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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

22 mayıs çarşamba gününden sonra bütçe müza
keresi için Kamutayın her gün saat 15 de inikadı ka
rarlaştırıldıktan ve İstanbul saylavı Abdiilhak Hâmid 
and içtikten sonra 

Eski ve yeni saylavlardan bazılarının ifadelerinin 
alınmasına ve teşriî masuniyetlerine dair mazbatalar 
kabul edildi. 

Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülü 
kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde yapılacak değişikliğe 
ve Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü kadro
sundan çıkarılacak memuriyetlere, 

Sevkiyatta erat ve erbaşılara verilecek yevmiyelere 
dair kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine, 

Posta kanunu ile, 
Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler eklen

mesine, 
Yüksek mühendis mektebi hakkındaki kanunun bi

rinci maddesine bir fıkra eklenmesine, 
Hududda zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 

Lâyihalar 
1 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 I 

yılı bütçesinde 1 250 liralık münakale yapılmasına I 
dair kanun lâyihası (1/193) (Bütçe encümenine) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan kanuna ek kanun lâyihası (1/194) 
(Bütçe encümenine) 

3 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 270 000 liralık 
münakale yapılmasına ve ayni sene bütçesine 241 000 
liralık tahsisat konulmasına dair kanun lâyihası 
(1/195) (Bütçe encümenine) 

4 — Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı 
kanununa ek kanun lâyihası (1/196) (Ziraat ve Adliye 
encümenlerine) 

5 — tzmir - Kasaba ve temdidi hattı için 2488 sa
yılı kanunla verilen tahsisata ilâveten daha 152 000 
lira verilmesine dair kanun lâyihası (1/197) (Büt
çe encümenine) 

6 — tzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatı
nın satın alınmasına dair olan 2309 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/198) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

7— tzmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 yı
lı bütçesi hakkında kanun lâyihası (1/199) (Bütçe en
cümenine) 

8 — Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık maaşı mu
kabili verilecek emlâk ve arazi hakkındaki kanuna ek 
kanun lâyihası (1/200) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

9 — Memurin kanununun bazı maddelerile 1777 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası (1/201) ( encümenine) 

10 — Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha-

usulüne müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet, Sos
yalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında münakid muka
velenamenin altı ay daha uzatılması hakkındaki pro
tokolün tasdikma, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında Sof-
yada imzalanan protokolün tasdikma, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti 
arasında yapılan Meriç - Evros ırmağının her iki 
kıyısında yapılacak idrolik tesisatın tanzimine müteal
lik itilâfın tasdikma dair kanun lâyihaları müzake
re ve kabul edildi. 

İktisadî buhran vergisi kanununa eklenecek mad
delere dair kanun lâyihasının da birinci müzakeresi 
yapıldıktan sonra pazartesi günü toplanılmak üzere 
inikad bitirildi. 

Başkanvekili Kâtib Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay Çoruh Balıkesir 

Ali Zırh Sabiha GökçiiT 

I sı (1/202) (Bütçe encümenine) 
11 — Türkiye Cümhuriyetile ttalya Kıratlığı ara-

I sında aktedilen kıliring anlaşmasının bazı hükümle
rini değiştiren ve 30 nisan 1935 tarihinde imza edi
len anlaşmanın kabul ve tasdiki hakkında kanun lâ
yihası (1/203) (Hariciye ve Iktısad encümenlerine) 

12 — Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkın
daki kanunun 28 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası (1/204) (Adliye, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

Tezkereler 
13 - - Eylül : ikinci teşrin 1934 aylarına aid üç ay

lık raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi (3/108) (Divanı muhasebat encümenine) 

14 — Kânunuevvel 1934 : şubat 1935 ayiarma aid 
üç aylık raporun sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi (3/109) (Divanı muhasebat en
cümenine) 

Mazbatalar 
15 — Türkiye - Bulgaristan arasında imza ve 

2499 sayılı kanunla tasdik olunan ticarî itilâfta ismi 
geçen (kaşkaval) kelimesi yanına (kaşar) kelimesinin 
de konulmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Iktısad encümenleri mazbataları (1/106) (Ruznameye) 

16 — Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşmasile te-
diyatın tanzimine müteallik mukavelename ve ilişik
leri 11 mart 1935 tarihinden itibaren iki ay müddetle 
uzatıldığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
göre keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları 
(3/69) (Ruznameye) 

17 — Türkiye ile ttalya arasında imza edilen ti
caret mukavelesi ile merbutlarının 20 ikinci kânun 
1935 tarihinden itibaren 9 ay daha uzatılmasına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Iktısad encümenleri 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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mazbataları (1/33) (Ruznameye) 
18 — Yabancı Devletlerle yapılacak muvakkat ti

carî itilâflara müteallik 2258 sayılı kanun hükmünün 
uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İk-
tısad encümenleri mazbataları (1/78) (Ruznameye) 

î : 26 20-5-1935 Ö : İ 
Muhtelif evrak 

19 —• Yeni seçilen Belediye üyelerinin ilk toplan
tısı münasebetile Meclisi Âliye gösterilen duyguların 
bildirilmesine dair Elâziz Belediye başkanlığından ge
len tel yazısı. 

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

BAŞKAN — Nuri Conker 

KÂTİBLER — Ali Muzaffer (Konya), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDLER 

1 — Barut ve mcvaddı infilâhiye, fişek ve <ıe 
malzeme ve av saçması inhisarlarının 1931 yılı 
beş aylık blânçosu ile 1932 yılı btâneosunun sn-
•nulduguna dair Başvekâlet tezkeresi ve Divanı 
muhasebat enenmeni mazbatası (2/9) \ 1 | 

BAŞKAN — Bu mazbata iki gündenberi el
lerdedir. Halbuki usulen bunun üzerinde tetki-
kat yapılması için bir hafta kadar zaman geç
mesi lâzımdır. Eğer bu mazbata kâfi derecede 
mütalea edilmişse bu gün müzakeresini yapalım. 
Arzu buyurulmadığı takdirde beş, altı gün te
hir edelim. Bu hususta bir itiraz var mı? (Hayır 
sesleri) O halde müzakere ediyoruz. 

REFtK İNCE (Manisa) — Barut ve mevaddı 
infilâkrye, fişek ve av malzemesi ve av saçması 
inhisarlarının 1931 yılı beş aylık blânçosu üze
rine kanunu mucibince murakibleri tetkikat yap
mış, bizim Divanı muhasebat encümeni de tet
kikat yapmış. Bir noktayı, millet hukukunu ara
mak ve takib etmek vazifesine binaen sormak 
isterim. Fakat burada acaba bizim muhatabımız 
kim olacak, encümen mi, yoksa İnhisarlar baka
nı arkadaşımız mı; onu da bilemiyorum. Fakat 
înhisalrar bakanı arkadaşımızın olması lâzım. 

8 nci sayıfada murakiblerin şu mütaleası 
var. -

« 1931 blânçosunun satış masrafları meya-
nmda bayilere satış iskontosu olarak 10 556 lira 
39 kuruş ve 1932 blançosunda satış masrafları 
meyanmda kezalik bayilere 60 711 lira 50 kuruş 
satış iskontosu ve bundan başka acentalara fasla 
satış primi namile ayrıca 1 367 lira 75 kuruş bir 

1] 111 sayılı b asm ay azı zabtın sonundadıı 

para verildiği görülmüştür ». 
«Yuakrıda izah edilmiş olduğu üzere bu ta

rifenin müstenidi olduğu mukavele elyevm meri 
olmadığı gibi prim verilmesi için de bir sarahati 
ihtiva etmediği ve bu hususta ayrıca kanunî bir 
hüküm mevcud olmadığı cihetle bu şekilde be
yiye ve prim verilmesi caiz görülememiştir ». 

Evvelce barut mukavelesi yapmışız. O mu
kavelenamede prim ve beyiye üzerine kayid 
vardır. Mukaveleyi kaldırmışız, fakat prim 
ve beyiye deyam etmiştir. Kaldırdığımızı ihti
va eden kanunda da bunların verilmesine da
ir sarahat yokmuş, fakat yol böyledir, diye de
vam etmiş. Bu noktai nazara Divanı muhase
bat encümeni dahi iştirak ediyor ve diyor ki ; Bu 
muamele kanunsuzdur ve binaenaleyh kanun 
yapılmak doğrudur. 

Kanunsuz olarak, milletin verilmemesi lâ-
zımgelen bir 10 556, bir 60 711 bir de 1 367 li
ra 75 kuruşunun tazmini yolunda kanunî yol
lara müracaat edilmiş midir? Bunun lütfen ce
vabını vereceklerden izahat istiyoroum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARH AN (İstanbul) — Barut ve patla
yıcı maddelerin inhisarının işletmek hakkmı Hü
kümete veren 672 numaralı bir kanun vardır. 
Bu kanun diyor ki Hükümet bu inhisarı doğru 
göreceği tarz ve şekilde işletir. Hükümet bu sa
lâhiyeti aldıktan sonra ilk şekil olarak şirket
lerle itilâf yapmak tarzı tercih ve bunun için 
teşekkül eden şirketler için bir tarife tanzim 
ediyor ve kendilerine beyiye ve prim vermek 
hakkını da Meclisten o kanunla aldığı salâhiye
te istinaden veriyor. 

Bir müddet sonra bu şirketlerin feshine lü-
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İ : 26 20-5-lÖâS 6 : İ 
zum hasıl oluyor. Feshedildikten sonra resmî 
bir idare teessüs ederek ayni şerait altında inhi
sarı işletmekte devam eyliyor. Yani Hükümet 
vaktile şirketleri teşkil ederken nasıl inhisar ka
nunundan aldığı salâhiyete istinaden şirketlere 
tarife yaptırdı ve prim verdirdise, resmî ida
re ile bunu doğrudan doğruya kendi yapmağa 
mecbur olduğu gün dahi yine o salâhiyete isti
naden satış tarifesi yapıyor. Mallarını sata
bilmek için diğer inhisar işlerinde olduğu gibi 
beyiye ve prim veriyor. Malûmu âliniz, bütün 
inhisar malları primle, beyiye ile satılır. Ka
nunda ticarî kaidelere göre satılır diye bir ka-
yid vardır. Ticarî kaidelere göre de malı sata
cakların intifa etmeleri malı sürmek için en ip
tidaî bir şarttır. 

Bu suretle kendi inhisar maddelerini sürebil
mek için tuttuğu acentalara primler vererek is-
kontolar yaparak inhisar maddelerinin sürülme
si çarelerini bulmuş oluyor. Bunları yaparken 
de inhisar kanununa istinad ediyor. Bu günkü 
vaziyet işin üçüncü safhasıdır. Şimdi inhisarlar 
birleştirildi. Her yerde ayni suretle ve idarenin 
doğrudan doğruya memuru olan yerlerde me
murlar tarafından - ki ekseriyetle böyledir - sa
tılmaktadır. Barut acenteleri kalkmıştır. Vazi
yet arzettiğim gibi eskiden şirkete nasıl beyiye 
verdirdise Hükümet, şirketin ortadan kalkması 
ve kendisinin bu işi doğrudan doğruya yapmak 
zarureti hâsıl olması üzerine ayni şeraiti ticari
ye dahilinde kendisi de bu muameleye devam 
etmiş bulunuyor. 

Bendeniz zaten bu mazbata için söz almıştım. 
Arzedeceğim de aşağı yukarı bunlardı. Encümen 
mazbatasını bitirirken kanuna lüzum olmadığın
dan bahsetmektedir. Bendeniz de şimdiki söz
lerimle arzetmiş bulunuyorum ki bu gün bu mu
amelelerin istinad ettiği kanunun mevcuddur. 
Benim anladığıma göre encümenin istediği daha 
vazih hükümler bulunmasıdır ki bunu Meclise 
arzetmek için fırsat bulunacaktır. Çünkü şimdi 
birleştirilmiş olan inhisarlar tütün, müskirat, 
patlayıcı maddeler hepsinin hükümlerini bir ara
ya getirerek daha vazih bir lâyihayi Meclise tek
lif etmeyi düşünüyoruz. O vakit istenilen vuzuh 
tesbit edilmiş olur. Yoksa bu gün bu muame
lelerin istinad ettiği kanun mevcuddur. 

BAŞKAN" — Başka mütalea var mı? (Yok 
sesleri). Divanı muhasebat encümeni mazbata
sını kabul edenler ... Etmeyenler kabul edilmiş
tir. 

2 — Büyük Millet Meclisi ve müşlemüâtında-
İti eşya lıakkınefaı Meclis lusabletrınrn tetkiki encü
meni mazbatası (5/11) | IJ 

BAŞKAN — Mazbatayı dinledik. Heyetçe 
ıttıla hâsıl olmuştur. 

