik olmaları da faideli bulunacağı mülâhaza olunmuştur. 

Bu maksatla birinci maddenin tadili ve ikinci maddede ibare tebdili suretile ve diğer 
maddeler aynen olarak teklifi kanuninin kabulüne ve keyfiyetin Heyeti Celileye arzına karar 
verilmiştir. 

Yüksek reisliğe takdim olunur. 

Da. En. Reisi Reis V. M. M. N. Kâtip Aza 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale Muş Rize 

Cemil Şükrü Hasan Reşit Atıf 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kars Ordu Elâziz Malatya Zonguldak 

Baha Tali İsmail Hüseyin Vasıf Rifat 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 3 - IV - 1932 

M. No. 74 
Esas No. 1/229 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon merkezi müdür ve baş memurlarının İdareye muhtas binalar dahilinde üc
retsiz olarak ikametlerine dair olup Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılı
nan kanun lâyihası Posta, telgraf ve telefon umum müdürü Fahri Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Esbabı mucibelerin tetkiki Müdürü umumisi Beyin bu baptaki izahatı neticesinde; encümenimiz 
dahi esas itibarile serdolunan noktai nazarlara iştirak eylemiş ve nöbet usulüne tâbi olmıyan bazı 
merkezlerde istihdaf olunan faydanın temini için bu idarelere muhtas binalarda - her an için vazife 
ifasına amade bir vaziyette bulunan şimendifer istasyon memurları gibi - müdürlerin maaaile ücretsiz 
olarak ikametleri zaruretine kani bulunmuştur. Yalnız bu müsaadenin; mutlak bir şekilde kalması 
ve başmüdürlere dahi teşmil edilmesi melhuz fayda yerine mahzur tevlit edebileceği mülâhaza edile
rek maddenin tavzihine ve Devlete ait olan binalarla isticar olunan binalarda müdür ve basme
murların ailelerile birlikte ikametlerinin tâbi olacağı şerait noktai nazarından takyidine lüzum gö
rülmüştür. Bu maksatla idarece inşa olunmuş ve olunacak binalarda esasen memurların iskân ihti
yaçları dahi nazara alınmakta bulunduğundan bu binalarda ve Devlete ait olan binaların müsait olan
larında müdür ve basmemurların meeeanen ikameti umumiyetle tecviz edildiği halde isticar olunan 
binalarda meeeanen ikametin ancak vazifede kendisinden başka iki refiki bulunan müdür ve başme-
murlara hasredilmesi muvafık görülmüştür. 

Telsiz telgraf ve telefon binalarının umumiyetle şehir haricinde bulunması ve .bunların teknik 
murakabelerinin de fazla nezaket arzeylemesi dolayısile bunların mühendis ve müstahdemlerine dahi 
bu binalarda meeeanen ikamet etmek hakkının verilmesi zarurî görülmüş ve birinci maddeye bunu 
temin edecek bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Encümenimizin, isticar edilen binalarda lâyihanın tayin eylediği kuyut dahilinde müdür ve baş 
memurlara ikamet hakkının verilmesi idarenin - yeni merkezler ihdası hali müstesna olmak üzere -
bu günkü icar bedeli tahsisatının tezyidini istilzam etmiyeceği hususunda Müdürü umumî Bey tara
fından verilmiş bulunan teminatı bir taahhüt mahiyetinde telâkki eylediğini dahi ayrıca kaydederiz. 

Bundan başka Devletçe bahşolunan her hangi bir hakkın mukabilinde bir hizmet talebinde bu
lunması en taibiî esasattan bulunduğuna nazaran bu suretle meccani ikamet hakkına nail olacak me
murların mesai saatlerinin dahi maaşları ve kendilerine tahsis edilen kısımlara isabet eden veya tah
min edilen icar bedeli arasındaki nisbete göre arttırılmasını zarurî görmekteyiz. Tatbikatta bu cihe
tin daima nazarda tutulmasını dahi ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

ikinci maddede ifade olunan hükümler esas itibarile kabul olunmuş yalnız ibarede daıha ziyade 
vuzuhu temin maksadile maddenin yazılış tarzı değiştirilmiştir. 

