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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktohınarak aznyi kiram
dan bazı zevalin mezuniyetler: kabul edildi, 

Arazi vergisi kutra.:: :.:nun 5 inci maddesine, yüksek 
mektep mezunu Devlet memurlarının derecelerine ve 
Ankara memurlarının mesken tazminatına, mektep bi
nalarının belediye vergi ve resimlerine tâbi olup 
olmayacağına, tapu harçları kanununun 16 RCI madde
sine müteallik tefsir mazbatalarile geçen inikatta birin
ci maddesi kabul edilmiş olan nahiye müdürlerinin hay

van yem bedellerinin iigasma dair kanını lâyihasının 
ikine: ruıddeöi müzakere ve encümene iade kılındı. 

18.V7 numaralı kanunun ilgası hakkındaki kanun lâ
yihasının birinci ;r üzakeresi yapıldıktan sonra perşembe 
günü 1op!aruîmak lidere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili 

Refet 

Kâtip 
Çanakkale 

Zika Gevher 

Kâtip 
Denizli 

H. Küstü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Tiflis başkonsolosluğu binasının Battım konso

losluğu binasile değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(Hariciye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri ittihadı arasında aktedilen hudut ihtilâfları
nın tetkik ve halli hakkındaki mukavelenin uzatılmasına 
dair protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası (Hari
ciye, Dahiliye, İktisat, Gümrük ve inhisarlar ve Millî Mü
dafaa encümenlerine). 

Teklifler 
3 — Giresun mebusu Şevket Beyin, sayım vergisinin 

azaltılması hakkında kanım teklifi (Ziraat, İktisat Ma
liye ve Bütçe encümenlerine). 

Tezkereler 
4 — Haziran: ağustos 1932 aylarına ait raporun 

takdim kılındığı hakkında Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (Divanı muhasebat encümenine). 

5 — Şürayi devletin kadro cetvellerini değiştirici 
kararlar verip veremeyeceğinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
6 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 53 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasının tadili hakkında 1/328 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

7 —Denizli serkomiseri Memet Celâl Efendinin 
kırmızı şeritli istiklâl madalyasile taltifi hakkında 3/221 
ve İemailoğlu Fuat Beyin istiklâl madalyasile taltifi 
hakkında 3/225 numaralı Başvekâlet tezkereleri ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (Ruznameye). 

B Î R I N C Î CELSE 
Açılma saati: 14, 5 

REÎS — Refet Bey 

KÂTİPLER: Avni Doğan Bey (Yozgat) , Haydar Rüştü Bey (Denizli) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Amenajman ve teşcır işlerinde müstahdem 
orman memurini j'enniy esine. 657 ve 1508 mı m ar ah 
kanunların 1 ve 7 nci maddeleri mucibince veril
mesi muktazi yevmiyeleri gösterir 2 kıta cetvelin 
gönderildiğine dair S/185 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Efendim, bu lâyihanın müzakeresine 
başlıyoruz, söz isteyen var mı? ( Hayır sesleri) . 

[1] 15 numaralı matbua zaptın sonuna bağlıdır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

1931 malî senesi sarfında amenajman ve teşcir 
işlerinde istihdam edilmiş olan orman fen memur

larının yevmi tazminatları hakkında kanun 

MADDE 1 — 1931 malî senesi zarfında ame
najman ve teşcir işlerinde istihdam edilmiş olan 
orman fen memurlarına bu kanuna merbut cetvel
de gösterildiği üzere yevmiye hesabile tazminat 
verilir. 
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-1932 C : 1 
ı etmiş ve istihkaklannı alamamış olan orman fen 
I memurlarına ait kadrodur. 

REÎS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Bu maddeyi cetvel ile birlikte kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I : 8 24-11 
CETVEL 

Tazminat miktarı 
Lira Kuruş 

Başmühendis 3 50 
« muavini 3 

Mühendis 2 50 
Kondoktor 2 

REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Efendim, izahat 
versinler. 931 senesinden mi, yoksa 932 senesinden 
mi verilecek? 

BÜTÇE E. M. M. KEMAL ZAÎM B. (Konya) 
— Efendim, mazbatamızda bu hususta kâfi derece
de izahat vardır. 1931 senesi için bu kadro mayısın 
29 uncu günü encümenimize gelmiştir. Öyle olun
ca bunun intacına imkân kalmadı. Binaenaleyh, 
teklif kanımiyet kesbedememiştir. 1932 senesi için 
1932 bütçesine ayni kadro konmuş ve Heyeti Celiie-
nizce kabul edilmiştir. Bu 1931 senesinde İ508 
numaraiı kanunun kükümlerine göre, ifayı vazife 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
Ruznamemizde başka müzakere olunacak mad

de yoktur. Cumartesi günü saat on dörtte içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14,10 
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Sıra No 15 
Âmenajman ve tşcir işlerinde müstahdem orman memu
rini fenniyesine 657 ve 1508 numaralı kanunların I ve 7 nci 
maddeleri mucibince verilmesi muktazi yevmiyeleri göste

rir iki kıta cetvelin gönderildiğine dair 3/185 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Müahıelât müdürlüğü 26 - V -1932 
Sayı 6/1445 

B* M. M. Yüksek Reisliğine 
Âmenajman ve teşcir işlerinde müstahdem orman memurini fenniyesine 1508 ve 657 

numaralı kanunların l ve 7 nci maddeleri mucibince verilmesi muktazi yevmiyeleri gösterir 
merbut iki kıta kadrodan 931 senesine ait olan 931 senesi ve 932 senesine ait olanın da 
932 senesi bütçelerine ilâvesi Ziraat vekâletinin 8 -V-932 tarih ve 5961 numaralı tezkere-
sile rica edimektedir. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulması rica olunur efendim; 
Başvekâlet V. 