[IJ 115 sayılı basmayem zaptın sonunrladır. 

o - Çankırı saylavı Mustafa Ab dili halik lien 
i d anın. Arzuhal encümenin 25 - XZ - 1933 tarihli 
• Haftalık »ıul:arreraf cetvelindeki S-11 saydı ku-
I rarınm Umumî heyette müzakeresine dair takriri 
; ve Arzuhal ve Adliı/e encümenleri n\a-zbatahirı 

<4/V İli--
İSMET EKER (Çorum) — Adliye encüme

ninden bir sual soracağım: 
Mazbatada, yeni kefalet kanununun cezayı 

tahfif eden hükmünden istifade edeceği söyleni
yor. Daha evvel inzibatî cezalarda umumî ce
za kanunundaki muhaffifi ceza kaidesinin cere
yan etmeyeceği sarahaten söyleniyor. Şu halde 
bir tefsir mi yapıyorlar, yoksa bu muameleye 
maksur bir muadelet meselesi olarak mı gösteri
yorlar? 

Ad. En. NAMINA RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Mazbata muharriri burada yok
tur. Fakat mazbata beraber yazıldığı için mü
saadenizle bendeniz arzı malûmat edeyim. 

Ceza kanununun tesbit etmiş olduğu umu
mî kaideler, ceza mahiyetinde olan inzibatî ce
zalara da tamamile tatbik edilir mi, edilmez mi 
diye encümende bu bahis görüşüldü. Bazı ar
kadaşlar inzibatî cezalarda ceza kanununun 
umumî kaideleri tatbik edilmez mütaleasmda 
bulundular. Fakat encümenin çok azası, ceza 
kanununun umumî kaideleri, birer adalet pren
sibidir, birer adalet kaidesidir, bu adalet ka
idelerinden, bu adalet prensiblerinden inzibati 
cezaların da vareste tutulması doğru değildir, 
yolunda söylediler. 

Filhakika ceza kanunun umumî kaideleri 
* deyince yalnız böyle muayyen bir zamanda her 

hangi bir fiil için eğer bir ceza tayin edilmişte 
bilâhare çıkan bir kanun o ceza daha infaz 
edilmeden bu filin cezasını hafifleştirmiş bulu
nursa mahkûm hakkında daha hafif olan ceza 
tatbik edilirden ibaret olsa idi, biraz su gö
türürdü. Fakat ceza kanununun umumî hü
kümleri, bundan başka kendilerinden vazgeçi
lemeyecek mühim ve esaslı kaideleri de ihtiva 
etmektedir. Meselâ denilmektedir ki, hiç bir 
zaman suç addedilmeyen bir fiil, vukuundan 
sonra bir ceza tehdidi altında bulunsa bile onu 
suç addetmeğe imkân yoktur. Bu da ceza ka
nununun umumî bir adalet prensibidir. O hal
de evvelce bir ceza tehdidi altına konulmamış 
her hangi bir fiil, bilâhare çıkan bir kanunla 
ceza tehâidi altına konulmuş olursa o zaman 
bu adam hakkında bu cezayı tatbik edemeyece
ğiz ve ceza kanununda da bu esaslara bu şe
kilde riayet etmiş olacağız. Bu itibarla kaide 
olarak bir defa ceza kanununun umumî kaide
lerini, ceza mahiyetini arzeden inzibatî ceza 
hakkında tatbik edemeyiz denilemez. Bu hâdi
sede de iki nokta vardır: Bu zat hakkında ve-

| l i 24 sayılı matbuaya ek zaptın sonunda dır, 
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rilmis olan bu ihraç cezası, tamamile infaz, ve 
tatbik edilmiş midir? Gördük ki tamamile in
faz ve tatbik edilmemiştir. Ceza devam etmek
tedir. Ceza verilmiş, kanunî mercilerden geç- i 
mis, fakat o adamı madamülhayat Devlet hiz- | 
metine kabul edilmemesi suretile, cezanın te- j 
siri altında bulundurmaktadır. Bu itibarla bu I 
zat hakkında verilmiş olan ceza, tamamile tat
bik ve infaz edilmemişken yeni çıkan kefalet j 
kanunu bu cezayı hafifleştirecek hüküm vaze
dince, yeniden bu zat hakkında evvelce veril
miş olan cezanın hafifletilmesini zarurî gördük j 
ve bunun için dedik ki, inzibatî cezalardan 
olan daha hafif bir cezanın tatbiki doğru olur. 
Yoksa encümen bu mesele hakkında bir tefsir 
yapmış değildir. Bu mazbata ile noktai naza- j 
rmı ve esbabı mucibesini izah etmiş bulunmak
tadır. 

İSMET EKER ( Çorum ) — Arkadaşımızın 
mütaleası doğrudur, ilmîdir, fakat hâdiseye 
tatbiki halinde bazı incelikler vardır. Bu yeni I 
kefalet kanunundaki ceza, derecelidir. Evvelki | 
kefalet kanununda derecesiz idi. Yalnız ihraç 
cezası vardı, dereceli olması itibarile yeni kanun 
evvelki kanunun cezasını tahfif eden bir ka

nundur. Fakat ilk derecede hafiftir. Son derece 
aynidir. Binaenaleyh bu mazbata - kabul ettiği- ; 
miz takdirde - salâhiyettar merci ve hâkimin, I 
son derece hakkındaki takdirini takyid edecek [ 
midir, etmeyecek midir? Esbabı nıucibede ada- ' 
İetten ve saireden bahsetmek suretile hafif de
receli bir kanunu tatbik için yeniden tetkik et- ' 
mek lüzumunu kabul etmiş bulunuyoruz. Bina- \ 
enaleyh bu tetkik emri ve o cevazı, o salâhiyet- | 
tar merci ve hâkime, ihsas etmiyecek midir ki, ; 
Büyük Millet Meclisi bu adam hakkında daha 
hafif cezaların verilmesini arzu etmektedir? O j 
salâhiyettar merci, o hâkim yine ihraç cezası ve- | 
rirse mesele ne olacaktır? Ceza altında devam i 
etmiş olacaktır. Demek oluyor ki yeni kanuna ! 
göre cefadan kurtulmak için mutlaka hafif de- j 
recede bir ceza vermesini salâhiyettar mercie bu j 
karar ihsas eder mahiyettedir. Acaba bövle ha- j 
fif bir cezanın verilmesini ihsas eder bir kararın j 
salâhiyettar bir mercie tebliğ edilmesi, kanunî j 
noktai nazardan, doğru mudur? 

ADLİYE En. NAMINA RAİF KARADENİZ | 
(Trabzon) — Mazbatada bu işi ele alacak olan | 
komisyona, şu şekilde cezayı tayin et diye yol 
gösteren veya muayyen bir fikri ihsas eden bir | 
kayid yoktur. Ancak diyoruz ki, yeni çıkan ke- j 
falet kanununda murakabeyi ihmal eden- | 
lere verilecek cezanın azamisi ihraçtır. 
Fakat bunun dununda olarak katı maaş, ı 
tenzili sınıf, ihtar gibi daha hafif ceza
lar da verilebilir. Eski kanunda bu suç için yal- ı 
nız memuriyetten ihraç cezası vardı. Yeni ka-. | 
nun bunu derecelendirmek suretile hafifletti. 
îşi tetkik edecek olan inzibat komisyonu, eğer | 
bu vaziyeti yeni çıkan kanuna göre ihraç cezası- i 

nı istilzam eder derecede ağır görürse tabiatile 
bu zat hakkında ihraç cezası verecek. Yok, eğer 
daha hafif görürse, bu sefer ihraç cezası verme
yecektir de ondan daha dun olan, daha hafif 
olan bir cezayı verecek. Yani mazbatada, arzet-
tiğim gibi, komisyonu takyid eden veya muay
yen bir ceza verilecek gibi bir ima yoktur (Kâfi 
sesleri). 

İSMET EKER (Çorum) — Doğrudur. 
BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Adliye 

encümeninin mazbatasını reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Adliye encü
meni mazbatası kabul edilmiştir. 

•/ — Ifudud ve sahiller sıhhat umum. müdür
lüğü 1931 yılı son hesabına and mutabakat beyan
namesinin sunulduğuma dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile TTudud ve sahiller sıh
hat umum vıüdiirlüğü 1931 yûı son hesabı hali
kında kanun lâyihası ve Divanı munasebat en
cümeni mazbatası (3/1(1, 1/06) [1 | 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler .. . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
nün 1931 malî senesi hesabı katî kanunu 
MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün 1931 malî senesi masrafları mer
but (A) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere 
(1 164 094) lira (85) kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1931 malî 
senesi varidatı merbut (B) işaretli cetvelde ya
zılı olduğu üzere (1 123 512) lira (15) kuruş
tur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1931 malî senesi zarfında sar-
folunamayıb iptal olunan tahsisat miktarı (A) 
cetvelinin sütunu mahsusunda gösterildiği üzere 
(81 593) lira (15) kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden-

|1] 114 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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ler . . . Etmeyenler , , . Kabul edilmiştir. 

.'> — Manisa mebusu. Taldr lliütin teşriî ma-
smııyelının kaldırüması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye eneümmlc-
rmd<m mürekkch Mulılelit encümen mmba-
lası (H/47) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı kabul edenler 
-Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

uÜ Zr.SİVf!™Ö™ Tüvcrck kökünden Haliloğlu 
Abdula/nn olum cezasına çarpılması haklımda 
Laşvekalet tezkeresi ve Adliye cnmınmn mazba
tası (3/30) [2] 

BAŞKAN —- Adliye encümeninin mazbatası 
hakkında mutalea var mı? Mazbatayı k^bul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

7 - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat aske^me
mnuları baklandaki 107(i sayılı kanunun fe W -
İrî?n™ <l°pKtümcsine. dair kanun imhası ve 
Mtil> Mi'-dajm cmriimcm mazhatas-ı (l/â2) | 3 | 

M. M, E. Na. 01. KÂZIM SEVÖKTEKÎH 
^ y a r t e k ı r ) - Sonradan bazı b u s ^ a t zuhur 

ne ist ™ e d l l m e k ^ bU lâ« " ^ 
BAŞKAN — Kanunu encümen istiyor Encü

mene iadesini kabul edenler ... Etmeyenler Ka 
^ e d i l m i ş t i , ( R e y e koymaya £ £ ? & £ 

-ifİ7rıMıT% r-AfeH WU'''''"'* t^MU ve ra-
İ if lmlf.Jfn,a kan™«- «'< karnin lâyihası ve 
Maauf ve JUıtee encümenleri ihataları (1/m) 

REFÎK ŞEVKET ÎNFW /W . * 

ederken lâyihaya ö / S c ™ ^ ^ ^ ' f İl 

S U c \ Z % t £ & T ™ ^ buna çalışmış. 

«ti ffnrii™™-.™ Srî ,*>™ K bendeniz bu vazı-
' S e l T e S e S / , örülüyor ki Maarif ve-
-yni H ü k ü m e t i n ' a y ^ î iemy°Y' Tabu hepimiz 
nsurlarız. Teklif edil' P r o ^ a m m ı takıb eden 
Maarif vekâleti merke e n ^ f * lsta^J(fBi 
akkmdaki kanuna e t ? teşkilatı ve vazifelen 
iyor. Jenecek kanun taslağı de-

fl'I 107 saydı bas 
'21 106 sayılı ba 
MI W> myıh b< 

<v tıayazi zabtın sonundadır. 
^n w yazı zaptın sonundadır. 

-tst) w,yazı zaptın sonundadır. 
»tsn-, m/yaz't zaptın sonundadır. 

Mâarif encümeninin değiştirdiği de şu
dur: Maarif bakanlığı merkez -anlaşılan kar
şılığını bulamamışlar - örgütleri ve ödevleri hak
kındaki 2287 numaralı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı maddelerin eklen
mesine aid kanun taslağı.... Sonra Maarif encü
meni bu esas dairesinde işi kabul ettikten sonra, 
maddenin orta yerinde Maarif bakanlığı diyor. 
Diğer bir yerinde Kültür danışıtı diyor. 

(A) fıkrasında asbakanlık diyor, ( 3 ) fıkra
sında Kültür danışı, (C) fıkrasında teftiş ku
rulu deniyor. Teftişin tabiî karşılığını bulamı
yorlar. Kurul, heyet mukabilidir. 

2 nci maddesinde dramatik, plâstik diye 
franszıca kelimeler kullanıyorlar. 

Arkadaşlar, hi§ şüphesiz ki dil davamız ana 
davadır. Bunu yürütmek vazifesi, Partimizin 
ana hatlarıdır. Hepimiz bu gün sureti mahsusa-
da bu işle iştigal ediyoruz. Ben kendi hesabıma, 
Ulusun 5 kelime dersine çalışmakta çektiğimi 
Allah bilir. Hakikaten bizim gibi adamlar için 
bu zorluğu takdir etmek elbette güç değildir. 

Fakat böyle belge gibi, şu veya bu şekilde 
kelimelerden sarfınazar, bir Devlet teşkilâtında 
esaslı olarak mana ifade eden kelimelerin bence 
tesbit edilmesi behemehal lâzımdır. 