Diğer maddeler Hükümetin ve Dahiliye encümeninin müşterek teklifleri veçhile aynen kabul 
olunmuştur. 

Bu suretle tadilen ihzar olunan lâyihayı Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Elâziz 
H. Tahsin 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Yozgat 
8. Sırrı 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Niğde 
Faik 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Çorum 

Mustafa 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Posta, telgraf ve telefon merakisi müdür ve başmü
dürlerinin idareye muhtas binalarda icarstz ikamet

leri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vazifede refiksiz yalnız vaziyette 
bulunan veya maiyeti kendisinden başka yalnız bir 
refika münhasır kalan posta, telgraf ve telefon me-
rakiz müdürlerile bu vaziyette olan başmemurların 
posta ve telgraf ve telefon işlerine muhtas iearlı ve 
icarsız binalar dahilinde maaaile meccanen ikamet
leri kabul olunmuştur. Şu kadar ki ikametgâh ittihaz 
edilecek bina kısımlarının tenvir ve teshin ve su gibi 
masarifi müdürlere aittir. 

MADDE 2 — Merkezlerin sınıfları derecesine ve 
posta ve telgraf ve telefon servisinin icabına göre 
müdürlere ikametgâh olarak tefrik edilebilecek kı
sımların şekil ve şeraiti îcra Vekilleri Heyetince 
tanzim olunacak bir talimatname ile tayin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4 — Bu kanunu icraya Dahiliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

31 - I - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâd Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 
Ik. V. S. î. M. V.V. G. I. V. Zr. V. 

M. Şeref M. Abdülhalik Ali Bana Muhlis 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Posta, telgraf ve telefon merakizi müdür ve 
başmüdürlerinin idareye muhtas binalarda 
icarstz ikametleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon müdür 
ve başmüdürleri posta dairelerinde maaaile ve mec
canen ikamet edebilirler. Arzu etmedikleri takdir
de bu hakkı aleddereeat kendilerinden bir derece 
aşağıdaki memura mesuliyeti deruhde etmek şartile 
verebilirler. 

Bu hakkın istimali binanın müsait olması ve va
zifeyi işkâl etmemesile mukayyettir. Mesken itti
haz edilen kısmın tenvir ve teshin masrafı istifade 
eden memura aittir. 

MADDE 2 — Merkezlerin sınıfları derecesine 
ve posta ve telgraf ve telefon servisinin icabına göre 
müdürlere ikametgâh olarak tefrik edilebilecek kı
sımların şekil ve şeraiti İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile tayin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunu icraya Dahiliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Posta, telgraf ve telefon merkezleri müdür ve 
başmemurlar inin idareye muhtas "binalarda 
icarsız ikametleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon işlerine 
muhtas ve Devlete ait icarsız binalar dahilinde pos
ta, telgraf ve telefon müdür ve başmemurları aile
lerile meccanen ikamet edebilirler. ( İcarsız telsiz 
telgraf ve telefon binalarında bu işlerle muvazzaf 
mühendis ve diğer bütün memur ve müstahdemle
rin ailelerile meccanen ikametleri caizdir ). 

Devletçe icar bedeli verilen posta, telgraf ve 
telefon binalarında ancak vazifede kendisinden ma
ada iki refiki - hat ve tevzi memurları hariç - bulu
nan posta, telgraf ve telefon müdürlerile bu vazi
yette bulunan başmemurlar ailelerile meccanen 
ikamet edebilirler. Bu suretle meccanen ikamete 
mezun olanlar arzu etmedikleri takdirde bu hakkı 
kendilerinden bir derece aşağıdaki memura mesu
liyet deruhde etmek şartile devre salahiyetlidirler. 

Bu hakkın istimali binanın müsait olması ve va
zifeyi işkâl etmemesile mukayyettir. Mesken itti
haz olunan kısmın tenvir, teshin ve su masrafları 
idarehanede ikamet eden memura aittir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon binaları 
dahilinde ailelerile ikamete mezun olan müdür ve 
başmemurlarm bu binalarda işgal edebilecekleri' 
kısımların azamî haddi İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile tayin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye ve Maliye vrkilleri memurdur. 