Dr, Refik 

Orman âmenajman işlerinde istihdam edilecek memurini fenniyeye verilecek tazminata 
dair 1931 malî senesine mahsus kadrodur 

Verilecek tazminat 
miktarı 

Unvanı memuriyeti Lira 

Şube müdürleri, orman fen müşavirleri, birinci sınıf orman müdür ve komiserleri, 
orman başmühendisleri, Orman yüksek mektebi rektörü ve müderrisleri. 6 
2 nci ve 3 üncü, 4 üncü, 5 inci sınıf orman müdürleri, başmühendis muavin
leri, ikinci sınıf orman komiserleri ve orman komiser muavinleri. 5 
Orman âmenajman mühendisleri, orman kontrolörü, orman mühendisleri, hususî 
ttıukavelât orman fen memurları ve orman mektebi asistanları. 4 
Orman mühendis muavinleri. 3 
Birinci ve ikinci sınıf orman kondoktorları 2,5 
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Orman amenajman işlerinde istihdam edilecek memurini fenniyeye verilecek tazminata 
dair 1932 malî senesine mahsus kadrodur 

Verileck tazmi
nat miktarı 

Unvanı memuriyeti Lira 
Şube müdürleri, orman fen müşavirleri, birinci sınıf orman müdür ve komiser

leri, orman başmühendisleri, Orman yüksek mektebi rektörü ve müderrisleri. 5 
2 nci ve 3 üncü, 4 üncü, 5 inci sınıf orman müdürleri, başmühendis mua

vinleri, ikinci sınıf orman komiserleri ve orman komiser muavinleri 4 
Orman amenajman mühendisleri, orman kontrolörü, orman mühendisleri, 

hususî mukavelât orman fen memurları ve orman mektebi asistanları 3 
Orman mühendis muavinleri 2,5 * 
Birinci ve ikinci sınıf orman kondoktorları. 2 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. ; 

Bütçe encümeni 16 »XI-1932 
M. No. 13 ' ' ' • " • ) . 

I Esas No, 3/186 _ ; c
 : '̂  

Yüksek Reisliğe 

Amenajman ve teşcir işlerinde müstahdem orman memurini fenniyesine 1508 ve 657 nUmaralt 
kanunların 1 ve 7 nci maddeleri mucibince verilmesi muktazi yevmiyeleri gösterir merbut iki kıta 
kadrodan 1931 senesine ait olanın 1931. ve 1932 senesine ait olanın da 1932 Senesi bütçelerine ilâ
vesi Ziraat vekâletinin 8 - V -1932 tarih ve 596İ5 numaralı tezkeresile rica edildiğinden bahis Baş
vekâletin 26 - V -1932 târih ve 6/1445 numaralı tezkeresi encümenimize havale edildiğinden muta-1 

İca ve tetkik olundu: 
Amenajman ve teşcir işlerinde müstamdem orman fen memurlarına yevmiye hesâbile Verilecek 

bu tazminat miktarlarını gösteren kadro 1932 senesi bütçe kanununa merbut kadrolar meyanma derce-
dilmiş ve Yüksek Meclisin kabulüne iktiran etmiştir. 1931 malî senesi bütçesine ilâvesi istenen kad^ 
roya gelince tarih ve numarası yukarıda arzedİlen tezkerenin, encümenimize malî senenin son 
günlerinde gelmiş olmak dolayısile, müzakeresi intaç edilememiş ve binnetice kadro da 1931 malî 
senesi bütçesine ilâve edilememiştir. Bu sebepten 1508 numaralı kanuna istinaden hizmet gördük' 
leri halde tazminat istihkakları kadrosu bulunmamak dolayısile taayyün ve tahakkuk edememiş olan 
fen memurlarının tazminatlarını alabilmeleri için encümenimizce ihzar olunan kanun lâyihasile buna 
merbut ve 1508 numaralı kanunun ifadesi veçhile Harita umum müdürlüğü memurlarından mesaha 
işlerinde müstahdem olanların aldıkları tazminata ve Yüksek Meclisçe orman fen memurları hak
kında 1932 maiî senesi için kabul buyurıtlan kadroya kıyasen kabul ve tertip olunan kadroyu Umu-
mî Heyetin tasvibine arzeyleriz. 

BeİS Beis V. M. M. 
Gümüşane Konya Konya Aksaray Çorum İsparta Krzurttni 
II. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim A. Süreyya Mustafa Mükefem Aziz 

Giresun Kırklareli Manisa 
Kâzım Şevket M.Turgut P v \ * 
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1931 malî senesi zarfında amenajman ve teşcir işlerinde istihdam edilmiş olan orman fen memurla

rının yevmi tazminatları hakkında kanun lâyihası 

Madde 1 — 1931 malî sensi zarfında amenajman ve teşcir işlerinde istihdam edilmiş olan orman 
fen memurlarına bu kanuna merbut cetvelde gösterildiği üzere yevmiye hesabile tazminat verilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 
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Baş mühendis 
« « muavini 

Mühendis 
Kondoktor 

CETVEL 

Tazminat miktarı 
Lira Kuruş 

3 
3 
2 
2 

50 

50 