Şimdi buradaki asbakanlığı kabul ettikten 
sonra diğer bir kanun gelecek. Meselâ yarm mü
zakere edeceğimiz bütçe kanununda bastan aşa
ğı müsteşarlık vardır. Onu ne yapacağız? Bina
enaleyh bütün Devletin teşkilâtında müsteşarlık 
bulunmasına mukabil buradaki «asbakanlık» ne 
olacaktır? Eğer asbakanlık müstesarlıksa, onu 
da bilmiyorum, arkadaşlardan soracağım. 

Sonra arkadaşlar, (kurul) denilmiş.. Bura
daki manası heyet olacaktır. Bundan evvel 
(kurum) u cemiyet olarak tanımıştık. Hilâliah-
mer kurumu, Çocuk esirgeme kurumu gibi... Ge
çen gün Ulus gazetesinde (cemiyet) mukabili 
olarak aynen (cemiyet) kelimesinin kullanıldı
ğını gördüm. Şirket olarak (sosyete) yi kullanı
yor. Simdi buradaki (kurul) tabirinin hakikaten 
(heyet) olarak kullanılacağı keyfiveti sabitse 
bunu değişmez bir şekilde kaide olarak kabul 
edelim. Onun içindir ki, heyeti umumiyesi hak
kında söz söylerken teşkilâta taallûk eden bu 
kelimeler üzerinde tevakkuf etmemiz ve bun
dan doğacak şu veya bu karışıklıkların önüne 
geçmemiz lâzımdır. Meselâ ne güzel yapılmış
tır; askerlik hakkındaki kanun çıkarken mülâ
zımdan başlamak üsere askerî derecelerin bir 
isim listesi de kabul edilmiştir. Bundan sonra 
o isimleri ihtiva etmeyen bir kanunun, yani es
ki isimleri ihtiva eden kanunun buradan geçme
si ihtimali yoktur. Binaenaleyh bu noktai na
zarı arzettikten sonra encümenden rica edece
ğim. Bunu rica diye değil, bilâhare sureti katiye-
de tesbit etmek ve iyice anlamağa medar olmak 
maksadile eğer muvafık görürseniz Maarif en
cümeni arkadaşlarımızdan rica edelim, dil heye-
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•tile - ki salâhiyettardırlar - temas etsinler. Bun
ların içerisinde katiyet kesbettiğine dair kanaat 
hâsıl edilen kelimeleri bize yazsınlar, biz de bi
lelim. Bundan sonra Dahiliye encümeninden çı
kacak her hangi bir kararda (Dahiliye vekâleti) 
diye bir yazı görmiyelim. Mutlaka İç bakanlığı 
diye gelsin. Nitekim burada Hükümet Maarif 
vekâleti diyor, encümen Maarif bakanlığı diyor, 
sonra lâyihanın dio-er bir yerinde Kültür danı-
şrtı deniyor. Binaenaleyh kültürse kültür, ma-
arifse maarif olsun ve bu mesele sureti katiyede 
halledilsin, Bunun için bu kanunun encümene 
^Ummasını rica ediyorum (Doğru sesleri). 

HAMDI ÜLKÜMEN (Trabzon) — Encümen
de ilk gayret olarak, Büyük önderin göster
diği yolda yürümek için bu kelimelerin, ka
nundaki kelimelerin öz türkce karşılıklarını bul
mak oldu. Bir gayret sarfedildi, emek sarfe-
dildi, aranıldı, Tabiî bu kelimeleri encümen
deki arkadaşlar kendi muhayyelelerinden çı 
karmış değildirler. Bu lâyiha encümende tet
kik edildiği zaman kılavuz kısmen çıkmıştı. 
Bu kanunda mevcud kelimelerin hangisi kıla
vuzda çıktı ise onu yerine koyduk. Diğerlerini 
bıraktık. Refik înce lâyihanın bazı yerinde 
Maarif bakanlığı, bazı yerinde Kültür bakan
lığı yazıldığını söylediler. Bunlar belki bir 
daktilo hatasıdır, hata olmaz mı? Tertibde 
hata olur, yazanda hata olur. Encümen Kül
tür bakanlığı olarak kabul etmiştir. Encüme
nin burada kullandığı kelimeler kılavuzdaki 
karşılıkların aynidir. Bakanlıktan e-elen lâyi
hada dramatik, plâstik vesaire gibi kelimeler 
vardı, bunlara karşılık bulamadığımızdan ötü
rü aynen kullanılmıştır. Arkadaşlar öz türkçe-
sini bulurlarsa, bu hususta başka bir yol gös-
terirlerse onu yapalım. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Hükümetten gelen 
lâyihanın başyazısında (Maarif vekâleti merkez 
teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanuna ekle
necek kanun taslağı) denmiştir. Altında da 
Başvekilin imzası vardır. Beşvekâlet te Kültür 
bakanlığı diyebilirdi. Her halde bir düşündüğü 
olacaktır. İcra Vekilleri Heyeti teşkilâtına 
aid bir kanun vardır. Bu bir kanunu mahsustur. 
O kanunda her vekâletin isimleri ayrı ayrı ya
zılmıştır. Bu tâbirler hodbehod değiştirilemez. 
Başvekâlet (Maarif vekâleti) tâbirini kullan
mıştır. Binaenaleyh mademki türkçeyi kabul 
ettik. Benim ricam şudur: Başvekâletin, ev
velemirde o kanundaki tabirleri yeni bir kanun
la değiştirmesi lâzımdır (Bravo sesleri). 

MAARÎF V. ABlDtN ÖZMEN (Aydın) — 
Kanunun aslı hakkında söz söylemeğe lüzum 
yoktur. Çünkü Refik înce de buyurdular ki 
esasa girmeden şu lisan meselesini halletmek 
lâzım. Yoksa esasa girilirse bu ayrı bir mese
ledir. Yine sözlerinde işaret ettikleri gibi, 
Maarif vekâleti lâyihası ilk tanziminde şöyle 
böyle muvaffak olamamış, eskisi gibi yazmak is

temiş, Kültür yahud, Maarif encümeni de ta-
mamile onu karıştırmış. Bana kalırsa, bu gün
kü bulunduğumuz devrin icabıdır. Bilfarz bu
nu encümene götürür ve encümen de kılavuzda 
gördüğümüz kelimeleri yazarsa, buraya gelin
ceye kadar o kelimelerin daha münasibi bulun
duğunu göreceksiniz, ona da itiraz edeceksiniz. 
Çünkü gazetelerde neşredilen kelimelere itiraz 
hakkı vardır. Bu suretle iş lisan meselesinden 
uzayıb gidecektir. Bendenize kalırsa şurada 
itiraz edilen bir kaç kelimeden ibarettir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bir kaç değil, çok 
var, ben bir kaç tanesini söyledim. 

MAARİF VEKİLİ ABlDİN ÖZMEN (De
vamla) — Meselâ, çok olarak geçen Maarif ve
kâleti midir, Kültür bakanlığı mıdır, Maarif ba
kanlığı mıdır? Yeni dile göre, bunu kılavuz ve 
amme Kültür bakanlığı olarak kabul etmiştir. 
Maarif encümeninin yazısı içinde ancak bir yer
de maarif kelimesi geçmiştir, onu da kültür 
yaparak encümene gidib gelmesine mahal kal
maz zannediyorum. 

ikinci büyük bir ihtilâf diye gösterilen, bir
de (fıkra) denmiş, diğer yerlerde (bölge) den
miş. 

REFlK İNCE (Manisa) — Bu kelimeye itiraz 
yok, (teşkilât) a var. 

MAARÎF VEKlLÎ ABlDÎN ÖZMEN (De
vamla) — Teşkilâta itiraz ise; (As bakan) kabul 
edilmediği takdirde (müsteşar) der, (kültür ka
bul edilmediği takdirde (Maarif vekâleti) der 
geçeriz. Gidince encümen buna yine kültür di
yecektir. Vakıa encümene gidib gelmek sure-
tile bir kaç gün gecikmesinde mahzur yoksa da 
her gidib gelişinde bir itirazla karşılaşacak; me
selâ (Maarif vekâleti), (Kültür vekâleti) diye 
değiştirilecek olursa, binlerce kanımda (Maa
rif vekâleti) kelimesi geçmiştir, hepsini birden 
mi değiştireceğiz.? Yani bir kanunla geçen ka
nunlarda kullanılmış ne kadar (Maarif vekâ
leti) isimleri varsa hepsi Kültür bakanlığı ola
cak diye bir madde kabul edib onun üzerinde mi 
yürüyeceğiz? Böyle bir mütalea sebketmedise 
yazılıştadır, yeni yazılışa doğru gitmeği kabul 
edebilirsiniz zannediyorum. Yok eğer heyeti 
umumiyesi hakkında bir liste yazılıb sonra kabul 
olunacaksa beklemek gerektir. Benim maru
zatım bu işin lisan yüzünden uzayıb gitmeme-
sidir. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — 
Yavaş yavaş kullanmalıyız, öğreneceğiz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Esasta hiç ihti
lâfımız yoktur. Bir milletin dileklerini ifadeye 
yalnız olarak salahiyetli bulunan müessese - ki 
Büyük Millet Meclisidir - maksadını ifade için 
burada kullanılan bir şey yerine,, ayni maksa
dı gözetirken başkasını kullanırsa, o vakit bu 
kanunun kendine has manası değişmiş olur. Hal
buki kanunların kelimelerinin her birinin ifade 
ettiği, manayı ıstılah haline sokmaktır ki, bü« 
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tün ihtilâfların halline medar olur. 

Ben burada kullanılan; (fıkra) yerine (bÖ-
lek), (vazife) yerine (ödev), bilmem umumî ye
rine (genel) gibi kelimelerin; böyle halk lisa
nında dahi kullanılmasında bir mahzur olma
yan, ıstılah teşkil etmeyen sözlerin kullanılma
sı aleyhinde değilim. Mesele doğrudan doğru
ya şudur: 

Esaslı olarak Devlet teşkilâtında yer tutan 
ve bu gün, demin söylemiş olduğum gibi (Tef
tiş kurulu) dediğimiz zaman, bunu bütçesinde 
ancak (Teftiş heyeti) şeklinde bulabileceğiz. 
Sonra yine bütçeye baktığımız zaman (Teftiş da-
nışıtı) diye bir şey bulamayacağız. Bu Devlet 
makanizmasmm işlemesinde âmil olan unvan 
ne mukabilidir? 

MAARÎ FVEKlLl ABİDlN ÖZMEN — (Kül
tür danısıtı> Maarif şûrası mukabilidir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Maarif şûrası is-
mile çıkmiş bir kanun da vardır. Bu vaziyette 
bütçenin müzakeresi esnasında bu kelimenin 
karşılığını aramak lâzımgelecektir. Bunun gibi 
burada bir de (Teftiş kurulu) vardır. Bunun 
ne mukabili olduğunu anlamak için nereye ba
kalım? Bir de Maarif encümeni bu hususta çok 
müteassıb bulunduğu halde ve Maarif vekâleti
ne, Kültür vekâleti denmesine rağmen kendi 
mazbatasına dikkat buyurulacak olursa (Maarif 
encümeni) mazbatası denilmektedir. Burada 
başkalarına (reis) mukabilinde (başkan) dendi
ği halde kendi reisine (reis) denilmiştir. Bizzat 
başkalarına yol göstermek vaziyetinde bulunan 
Maarif encümeni, maksatlarının ifadesinde şu 
veya bu şekilde kelimeler kullanabilir. Fakat 
teşkilâtta kanunî kelimelerin değiştirilmesi doğ
ru değildir. Bundan dolavı biz burada müşkülâ
ta tesadüf ederken kanunları tatbik edenler ne 
yapacaktır? Bu şekilde teşkilâta taallûk eden, 
başka vekâletlerde (müdür) denilirken burada 
karışıklığı mucib olmamak için başka türlü keli
me kullanmavalım. Bu mesele uzamayı müstel-
zim bir iş değildir. Zannederim ki Maarif encü
menine iade olunursa perşembeye yetişebilir. 

Maksadrmız, Devlet teşkilâtına taallûk eden 
tabirler, ajmen, tıpkı askerlikte olduğu, gibi, 
muhafaza edilsin ve hemen karışıklığın önüne 
geçmek için buna mâni olalım. Bunun için bir 
takrir veriyorum. 

MAARİF ENCÜMENİ NAMINA HAMDİ ÜL-
KÜMEN (Trabzon) — Hangi kelimelerin istilân 
olduğunu, hangi kelimelerin bütçeye taallûk et
tiğini tayin edecek elimizde bir mikyas yoktur. 
Eğer Refik İncenin dediği kabul edilecek olursa 
öz Türkçe ile yeni kabul ettiğimiz ka
nunların hepsinin keenlemyekün addedil
mesi icabeder. Çünkü Maliyeve taalluk 
eden her kanunda yeni öz Türkçe keli
meler vardır. Her birisi için Divanı muhase
bat müşkülât çıkarabilir. Fakat şimdiye ktadar 
böyle bir müşkülât olmatdığma göre şimdiden 

! sonra da olamryatcaktır. Tereddüde mahal yok-
I şimdi elimizdeki kanun encümene iade edilecek 
I olursa yine aynı kelimelerle takdim edilecektir. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi üzerinde baş
ka söz alan yoktur. Refik İncenin bir takriri 
vardır okunacaktır. 

j Yüksek Reisliğe 
i Kanunun teşkilâta taallûk eden kelimeler 
i üzerinde katı bir karar verilinceye kadar muha

fazasını ve lâyihanın encümene verilmesini tek
lif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

MAARİF VEKİLİ ABİDİN ÖZMEN (Ay~ 
dm) — E*er dile katî sekil verilinceye kadar bu 
kanun bekliyecekse hiç bir kanun çıkmayacak 
demektir. 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Yalnız teşkilât 
için. 

MARRİF VEKİLİ (Devamla) — Müsaade 
buyurun, teşkilât için meselâ Hükümetin vekile 
ne diyeceği, müsteşara ne diyeceği, Şûrayı dev
lete ne diyeceği, vekâle+lerdeki şûralara ne di-

| yeceği binlerce terimdir. Bunların hepsine bir 
| cetvel yapılıpta bu cetvel bilâhare Başvekâlet-
i ten kabul edilerek buraya takdim edilecektir 
! diye bir şekle intizar lâznngelirse, elinizdeki ka-
| nunlann hiç birisinin çıkmaması lâzım olacak-
! tır. Meselâ «Kültür bakanı» diyen kanunlar da 
I buradan çıkmıştır. Bu ya zııhul edilerek, yahud 
i (Maarif vekilliğinin) hakikî mukabili görülerek 
| o suretle buradan geçmiştir. Binaenaleyh takrir 

encümene gider ve orada konuşulabilir. Fakat 
ıstılahların tayinini beklemek uzun bir iştir. Bi
naenaleyh kanun Maarif vekâletinden geldiği 
şekilde kabul edilebilir (Muvafık sesleri), (Hü
kümetin teklifi müzakere edilsin sesleri). 

BAŞKAN — Lâyiha hakkında başka söz is-
i teyen yoktur. Refik İncenin takririni reye ko-
: yuyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Tak

rir kabul edilmiş ve lâyiha encümene iade edil-
: mistir. 

9 --•- Ban maddi l< rdın istihlâk ven/jsi alın-
\ masına dair kantin lâyihası ve Gümrük ve inhı-
\ şarlar, Tktısad ve Malili e encümenleri mazbalala-
' rilc çimentodan istihlâk resminin kaldırılması 
\ hakkında kanun Uh/ihası ve İktısad, Maliye ve 
| Bülce enenmeni eri mazbataları 
| BAŞKAN — Bunun henüz müzakere edile-
! cek zamanı gelmemiştir. Gelecek ruznameye te

hir ediyoruz. 
Bütçe müzakeresi dolayısile gelecek içtima* 

nın çarşamba günü yapılması evvelce kararlaş
tırılmıştı. Yalnız işlerimiz çok olduğundan o gün, 
münasib görürseniz, saat 14 te toplanalım (Mu-

i vafık sesleri). O halde çarşamba günü saat 14 te 
! toplanılmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,55 

T. B. M, M, Matbaası, 
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B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Barut ve mevaddı int'ilâkiye, fişek ve av malzemesi ve av saçması inhisarlarının 1931 mali yılı 
beş aylık blânyosu ile 1932 malî yılı bilançosu ve 1660 sayılı kanunim 8 noi maddesine göre bu 
blâneoları tetkik eden mütehassıs murakiblerin raporları yukarıda yazılı kanunun 10 neu maddesi 
mucibince Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 



Uiarut ve mevaddı nifilâkiye, fişek ve av malze
mesi ve av saçması inhisarlarının 193İ senei ma
liyesi muvakkat idaresinin beş yıllık blânçosu ile 
1932 senei maliyesi blânçosu üzerinde icra «dilen 

tetkikat neticesini miibeyyein rapordur 

Başlangıç — 28 teşrinisani 341 tarih ve'672 
numaralı kanunim 2 nei maddesiie Maliye vekâ
letine verilen mezuniyete "binaen evvelce akto-
Junan mukavelenameler mucibince bir müddet 
hususî şirketler vasıtasile idare edilmiş olan ba
rut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av malzeme
si ve .av saçması inhisarlarının 1927 numaralı 
kanunun birinci maddesine tevfikan bir idarei 
muvakkate ile tedviri icab etmekle 1931 senesi 
Maliye bütçesinde bu iş için yeniden açılan 231 
•nei fasla 400 000 liralık bir tahsisatı fevkalâde 
konulduğu ve 1932 senei maliyesinden itibaren 
dahi diğer inhisarlar misillû mülhalv bütçe ile 
.'idaresine gidilerek 500 000 liralık bir sermayei 
mütedavile kabul edildiği anlaşılmış ve 1660 nu
maralı kanuna tevfikan tetkik edilmiş olan işbu 
blânçolar üzerinde şayanı kayid ve izah görülen 
•hususat her iki kısmın tevhidi .suretile ve tertib 
sırası I e aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe moselesi — 1927 numaralı kanunun 2 
nei 'maddesi hükümlerine göre muhasibi mesul-
lük tarafından muhasebe! umumiye kanununa 
tevfikan ihzar edilmesi lâzımgelen hesaba t ve 
muamelâtın yapılmamış olduğu görülmüş ve 
keyfiyet muvazene i umum iyeye taallûk etmesi 
itibari!e ayrûm bir rapor ile Divanı muhasebat 
r i yaset ine a rzedilmiştir. 

Devir muamelâtı — 1 kanunusani 1932 tari
hinde bilfiil | işe başlamış olan idarei muvakkate 
tarafından mefsuh şirkete aid naktî ve aynî bil
cümle kıymetlere vaziyed edilib icra olunan 

(S. Sa; 

2 — 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Karar No. 6 
Esa* No. 3/9 

11 - V - 193.1 

Yüksek HBeisliğe 

, Başvekilliğin 1 - I - 1935 tarihli ve 6/4608 
numaralı tezkeresile yüksek makamınıza sunu-
lub encümenimize havale buyurudan ve barut 
ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av mühimmatı 
ve av saçması inhisarları işletme muvakkat ida
resinin 1931 malî yılına aid beş aylık ve 1932 
yılının on iki aylık plançoları üzerine 1660 nu-

" maralı kanunun buyruğunca mütehassıs mnra-
kibler tarafından yapılan tetkikat neticesini gös
teren rapor, merbutlarile birlikte ve Dmınr 

•"muhasebat reisile Gümrük ve inhisarlar vekâ
letinin memuru mahsusu . hazır bulundukları 
halde okunarak müzakere edildi. 

Raporun başlangıcında yazılı olduğu üzere 
672 numaralı kanunla verilen mezuniyete daya
narak bir müddet hususî şirketler vasıtasile ida
re edildiği anlaşılan bu inhisarlar için 1927 nu
maralı kanun ile 400 000 liralık bir mütedavil 
sermaye kabul edilmek suretile tesis edilen işlet
me muvakkat idaresinin 1 - T - 1932 tarihinde 
işe başladığı anlaşılmış ve 1932 malî yılından 
itibaren de mülhak bütçe ile idaresi cihetine gi
dilerek bu sermaye haddi 500 000 liraya çıkarıl
mış olub raporunda beş ayı 1932 yıllarına aid 
olmak üzere tevhiden on yedi aylık muamelâta 
taallûk ettiği anlaşılmış ve encümenimizin her 
fıkra hakkındaki düşünceleri sırasile aşağıda 
gösterilmiştir: 

1 - Bütçeye müteallik hesabat ve muamelât 
hakkında Divanı muhasebat reisliğine ayrıca ra
por verildiği anlaşılmış ve bu rapor üzerine ge
reğinin Divanca yapılması, tabiî bulunmuştur. 

2 - Muvakkat idarece şirketten devren alı
nan nakid ve aynılar için Maliye vekâleti ile 
şirket arasındaki itilâf nam e ve muhaberelerle 
tesbit ve kabul edilen kıymetin 5 167 20J lira 
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ieblıgat mucibince bir taraftan merkez ve' mül
hakat idare ve depolarile gümrüklerde ve fabri
kalarda bulunan mevcudun teşkil olunan heyet
ler tarafından mazbatalarla tevsiki emredilmiş, 
diğer cihetten şirket kayıtlarını ihtiva eden cet
veller muhteviyatının, bilâhare müfettişler va-
sitasile yaptırılan tadad neticelerile tatbik ve 
tayini icra edilmekle beraber 23-V-1933 tarihinde 
Maliye vekâleti ile mefsuh şirket beyninde ak-
tolunarı itilâf nameye ve bu itilâfnanıe esası da
iresinde bilâhare taati olunan mektublara naza
ran tesbit ve tarafeynce kabul olunan bu kiy* 
metlerin 16 147 lira 57 kuruşu nakid 3 298 734 
lira 81 kuruşu gayrimenkul, 1 841 960 Ura 93 
kuruşu emtia, 10 364 lira 8 kuruşu idare)erdeki 
mefruşat olmak üzere ceman 5 167 207 lira 39 
kuruştan ibaret iken. bunlardan 16 147 lira .")7 
kuruşu nakid ve 1 841 960 lira 93 kuruşu emtia 
bedeli olmak üzere ancak 1 858 108 lira 50 ku

ruşu blâncoya ithal edilip, diğer iki kalemi teş
kil eden ve mefruşat ile sabit kıymetlere taallûk 
eyleyen 3 309 098 lira 89 kuruştan itilifname 
mucibince hazine matlubu olarak tayin 'olunan 
2 235 365 lira 35 kuruşu ib? yine mezkûr itilâf-
namenin ikinci maddesinin beşinci fıkrası mu
cibince şirkete tahmil edilen 60 000 liranın mah
sup ve tenzilinden sonra bakiye kalan 1 013 733 
lira 54 kuruşa 190 075 lira 1 kuruş faiz ilâvesilo 
baliği olan 1 203 808 lira 55 kuruşun nâzım he-
sablar meyanında bırakıldığı görülmüştür. 

1) Bu para arasında muvakkat idarece şir
ketten devren alınıb elyevm istimal edilmekte 
bulunan mefruşat bedeli olan 10 364 lirarirn 1934 
senesinden itibaren dörd taksitte ödenmçsi Hü
kümetçe kabul ve bütçeye o yolda tahsisat ko
nulmuş olmasına göre pilânçolarda nâzım hesrnb 
arasında değil sabit kıymetler meyanında gös
terilmesi lâzımgeldiğinden 1933 senesi blânço-
sunım bu yolda tanzimi muvafık mütalejı olun
muştur. 

2) Fabrika ve tesisata gelince bunlarin mec
mu bedeli olan 3 298 734 lira 81 kuruşun ta
mamının sabit kıymetler bedeli olarak blâncoya 
geçirilmesi ve Hazine matlubu ile şirketin bu 
kıymetlerden alacağı oltıb itilâfnanıe ahkâmı
na göre bono ile tesviye edilecek olan mik
tarının da düyuna t kısmında irae edilmesi 
iktiza ettiğine ve işbu müesscsatal 1931, 
1932, 1933 senesinde bilfiil idarei muvakkate 
tarafından vaziyet edilib işletilmiş olmasına 

(S. Say 

39 kuruşa baliğ olduğu ve bundan İ$ 147 lira 
57 kuruşunun nakitten ve 3 298 7$4 lira 81 ku
ruşunun gayrimenkullerden vö 1 841 960 lira 
93 kuruşunun emtiadan ve İ0 364 lira 8 kuru
şunun da mefruşattan ibaret bulunduğu ve 
bunlardan nakid ile fcmtia bedelini teşkil eden 
İ 858 108 İra 50 kuruşunun sermaye unsurları 
arasına alındığı v£ mefruşat ile diğer sabit kıy
metlere taallûk eden 3 309 098 lira 89 kuruşa 

' gelince ı -
Bundan itilâfname mucibince Hazine matlu-

batı olarak tesbit edilen 2 235 365 lira 35 kuruş
la yine şirkete tahmil edilen 60 000 liranın mah-
sıtb ve tenzilinden sonra kalan 1 0|3 733 lira 54 
kuruşa 190 075 lira 1 kuruşun'faiz olacak ilâve-
sile baliği olan 1 203 808 lira '55 kuruşun nâzmı 
hesablar arasında gösterildiği anlaşılmıştır. Ra
porda bildirildiği üzere mefruşat bedelinin 1934 
senesinden itibaren dörd .taksitte şirkete öden
mesi esasının kabul edilerek bütçeye de o yolda 
tahsisat konulmuş ve şirketten tesellüm edilen 
bıi eşya ^darece kullanılmakta-bulunmuş olma
sına göre bedelini teşkil eden 10 364 lira 8 ku-

• ruşun da nâzım hesapta bırakılması için bir se-
beb görülmediğinden gelecek sene plânçolann-
da sabit kıymetler arasına alınması, 

Ve yine şirketten devren alınıb idareye a id' 
sabit kyımetleri teşkil eden gayrimenkuller do» ' 
avni mahiyette olduğundan bunun bedeli üE*m 
3 298 734 lira 81 kuruşun da bir taraman sabit 
kıymetler arasına alınmakla b'erah©ı« diğer ta- . 
raftan da Hazine matlubu ile şirkete verilecek 
miktarın-borelar arasında gösterilmesi muvafık 
görülmüştür. 
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göre de 2441 numaralı kanım mucibince bun
ların imalâtı harbiyeye devrini hesabon takib ve 
icra edebilmek ve nihayet şirketlerden Hazine 
matlubu olarak tahakkuk edib itilâf name mu
cibince tarafeynce kabul edilmiş olan Devlet 
hakkı hesabı umumî haricinde kalmamak için 
bu müessesât kıymetlerinin 1933 blânçosuna yu
karıda izah olunduğu veçhile-ithali şayanı tav
siye «'örülmüştür. 

Bundan başka doğrudan doğruya inhisar 
muamelâtına ve binnetice blânçosuna taallûk 
etmeyen ve fakat Hazine ile mefsuh şirket bey
ninde münakid 1929 itilâfnamesi mucibince şir
ket tarafından kabul edilmiş olan 90 000 liralık 
Hazine matlubunun bu defaki itilâf namenin 
ikinci maddesinin 5 nci fıkrasına nazaran 
200 000 liralık şirket hisse senetlerile mahsubu
na gidilmif olması bu cihetten de şirket maka
mına kaini olmuş olan idarei muvakkateyi bil
vasıta alâkadar edebileceğinden bu işe a id ya
pılması lâzımgelen muamelei resmiye ve kanıı-
niyenin de Maliye vekâleti nedzinde takib ve 
intacı muvafık mütalea olunmuştur. 

Kasalar hesabı — 1932 senesi blânçosuna 
göre sene nihayetinde vezne ve bankalar ile yolda 
ceman 87 137 liva 58 kuruşluk nakid mevcud ol
duğu anlaşılmış ve bunlara aid mazbatalar ile 
banka dekontları tamamen görülerek kayidleri-
ne uygun olduğu ve yolda bulunanların da 'er
tesi sene iğinde geldikçe hesablarına geçirildiği 
görülmüş ve 1931 senesinin mayıs nihayetindeki 
devirleri de 1932 senesi iptidasındaki kayidleri-
le tatbik edilmek suretile tevsik edilmiştir. 

Tahsil senedi hesabında yazılı paraların da 
1933 senesinde ve vadeleri hululünde kamilen 
istifa edildiği anlaşılmıştır. 

Kmtia stokları — Blânçonun 5, 6 ve 7 numa
ralı listelerinde müfredatı muharrer stoklardan 
depolardaki mevcudu gösteren 5 numaralı liste 
muhteviyatından Tophane ve Karaağaç saçma 
fabrikası depolarına aid tadad mazbatalarından 
maadsı kamilen görülmüş ve gümrüklerle fabri
kadaki mevcudu ihtiva eden 6 ve 7 numaralı 
listelerde yazılı miktarlar için tadad heyetleri 
tarafından mazbata tanzim edilmemiş olmakla 
sadece kayidlerinin tatbikile iktifa edilmiştir.-

1931 senei maliyesi sonunda meveud görü
nü!) 1932 senei maliyesi iptidasına devredilen 

4~ 

3 - Sene nilıayetindeki vezne ve banka "mev-
cudlarile yoldaki paraların tevsik edildiği ve 
tahsil senedatr hesabındaki paraların da 1933 
yılında tamamen alındığı anlaşılmıştır'*.. 

4 - Tt)phane ve Karaağaç depolarilc gümrük
lerde ve fabrikalarda bulunan istok meveııdla-
rmın tevsik edilmediği anlaşılmaktadır. 

Bir yıldan ertesi yıla devredilen ve pl a uca
larda gösterilen bilûmum nakid ve ayin mevcud-
larınnı tesbit ve tevsiki usulden ve lnzimedeıı 
olduğundan gelecek yıllarda bu lâzimeye riayet 
edilmesi ve teselsül eden kayidler ileride yapıla
cak tadada uygun bulunduğu takdirde eski ka
yidler de tevsik ve vaktile bu cihetten yapılan 
noksan telâfi edilmiş demek olacağından bıı ci
hetin de nazara alınması şayanı tavsiye görül-
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miktarın da kayidİere uygun olduğu anlaşılmış- I 
tır. ' 

Tesisat-— Maliye vekâleti bütçesinin 231 ne i 
faslından tahsisatı olmakla beraber sarfiyatı bir 
kanun ile'formüle raptedilmemiş olmasından 
dolayı olacak ki 18 286 lira 63 kuruşu 1931 se-
nei maliyesinde sermayei mütedavile ve 23 647 
lira 86 kuruşu da 1932'senei maliyesinde bütçe
den sarf olunmak üzere ceman 50 934 lira <9 
kuruş miktarındaki tesisat ve demirbaş bedeli
nin blânçonun pasif cihetinde ayrıca gösterilme
yerek. kanunen sermayei mütedavileye kalbi ieab 
eden hasdâtı safiye arasında bırakıldığı anla
şılmıştır. 
- Sabit kıymetlerin sermayei mütedavile me-

yanında bırakılması.doğru olmayacağından 1933 
senesi blânçosunun tanziminde keyfiyetin na
zarı dikkate alınması ieab eder. 

Hasılatı safiye — 1931 senesi hasılatı safiyesi 
olarak' tahakkuk eden 103 959 lira 15 kuruşun 
1927 numaralı kanunun ikinci maddesi ve-1932 
blânçosunda görünen 355 3G9 lira 9 kurusun da 
1932 senesi bütçe kanununun 4 ncü maddesinin 
son fıkrası mucibince sermayei mütedavile hesa
bına alındığı ve bu sebeble Hazine hesabı carisi 
açılmadığı görülmüştür. 

Mal bedelinden alacaklılar — Hazine ile 
mefsuh şirket beyninde aktolunan 23 - V - 1933 
tarihli itilâf'name mucibince muvakkat idarece 
vaziyed edilmiş olan 1 841 960 lira 93 kuruşluk 
emtia bedelinin mezkıir itilâf namenin 3 ncü 
maddesinin (A) fıkrasına tevfikan 1932 senesi
nin kânunusanisinden 1933 senesi mayıs gaye
sine kadar ki on yedi ay zarfında sarf ve istih
lâk olunan, emtianın maliyet bedeli olan 485 523 
lira 93 kuruşun tediyesinden sonra bakiyesi olub 
1932 blânçosunda görünen 1 356 436 lira 
96 kuruşun dörd senede ve dörd müsavi taksitte 
sermayei mütedavileden ödenmek üzere bonoya 
raptedilmesi lâzımgeldiği anlaşılmıştır. 

Bu hesabın her iki blânço devh'leri arasında
ki 1 132 lira 11 kuruşluk farkın bidayeten idare i 
muvakkatece mal olarak kabul edilmediği halde 
bilâhare itilâfnameye dercedilnıiş olan bir kıy
metin hesaba ilâve edilmesinden mümbais oldu
ğu görülmüştür. 

Hazine emtia hesabı — Maliye vekâletine aid 
olub şirketlerin tesisi "sırasında kendi namına 

müştür. 

5 - 1 9 3 1 yılında.- mütedavil sermâyeden 
18 286 lira 63 kuruşun ve 1932 yılında bütçeden 
32 647 lira 86 kuruşun tesisat ve demirbaşa sar-
fedilmekle beraber blânçonun passif krymctin-
deki -mukabilinin' hasılatı safiye arasında bıra
kıldığı anlaşılmış ve nakdin. ayne kalbi mahi
yetinde olmakla beraber bu kabil mubayaatm da 
masrafa ithal ve sermaye unsurları arasına inti
kal ettirilmesi muvafık olacağından gelecek yıl
lara aid blaneoların tanziminde bu cihetin na
zara alınması temenniye şayan-görülmüştür. 

6 - 1931 yılı hasılatı safiyesi olan 103 959 
l.ira!5 kuruşla 1932 -yılı blânçosunda gösterilen 
355 369 lira 9 kıırıuı kârın • 1027 numaralı ka
nun ve 1932'yılı bütçe kanunu mucibince mü
tedavil sermaye hesabına.nakledilmesi muvafık 
görülmüştür.-

7 - Muvakkat idarece vaziyet edilen emtia 
bedelinden yine itilâfnameye göre plânçolarm 
taalluk ettikleri on yedi aylık müddet zarfında 
sarf ve istihlâk edilen emtianın be'deli olan 
485 523 lira 93 kuruş 'çıkarıldıktan sonra bakiye 
kalan ve 1932 yılma aid plânçoda gösterilen 
1 356 436 Ura 96 kuruşun bonoya raptedilmek 
suretile mütedavil sermayeden dörd taksitte 
ödenmesi lâzımgeldiği anlaşılmaktadır. 

8, 9 •- Maliye vekâletine aid olub satılmak 
üzere evvelce şirket e verilmiş olan Ötntiadan »a-
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Satılmak üzere mezkûr şirketlere terkedilmiş 
olan emtiadan satılmayıb fesih münasebetil'e bu 
kere de şirketler tarafındati id'arei muvâVkkâteye 
devredilmiş olduğu knİaşiİiiii 50 222 lira 58 ku
ruşluk muhtelif cins .mfevaddi înf ilikiyedeıı 
48 701 lira 3 kuruşluğunun salümâyaciikbir ta
kım şeyler olduğu şubesinden verilen -cetvel i d 
tetkikıııdan anlaşılmasnm nazaran bu hesabın 
blânçolarda seneden seneye devretmek suretile 
devanı etmemesi için icabına tevessül, edilmesi 
şayanı tavsiye görülmüştür. 

Alacaklılar ve alacaklı hesablar —J31ânçoya 
merbut 9 numaralı listede enva ve müfredatı 
yazılı alacaklılar arasında Askerî fabrikalardan 
alınmış olan barut bedeli olarak borç görünen 
9 675 lira 38 kuruşun şimdiye kadar Hazineye 
verilmemesi doğru bir muamşle telâkki edilme
miştir. 

Kâr ve, zarar hesabı — 1931 senesi Wân§o~ 
sunda bu hesabın zimmetine, kaydedilmiş olan 
idare masraf 1 a rile diğer bazı müteferrik mas
rafların (155 794 lira 62 kuruştau ibaret maliyet 
bedelleri ile satış masrafları yekûnu bu hesaba 
alınmayarak satış hasılatından; tenzil edilmiştir) 
Mecmuu olan 48 709 lira 79 kuruşun 1927 nu
maralı kanunun ikinci maddesi mucibince mat
lubunu teşkil ^dorı satış kârı ile diğer muhtelif 
varidat yekûnu olan 15.2 6:68,94 liradan tenzilin
den bakiye kalan 103 959,15 lira ayni madde 
hükmün e m tevfikan sermaye hesabına mahsuh 
edilmiş ve 1932 blynçosunda kezalik bu hesabın 
zimmetindeki maliyet bedelleri ile satış ve ida
re ve diğer müteferrik masrafların yekûnu alan 
849324 liranın sajış hasılatı ve diğer muh
telif varidatın yekûnu olan 1 204 693,85 liradan 
tenzilinden sonra bakiye kalan 355 3"6-9;85 lira 
safi kârın da 1932 bütçe- kanununun 4 ııeü 
maddesine tevfikan 1933 blânçosu ile sermaye 
hesabına mahsubu tabiî bulunmuştur. 

Bu hesabın kâr kısmında, 1931 senesi blân-
eosunda satış kân ve 1932 blânçosunda satış ha
sılatı diye gösterilen mebaliğin mefsuh barut ve 
mevaddı infilâkıye, fişek ve ay saçmacı inhisarı 
şirkctlerile münakid mukavelenamelere merbut 
olub İnhisarlar vekâletince meriyeti kabul edilen 
ve bilâhare bazı zam ve tenzillerin icrası sureti-
le tadil edilmiş olan tarifelerde muayyen satış 
bedelleri üzerinden satılan emtia ile bazı müte
ferrik vai'idattau ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

- _ . - . ' ' ( S . Sa3 

I tılmadan fesih dolayısiİe muvakkat idareye inti
kal eden 56 222 lira 58 kuruşluk' inevaddı infi
lâkıydın! 48 701 lira 3 kuruşluğunun işe yara
mayacak bir halde olduğu bildirilmesine naza
ran bunların mahiyetlerine göre imha-veya sair 
suretle tasfiyesi ve Askerî fabrikalardan alınmış 
otân barut bedeli olarak borç görünen 9 675 lira 
Ş8 kuruşun da Hazineye tediye veya mahsul) 
yolile kapatılması temenniye şayan görülmüştür. 

• 10 -Evvelce şirketlerle yapıları mukaveleler
le Hükümetçe tesbit edilmiş olan tarifelerin mu
vakkat idare zamanmda dahi vekâletçe yapılan 
zam veya tenzil mahiyetindeki tadilât nazarı 
itibare alınmak suretile bu gün dahi meri tutul
duğu ve barut beyiyeleri hakkında meveud ni
zamname hükmüne riayet edilmekle beraber 
diğer inhisar maddeleri için acenta ve bayilere 
verilen beyiyelerin bir müddet yine şirket mu
kavele I erindeki esaslara göre % 10 hesabile ve

r i ld iğ i ve sonradan hu nisbetin de % 12 ye ve 
daha sonra % 15 e çıkarıldığı ve bunlardan baş
ka bazr acentalara fazla satış primi verildiği 
anlaşılmış ye raporda dahi izah edildiği üzere 
evvelki tarifelerin devamı meriyetini ieab etti
ren veya tadil salâhiyetini veren bir memsek 
bulunmasına ve tarifelerin müstehliklere tahmil 
edilecek külfet ve temin edilecek varidat nokta
sından mahiyeti mahsusayr haiz bulunmasına. 
göre tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler in
hisarlarında olduğu gibi satış fiatlannın ve ec
nebi memleketlerinden gelen inhisar maddele
rinden alınacak inhisar resminin ve inhisar 
maddelerinden her biri" için verilecek beyiye 
nisbetinin ve icab ediyorsa prim miktarının bir 
kanunla tesbiti veyahud bunları gerek tesbit e, 
gerek tadile salâhiyettar makamın yine bir ka
nunla tayini lâzimeden görülmüştür. 

:si : 111) 



Filhakika mezkûr mukavelelerden barut mu- I 
kavelesinin 12 nei maddesinde mukaveleye mer-

' but tarife cetvelinin (Ahkâmı cariye i karıuniye-
ye tevfikan) Hükümetçe tesbit edilmiş oldtığu 
yazılı bulunduğu gibi Fişek ve av malzemesi in
hisarına aid mukavelenin kezalik 12 nci ve av 
malzemesi inhisarına aid mukavelenin 9 neu 
maddelerinde de bu inhisar maddelerinin satış 
bedelleri tayin olunmuştur. 

Ancak mezkûr şirketler halen feshedilmiş ol
masına göre bu şirketler ile, afctedilmiş, olan L 
mukavelelerin de hükümden kalkmış olacağı 
tabiî bulunmuş olmakla inhisar maddelerinin 
satişmda bu mukavelelere merbut tarif ele- l 
rin tatbiki caiz olmamak lâzımgeldiği gibi diğer İ V 
taraftarı barut mukavelesinin salifüzzikir 12 nci • 
maddesinde işaret edilmiş olan (Ahkâmı cariye i 

-:-..-" kanuniye) nin neden ibaret olduğu araştırıl-
mışsa da elde edilebilen mevzuat içerisinde ve 
muvazenei umumiye kanununun 7 nei maddesi
ne merbut varidat nevilerinden her birinin müs-
tenid olduğu hükümleri gösteren «C» cetvelin-

( de bulunmamış ve bu müstenidatın neler oldu
ğu hakkında Umuin müdürlüğe yazdan istizaha 
alınan cevapta: Mefsuh mukavelenamelerde 
mezkûr ahkâmı eariyei kanuniye tabirinden cedid I 
barut nizamnamesinin 3 neü ve 5 nci maddeleri r 

kastedilmekte olub 672 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine göre de Maliye vekâletinin bu hak
kını istimal etmiş olduğu ve 1909 numaralı ka- I 
nunla da Gümrük ve inhisarlar vekâletinin bu
nu idame eylediği bildirilmiştir, I 

Mevzubahs 672 numaralı kanunun 2 nci 
:->-. maddesi idare şeklini tayinden bahis olub 

satış bedellerinin tahdidini tazammun etmemek
te ve barut nizamnamesinde ise satılan mallar
dan bir çoklarının isimleri mezkûr bulunma
makta"olduğundan maliyet bedellerinin tenzilin
den sonra blânçolarda- bir kâr ve Devlet bütçe- I 
sine de muayyen bir varidat olarak giren satış 
bedellerinin bir kısım inhisarlarda, meselâ tuz I 
ve ispirtolu içkiler de kanunla tahdid edikliği I 
halde, Tütün inhisarında kanun hüküm kuvve- I '•••* 
tinde telâkki olunan mefsuh Reji şirketine aid •-• / 
İmtiyaz mukavelenamesine merbut tarife cetve
line ve Mevaddı infilâkıye inhisarında da muh
teviyatı nakıs bir nizamname ile hükümleri 
vergi bahsine ne derece şamil olacağı kestirile
meyen şalif ular z 672? 1909 numara}* kanunlara j 
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istinad e<ülmesİ bütçede de 1927 numaralı kanu
nun gösterilmesi ve nihayet memaliki eenebiyo 
den gelen bazı inhisar maddclarinden inhisar 
resmi namı altında vergi alınması keyfiyetle) i 
kanun mevzuu görülmüştür. 

Kâr t c zarar hesabının zarar kısınma gelin
ce: 

1931 blânçosunun satış masrafları meyMim-
da bayilere satış ıskontosu olarak 10 556 lira 39 
kuruş ve. 1932 blâıı sosunda 'satış masrafları m-e-
yanmda kezalik bayilere C0 711 lira 50 kurıiN 
satış i&ko-ntosu ve bundan başka aeeııtalarn fa/<-
la satış primi namile aynea 1.367,75 lira bir \)n-
ra verildiği görülmüştür. 

Acentalara ve bayilere verilen -bu beyiyenin" 
de evvelâ şirketin fişek mukavelesine uM-but 
tarifede muayyen % 10 üzerinden verilmiş ve 
sonradan bu miktar % 12 ve maliyet % 15 e ib
lâğ edilmiş olduğu anlaşılmışta*. 

Yukarıda izah edilmiş olduğu üzere bu tari
fenin müstenidi olduğu mukavele elyevm meri 
oimadığî gibi prim verilmesi için de bir «örahati 
ihtiva etimediği ve bu hususta ayrıca kanuni bir; 
hüküm Şıevcud olmadığı cihette bu şekilde be
yiye ve prim verilmesi caiz görülememiştir, 

Şu kfcdar ki elyevm meri olduğu anlaşılan 
barut nizamnamesinin 14 neü maddesinde barut 
ve eczai nariye için bayilere verilecek beyiye 
miktarı İesbit edilmiş olduğuna göre yalnız bu 
maddede mezkûr inhisar-eşyası için1 tayin edi
len nisbetler dahilinde beyiye ita edilmekte ol
duğu anlaşılmıştır. 

Mütaleatı umumiye — 1341 senesi muvazenei 
umumiye kanununun 57 nci maddesinde 1340 se
nesi Askerî fabrikalar . müdüriyeti umumîyes i 
bütçe kânununun 3 ncü maddesinde muharrer 
inhisar eşyasından maada her nevi mevaddı in-
filâkıye^ve kapsül gibi aksamı ve elâbı nariye 
ve istimali mecaz revolverlerin füruhtu dahi tah
tı inhisaira alınmış olduğu yazılıdır. 

Evrakı müsbite tetkikatı sırasında krekers, 
çat - pat, tabanca mantarı, mehtab gibi elabı 
nariyenin tüccar tarafından idareden alınan jm> 
zuniyet üzerine kendi nam ve hesablarına ecne
bi memleketi erctcn ithal ve füruht etmekte ol
dukları görülmüş ve alınan izahattan hü t a m 
muamelenin Hazine menafiiue uygun olduğu 

bildirilmiştir. 

11 - 1341 yılı muvazenei umumiye kanununun 
57 nei maddesi mucibince satışı inhisar al Una 
alını tuş olan maddelerden karakers, çat - pat, ta
banca'mantarı ve rrıahtab gibi elâbı nariyenin 
idarece verilen mezuniyete istinaden doğrudan 
doğruya tüccar taraflından ecnebi memleketler
den getirtilib satılmakta olduğu anlaşılmış ve 
bu tarzı muamele idarece faideli görüldüğü tak
dirde kanunî bir salâhiyet alınmak l,î/ınıgelece-
ği mütalea edilmiştir, 
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T^arıda zİkrolunan maddei kanuniye hük-

W32M nazaran bu jgibi elabr nariyenin füruhtu 
inhisarartanda bulunduğundan bunlarm memle
kete itfial ve satışmın serbest; bırakılma® caiz 
olmayıb Hazine menfaati bunu iktiza ettirdiği 
takdirde kanunî salâhiyet istihsali lâzımgelece-
ğikanaatile işbu raporumuz inhisar muaıaelâtr-
nm icra ve murakabesi hakkındaki nizamname
nin 28 nci maddesi mucibinee İnhisarlar umum 
mudirlüğüne takdim kdmmaş efendim. 

18-X-1934 
Maliye vekâleti hesabat M. 

mütehassıs murakıb 

Divann muh&sebat B* murajabi 
Mütehassıs murakib 

M. Bayri 

Tukariki maruzata göre hulâsaları bitişik 
olan bllnçolarla kâr ve zarar hesabları eneüme-
jaimi^e#ayanı kabul görüldüğünden Heyeti 
umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Divani Mu. E. E, 
Niğde 

• Faik JSoyhı 
Aza 

Çanta 
R^thmr 

V Aza : 

Kastamonu 
NuH tamaç \ 

Aza 
Mardin 

Bümi Çoruh 

M.M. Kâtib 
Trabzon Yozgad 

Mitat Aydım 
Aza 
Çorum 

A. Rma ÖZ4KÇ 
Aza 

Kayseri 
F.Gûbgüb 

Aza 
Çormm 

N.y^mm, 
Aza- •', 
Konya 

M.ffalidÜmr 
Aza 

Muğla 
Hüsnü Kitabet 

(S.Sayt«: U1J 
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Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av malzeme 

resinin 31 mayıs 
•'Z.. • ' (1^1-W32 

Aktif 

Kasalarda: Merkez 5 163,36 
Fabrikalar 1 898;77 7 062,13 

Cumhuriyet merkez bankası 29 714,53 
Yolda paralar (Liste ı ) 12 521,61 49 298,27 
Tahsil senedleri (Liste 2) 18 511,70 

Emtia stoklan:., 
1 ) Depolarda 1 033 691,02 
2 ) Gümrüklerde .'•.: ••;- 524 371,09 
3 ) Fabrikalarda (Liste.3 ) 346 358,16 1 904 420,27 

Muhtelifi borçlular ye: borçlu hesablar. 
(Liste 4.) 26 818,40 
Tesisat (Liste 5 ) 18 286,63 
Nazım hesablar 1 291 284,80 

3 308 620,07 

(S. Sayısı: 111) 



si ve av saçma inhisarları isletme muvakkat ida-
1933 Uânçosu . 
31 -7-1932devre) 

Pasif . -
Emtia bedelinden alacaklılar 1 840 828,82 
Hazine emtia hesabı 56 222>5S 
Muhtelif alacaklılar ve alacaklı hesablar ( Liste 6) 16 324,72 
Kâr ve zarar hesabı (mütedavil sermaye tahsilatı) , 103 05Q,15 
Nâzım hesablar i 291 284,80 

3 308 Ö20;07 

(S. Sayısı: 111) 



iâ 
Kâr ve zar 

İdare'masrafları 
Sigorta masrafları 
Acyo 
Barut fabrikalarının tekrar faaliyete geçirme masrafından itfa olunan miktar (2) 
Maliyet farklarından (3) 
Safi kâr 

(î) Saçma fabrikası kirası 
İnhisar resmi 
Muhtelif varidat 

40 292,65 
5 220,88 
166,38 

2 832,66 
197,22 

103 959,15 

(2) Tekrar faaliyete geçirme masarifi mecmuu 
İtfa edilen 8 497 98 

3" ' 
Gelecek sene itfa edilecek miktar 

346,50 
558,00 
344,50 

1 449,00 

152 6678,94 

8 497,98 
2 832,66 

5 665,32 
r-.T'-.njjMT..1 nr..ı«t,lı».<p«KiUımn 
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ar hesabı 

Satış kârları 150 843,14 
inhisarlar resmi ve muhtelif varidat (1) 1 440,00 
Barut Fabrikaları hesabından mûtevellid kâr 376,80 

152 668,94 

(3) İmalâta alınan kurşun maliyet farkından 153,47 
Şirket hesabına teslim olunan emtianın maliyetinin 
tahakkukunda Maliyece yapılan sehivden müteyellid 42,90 
Malzeme maliyet farkı 0,85 

197,22 
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Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av malzeme 
resinin 31-V-1933 tarihinde 

Aktif 

Kasalar hesabı: 
Merkez 
Fabrikalar (Liste: l ) 

Bankalar hesabı: 
Merkez bankası 
İş bankası 

Yoldaki paralar (Liste: 2) 
Tahsil senetleri ( Liste: 3 ) 
Borçlular ve borçlu hesablar (Liste: 4) 

Emtia istokları: 
Depolarda (Liste: 5 ) 
Gümrüklerde (Liste: ö ) 
Fabrikalarda (Liste: 7 ) 

Demirbaş (Bütçeden) 
Tesisat: 

1931 malî senesinden mûdevver 
1932 malî'senesinde (Bütçeden) * 

Nâzım hesablar (Liste: 8) 

630,68 
2 172,61 

348,29 
70 466,89 

1 306 123,21 
270 041,90 
562 710,90 

18 286,63 
31 864,44 

2 803,29 

70 815,18 

4 519,11 
2 200,00 
70 315,97 

2 138 876,01 
783,42 

50 151,07 
1 239 952,00 
3 580 416,05 

(S. Sayısı: 111) 
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si ve av saçması inhisarları işletme muvakhat ida-
hitama eren blânçosu 

Passif 

Mötedavil sermaye * 500 000.00 
1931 senesi blânçosu mucibince müdevver kâr olub 
mütedavil sermaye hesabına mahsub edilen 103 959,15 
Mal bedelinden alacaklılar 1 356 436,96 
Hazine emtia hesabı 56 222,53 
Alacaklılar ve alacaklı hesablar (Liste: 0) 46$ 476,27 
Nâzım hesablar • . 1 239 952»QtQ 
Kâr ; • 355 3fo,Öff 

3 530 416,05 

(S. Sayısı.: 111) 



18 
Kâr ve zar 

Zarar 

Satılan emtia maliyeti: 
Barut ve mevaddı infilâkiye 
Revolver fişekleri 
Av malzemesi 
Av saçması 
Şenlik fişeği 

Satış masraf Un: 
Satış iskontosu 
Nakliye masrafları 
Nakliye ve emtia sigortaları 4 213,55 

9 693,03 
Ambalaj ve mütenevvi masraflar 

İdare ve işlelme masraf lan: 
İtfalar: 

Barut fabrikaları tekrar faaliyete getirme masrafı aslı 
8 497,98 olup 22M-1934 tarihli encümen kararüe 
1931 senesinde itfa 2 832,66 bakiye 
Barut fabrikaları mevaddı iptidaiye gümrük resimleri 
olarak depozito suretiie verilmiş olup istirdadına imkân 
görülememiş olanlara aid 25 770,62 liranın 10-4-1934 
tarihli encümen kararile nısfı nisbetinde imhası 

Acentalann 1932 - 1933 senesi fazla satış primleri 
karşılığı: 
Müteferrik: 
1932 bütçe senesi muamelâtından mütevellid kâr: 

311 022,28 
76 570,03 
42 178,04 
38 897,16 
2 1'68,05 

60 711,50 
61 222,36 

13 906,58 
11 895,07 

5 665,32 

12 770,62 

470 835,56 

147 735,50 
210 770,86 

18 435,94 

1 367,75 
179,15 

355 369,09 
1 204 693,85 
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hr hesabı lbsk 

Kâr 
Satış hasılatı: 

Barut ve mevaddı mfılâkiye 
Rovelver fişeklri 
Av malzemesi 
Av saçması 
Şenlik fişeği 

İnhisar resmi ve muhtelif varidat: 
. İnhisar'resmi 

Banka faizi 
Saçma fabrikası kirası 
Bey'iye resmi 
Matbua bedeli, kira, ceza ve saire 

Barut fabrikaları hesabatmdan: 
Müteferrik: 

810 092,85 
204 206,19 
80 294,62 
92 598,24 
5 928,03 

2 754,51 
2 762,88 
1 750,78 
688,00 
783,15 

4 

,1 193 119,93 
v i - - - ' • ' ' -

8 739,32 
2 46a,79 
373,81 

1 204.693,85 

*M»-5H 
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S. Sayısı: 1.15 
Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtındaki eşya hakkında 
Meclis hesablarının tetkiki encümeni mazbatası (5/11) 

Meclis hesablarının tetkiki encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. fi. T. Encümeni 15-V-l 935 
Kamr K« 6 
Esffs M 5/11 

Yüksek Başkanlığa 

Dahilî nizamnamenin 62 nci maddesi mucibince Kamutay binası içinde bulunan bütün 
eşya ile matbaa ve elektrik santralile buz yapılan yerde ve lokantada ve bahçede bulunan 
demirbaş eşya idare amirlerince tanzim olunupı encümenimize verilen defterlerle karşılaştırılarak 
hepsinin tam ve yerli yerinde bulunduğu görülmüştür. 

Umumî Heyete bildirilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

M. H. tetkiki E. Başkanı M. M. Murakıp Kâtib 
Bursa Van Denizli Ankara 

Esad Sagay fi. Ungan M. M uf id Kansu R. Araz 

Üye Üye Üye 
Muş Ankara Çankırı 

Hakkı Kıhçoğlu R. Aktar Ziya 

Üye 
Konya 

M. Ulusan 





S. Sayısı: 24 e ek 
Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Rendanın, Arzuhal en
cümeninin 25-xl-1933 tarihli haftalık mukarrerat cetvelin
deki 841 sayılı kararının Umumî Heyette müzakeresine dair 

takriri ve Adliye encümeni mazbatası (4/1) 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 7-7-1935 

Karar No. 18 
Esas No. 4/1 

Yüksek Başkanlığa 

Bozdoğan kazası malmüdürü Kemal hakkın
da Arzuhal encümenince verilen 25 - XI -1933 
tarihli cetvelde yazılı olan 841 sayılı kararın 
Çankırı saylavı M. A. Benda tarafından verilen 
tajsrirle dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine 
göre Umumî Heyette görüşülmesi istenilmiş ve 
böylece Arzuhal encümeninin ismi geçen Kemale 
dair verdiği kararm mazbatası müzakere olun
duğu sırada bu işin Adliye encümenine verilme
sine dair İsmet Eker (Çorum) un kabul edilen 
takriri üzerine encümenimize havale olunan bu 
işe dair kâğıdlar okundu: 

Arzuhal encümeninin mazbatası: 1113 sayılı 
kefalet kanununun 8 nci maddesine göre mura
kabe işini yolile yapmamasından malmüdürü 
Kemalin memuriyetten çıkarıldığı ve inzibatî 
mahiyette olan bu cezanm memurin kanununda
ki ihraç cezası gibi sayılarak kendisinin hiç bir 
Devlet işinde kullanılması caiz olmayacağına ka
rar verildiğini ve encümenin bu kararı verdiği 
tarihte henüz Meclisçe 803 numaralı karar çık
mamış bulunduğu gibi sonradan neşrolunan 
2489 sayılı yeni kefalet kanunu da murakabe
de ihmali görülen malmemurlarma memurin ka
nununun 28 den 33 ncü ye kadar olan madde
lerinde yazılı sebeblerle bağlı olmayarak bu ce
zalardan birinin verilebileceği yazty olduğundan 
arzuhal Sahibi Kemalin başka bir işte kullanı
labileceği hakkmda verilen karann doğru oldu
ğu izah edilmektedir. 

Encümenin daveti üzerine Maliye vekilliğin

den gönderilen müsteşar ve hukuk müşaviri
nin mütaleaları da dinlendikten sonra iş görü
şüldü: 

1113 sayılı kefalet kanununda murakabe işi
ni ihmal veya yolile yapmayarak tahsil memur
larının ihtilas ve zimmetlerine borç geçmesi ha
linde âmir vaziyetinde bulunan malmemurları-
nm vazifeden çıkarılacağı yazılı olub arzuhal 
sahibi Kemal hakkmda da bahsedilen bu kanuna 
göre muamele yapılmıştır. 

Böylece hizmetlerinden çıkarılanların başka 
bir işe almıb alınmayacakları da Maliye vekilli
ği namma verilen ağızdan izaha göre inzibatî 
mahiyette bulunan kefalet kanununda yazılı bu 
cezanm mahiyetine dair bir kayid olmadığından 
memurin kanunundaki hüküm esas tutularak 
böyle murakabe vazifesini ihmalden dolayı vazi
felerinden çıkarılanların ne Maliyece ve ne de 
sair Devlet dairelerince bir vazifeye almama-
yacaklarr söylenmiştir. 

2489 sayılı yeni kefalet kanununda muraka
bede ihmal edenler için memurin kanununun 
28-33 ncü maddelerinde yazılı cezalardan biri
ni sıra ve sebeblerle bağlı olmayarak verileceği 
gösterilmektedir. Bu suretle son kanun inzibatî 
cezayi daha hafifleştiriri mahiyettedir. 

Tatbik ve infaz edilmiş olan inzibatî cezalar
da ve neticelerinde umumî ceza kaidelerinin 
mutlak olarak cereyan edemeyeceği izaha değ
mez bir hakikat ise de bu işte 1113 saydı kanu-
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na göre yolile murakabe yapmamasından dolayı 
memuriyetinden çıkarılan zatin sebebleri yuka
rıda gösterildiği üzere başka bir vazifeye alın
madığı içjn verilen cezanın bu gün de tesiri al
tında kaldığından muhtelif derecelerde inzibatî 
ceza takdir ve tayinine yol veren 2489 sayılıica-
nundan hukuk ve madelet bakımından bu zatin 
istifade edebileceğine ve bu imkâna dayanarak 
Maliye vekilliğine müracaati halinde bu gün 
tatbik mevkiinde olan kefalet kanununa göre 
müracatmın inzibat komisyonunda tetkiki icab 
edeceğine- vekâletin dahi bu düşüncede birlik 
olduğu anlaşılarak - encümenimizce oybirliğile 
karar verilmiştir. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Ad. Eti. Reisi M. M. 

Çorum Kocaeli -
Münir Çağıl Salâh Yargı 

Aza Aza 
Ankara Balıkesir 

Mümtaz ökmen 0. Niyazi Burcu 
Aza Aza 

Bursa Erzincan 
Atıf Akgüç A. Fırat 

Aza 
Kayseri 

H. #. Perker 

Eâtib 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Aza 
Bursa 

S. Ferid Talay 
Aza 

Erzurum 
Fuad Şirmen 

Aza 
Ordu 

M. B. Pars 

(S. Sayısı : 24 e ek) 



S. Sayısı: 114 
Hudud ve sahiller Sıhhat umum müdürlüğü 1931 yılı son 
hesabına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Hudud ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü 1931 yılı son hesabı hakkında 

kanun lâyihası ve Divanı muhsebat encümeni 
mazbatası (1/66.3/16) 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1931 yılı son hesabma aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/16) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 21 • II- 1935 

V. M 64116 
H. M 347 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudud ve sahiller sıhhat genel müdürlüğünün 1931 malî yılı katî htsabına aid mutabakat 
beyannamesinin müteferri cetvelleri ile birlikte sunulduğu arzolunur. 

D. M. Reisi 
S. Oran 

BEYANNAME 

Hudud ve sahiller sıhhat genel müdürlüğünün Sıhhat ve içtimaî muavenet bakanlığından gönde
rilen 931 malî yılı katî hesabı, muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş ' olan 
idare hesabile karşılaştırılarak bu hesaplarda yazılı rakamların birbirine uygun ve kabule şayan 
olduğunu arzeyleriz. 

Di. Mu. Reisi 
S. Oran 

Aza 
B.Esen 

Aza 
Fahri 

D. 1. Reisi D. 2. Reisi 
Faik A. Yurdakul 
Aza Aza 

M, Menemenci İhsan Tunay 
Aza Aza 

Ziya Akif Niyazi 

D. 3. Reisi 
H. Âlim 

Aza 
R. Bakuy 

Müddeiumumi 
Enver Orkun 

14 şubat 1935 
D. 4. Reisi Aza 
F. Eriç Z. Aslan 

Aza Aza 
E. Okan Holü 
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Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1931 yılı son hesabı hakkmda kanuna lyihası (1/60) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
.Şayi : 6/3105 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1931 malî senesi hesabı katisi hakkında Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 18 - XI I -1932 de Yüksek 
makamlarına sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur 
efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1931 senesi hesabı katı esbabı mucibe 
lâyihası 

Mülhak bütçe ile idare edilmekte olan Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1931 se
nesi on iki aylık hesabı katisine müteallik cetveller ile kanun lâyihası bu takrirle birlikte takdim 
kılmdı. 

1931 malî senesi haziran 1931 iptidasından mayıs 1932 nihayetine kadar on iki aylık bir dev
reden ibarettir. 

12 aylık bütçeye nazaran 1931 senesi varidatının mühammenatı (820 000) lira olduğu halde on 
iki aylık tahsilatı (303 515) lira (15) kuruş fazlasile (1 123 512) lira (15) kuruştur. 

Fa,zla tahsilata aid izahat 
A. - Gerek limanlarımız arasındaki muamelâtı ticariyenin kesreti ve gerek transit geçen gemi

lerin tezayüdü hasebile tonilâto maddesinden (282 501) lira (45) kuruş fazla tahsilat yapılmıştır. 
B. - Ecnebi memleketlere külliyetli miktarda mevaddı hayvaniye ihraç edilmesinden dolayı 

şehadetname hasılatından (622) lira fazla tahsilat vukubulnmştur. 
C - Umum müdürlüğe aid beş yüz küsur bin liralık ihtiyat akçesinin uzun müddet îş banka

sında kalmasından dolayı senevi % 4 faiz miktarından (20 944) lira (55) kuruş fazla temettü hâ
sıl olmuştur. 

D. - Bankada bulunan esham ve tahvilât kuponlarının fazla satışından ve merkez hrfzıssıhha mü
essesesi tahlil harcının 1930 senesine nazaran artmasından dolayı hasılatı muhtelife maddesinden 
(11 198) lira (56) kuruş bir fazlalık hâsıl olmuştur. 

Noksan tahsilata aid izahat 
E. - 1930 senesinde 10 sefere mahsus olan müeelled patentalar 1931 senesi bütçe kanununun 

8 nci maddesi mucibince 20 sefere iblâğ edilmesinden dolayı müeelled patenta maddesinden (5 409) 
lira noksan tahsil edilmiştir. 

P. - Gerek buharlı gerek motorlu ve yenkenli vesaiti nakliye kaptanları 1931 senesi zarfında 
rüsumu sıhhiye kanununa muhalif harekette bulunmamaları gibi sebebten dolayı cezayi naktî 
maddesinden (1 110) lira noksan tahsilat vukubulnmştur. 

G. - Bulaşık limanlardan gelen vapurlara ikame edilen gardiyanlara mukabil vapur kaptanla
rından alınmakta olan ücretin 1931 senesinden itibaren alınmaması takarrür ettiğinden bulaşık rü
sumu maddesinden bu sebebten dolayı (4 600) lira (5) kuruş noksan tahsilat yapılmıştır. 

H. - Mülhakat ambarlarında meveud fersude eşyaların satılığa ihracında tahminden daha dun 
bir fiatla satılmasından dolayı satılacak emval bedeli maddesinden (655) lira (36) kuruş noksan 
tahsilat yapılmıştır. 

21-XII-1932 

( S. Sayısı : 114 ) 



"Varidatın tahsil olunduğu mahaller ile eibayet olunan varidatın hanki mahallerde ne nisbette 
tahsil edildiğini gösteren derece ile tanzim edilmiş bir kıta eetvel mevcuddur. 

En çok hareket ve muvasalat mmtakâlan sırasile Hopa, Zonguldak, Boğazlar ,îzmjr ve Mersin 
olduğundan varidatın en mühim kısmı bu mahalleree eibayet edilmekte ve diğer yerler en ziyade 
sıhhî ve sefainin tâbi oldukları malî murakabe ileiştigal etmektedirler. 

\ (Masarifata aid izahat) 
Masraf bütçesile verilen tahsisat : 

İcmal 

285 916 

260 388,78 
25 233,22 

35 500 

Müfredat 
130 788 
135 820 
3 768 
1 240 
2 000 
12 000 

121 405,65 
120 966,76 
3 752,03 
1 059,48 
1 444,50 

11 754,36 

Fasıl 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-
2 
3 
4 
5 
6 

Maaşat ve ücurat için tahsis olunan 

4 000 
16 000 
6 500 
9 000 
3 136 

12 785,81 
4 885,99 
6 474,61 

7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 

Bu fasıll. 

Dairenin 
tahsisat 

Tediye < 

Tediye olunan 

Bu fasıllar arasında vukubulan tasarrufat 

deruhde ettiği teşebbüsat için daimî 

I 27 282,41 

8 217,59 Bu fasıllar arasında vukubulan tasarrufat 
Binaenaleyh memurin ve müstahdemin için verilen maaş ve tahsisattan ( 25 223 ) lira 

(22) kuruş ve dairenin deruhde ettiği daimî teşebbûsata aid tahsisattan ( 8 217) lira 
( 5 9 ) ve diğer müteferrik işlere aid tahsisattan da (-48 142 ) lira ( 38 ) kuruş ki ceman 
1931 senesi masraf bütçesinden (81 593 ) lira (1.5) kuruş tasarruf yapılmıştır. 

(İhtiyat akçesinin blânçosu) 
582 675,80 1031 malî senesi nihayetinde 1932 senesi haziran iptidasına devrolu-

, nan ihtiyat akçesi olup blânçosu aşağıda gösterilmiştir. 
84 170 Depozito ve tasfiyeden müdevver emanet akçesi 

5 409,14 Bütçe emaneti 
493 096,66 İhtiyat akçesi 
582 675.80 Alacaklı hesablar yekûnu olup 1932 senesine devrolunan 

(Verecekli hesablar) 
582 675,80 Ankara İş bankasında 611 numaralı hesabı caride 

~ — — 2 2 - X - 1 9 3 2 
Hudud ve Sahiller Sıhhat U. M. Sıhhat ve İçtimaî muavenet 

muhasebe müdürü vekili 
Dr. Refik 

(S. Sayası: 114) 



Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Di. Mu.-encümeni 13 -V -1935 

Karar No. 8 
Esas No. 1/66, 3/16 

Yüksek Reisliğe 

Başvekilliğin 21 - XII -1932 tarihli ve 6/3105 
numaralı tezkeresile gönderilib encümenimize 
havale buyurulan Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünün 1931 malî senesi hesabı 
katî kanun lâyihası Divanı muhasebattan gön
derilen mutabakat beyannamesile birlikte ve 
Divanı muhasebat reisi hazır bulunduğu halde 
müzakere ve cetveller üzerinde tetkikat yapıldı. 

Hesabı katî ile beyanname cetvellerindeki 
rakamlar arasında bir aykırılık ve başkaca bir 
ilişik görülmediğinden o rakamlara göre tanzim 
edilen cetveller ilişiktir. Teklif olunan Öanun 
lâyihasında varidat miktarı birinci madde ve 
sarfiyat miktarı ikinci madde olarak gösteril
miş olub bütçe ile karşılıklı olmak üzere bu 

maddelerin numaraları değiştirilmek ve yine 
birinci ve ikinci maddelerle üçüncü maddenin 
ibarelerinde bazı tadilât yapılmak suretile ta
dil edilen kanun lâyihası Umumî Heyetin tas
vibine konulmak üzere sunulmuştur. 

Di. Mu. En. Reisi M. M. Kâ. 
Niğde Trabzon Yozgad 

Faik Soylu Mitat Aydın Sungur 
Aza Aza Aza 

Çankırı Çorum Kastamonu 
B. Ünür A. Rıza özenç Nuri T amaç 

Aza Aza Aza 
Konya Mardin Muğla 

M. Halid Üner Hilmi Çoruk H. Kitabcı 

( S. Sayısı : İİ4 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Hudud ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1931 senesi 

hesabı katî kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün 1931 senesi 12 aylık umum vari
datı merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile (1 123 512) lira (15) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni se
ne masarifine aid (B) işaretli cetvelde yazılı 
olduğu üzere (1 164 094) lira (85) kuruştur. 

MADDE 3 — 1931 senesi tahsisatından (B) 
işaretli cetveldeki sütunu mahsusunda göste
rildiği üzere sarfedilmeyerek bakiye kalan 
(81 593) lira (15) kuruş ibtal edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili memurdur. 

18-XII-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Ahdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Dr. Reşid Galib Hilmi M. Celâl 
S. î. M. V. G. î. V, Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğünün 1931 malî senesi hesabı 

katı kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün 1931 malî senesi masrafları mer
but (A) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere 
(1 164 094) lira (85) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1931 malî 
senesi varidatı merbut (B) işaretli cetvelde ya
zılı olduğu üzere (1 123 512) lira (15) kuruştur. 

MADDE 3 — 1931 malî senesi zarfında sar-
folunamayıb iptal olunan tahsisat miktarı (A) 
cetvelinin sütunu mahsusunda gösterildiği üzere 
(81 593) lira (15) kuruştur. 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — Aynen 

( â. Sayısı : İ l4 ) 



[A] CETVELİ 

F. 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Tahsisatın nev'i 

Memurlar maaşı 
Ücretler 
Muvakkat tazminat 
788 numaralı kanunun 
masrafı 
Mütekaidini eytam ve 
maaşı 
Gece pratika ücreti 
Demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 

tatbiki 

eramil 

Ücretli muhabere ve mûkâleme 
masrafı 
Masarifi mütenevvia 
Masarifi muhtelife 
Nakîİ vasıtaları masrafı 
Reddiyat 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Muhassasat 

Lira 

130 788 
135 820 

3 768 

1 240 

2 000 
12 000 
4 000 

16 000 
6 500 
9 000 

700 

2 000 
23 800 

109 077 
50 000 

1 000 
4 000 
3 840 

K. 

00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tediyat 

Lira 

121 405 
120 966 

3 752 

1 059 

1 444 
11 754 

3 136 
12 785 
4 885 
6 474 

142 

445 
19 930 
91 803 
38 374 

426 
2 651 
3 760 

K. 

65 
76 
03 

48 

50 
36 
00 
81 
99 
61 
50 

84 
33 
61 
34 
71 
73 
00 

iptal olunan 
tahsisat 

Lija 

9 
14 

3 
2 

1 
3 

17 
11 

1 

L 

382 
853 

15 

180 

555 
245 
864 
214 
614 
525 
557 

554 
869 
273 
625 
573 
348 
80 

K. 

35 
24 
97 

52 

50 
64 
00 
19 
01 
39 
50 

16 
67 
39 
66 
29 
27 
00 

19 1715 numaralı kanunun 8 inci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına itfa karşılığı 5 155 00 5 155 00 0 00 

F. M. Bütçe kanununun 5 inci maddesi 
ve 2-5-1932 tarihli ve 1950 , 
numaralı kanun mucibince 

Yekûn 
725 000 
245 688 

00 713 739 
00 1 164 094 

60 
85 

11 260 
81 593 

40 
15 

( â. Sayısı : İİ4) 



Varidatın 

Adi varidat 
Tonilato 
Şehadetname rüsumu 
Mucelled patenta 
Fevkalâde varidat 
Cezayi naktî hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Hasılatı muhtelife 
Evkaftan .muavenet 
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[B] CETVELİ 

nevi 
/ * • 

-i 

Yekûn 

Muhammenat 
Lira 

625 000 
2 000 

10 000 

4 000 
20 000 

, 3 000 
1 000 
5 000 

150 000* 
820 000 

K.; 

00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

V 

Tahsilat 
Lira 

> 

907 501 
2 622 
4 591 

2 890 
15, 399 ' 
23 944 

364' 
16 198 

150 000 
1 123 512 

K. 

45 
00 
00 

00 
95 
55 
64 
56 
00 
İ5 

*>m<i 
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S. Sayısı: 107 
Manisa mebusu Tahir Hîtitin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 

esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit encümen 
mazbatası (3/47) 

2S-V//A/932 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Bolu Belediye reisi ve vilâyet Umumi meclisi reisi sanisi bulunduğu esnada iki köprünün 
ihale muamelesine fesad karıştırılması meselesinde methaldar olduğu iddia olunduğundan 
hakkında 1609 numaralı kanun mucibincee takibat icrası icab eden ve halen Manisa mebusu 
bulunan Tahir bey hakkında Teşkilâtı esasiye kanununun 17nci maddesine tevfikan B. M. Mecli
since muktazi muamelenin ifası Dahiliye vekâletinin 15 -VHI-932 tarihli ve 2838 numaralı 
tezkeresinde bildirilmiş ve mülkiye müfettişi i ğince bu bapta tanzim olunan tahkikat evrakı ile 
Dahiliye vekâleti Hakuk müşavirliğinin mütaleanamesi leffen takdim kılınmış,olmakla mukta-
zasının ifasına müsaade buyurülmasinı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Vekâleti Celileye 

fr- VIII -1932 tarih ve 524/25 sayılı Mahallî idareler umum müdürlüğünün vekâleti celileleri-
nm tensibile Bolu valisi ^akib Bey ve. Belediye reisi ve meclisi umumî reisi sanisi Tahir Bey hak
kındaki evrak tetkik olundu: 

Mesele üç safha arzediyor: 
1 — Encümeni vilâyet reisi, sanisi ve meclisi umumî reis vekili Tahir Beyin Kuruçay köprüsü

nün ihalesine dair dosya ve mektublarda tahrifat yaptığı, ihale günü encümen arafmdan kapatılan 
zarf ve üzerindeki yazınm encümen kâtibi Osman Efendinin yazısı olmadığı görülerek anlaşılmıiş 
ve meclisi umumî azaları tarafından bir zabı.t müsveddesi tanzim edilmiş ise de kablelimza vali Sa-
kib Beyin tetkika lüzum görerek zabıt müsveddesini aldığı ve bir zaman evrakın Vali Beyin yanın
da kaldıktan sonra Hükümet yangınında yandığı anlaşılıyor. Mülkiye müfettişinin tahkikatı neti
cesine nazaran Vali Beyin harekâtı suiniyete makrun görülememekte ise de evrakı muamelesiz ala-
koyması vazifede lâkaydisine atfedilmekte ve bu hareket memuriyetimizce de inzibatî cezayi müs-
telzim bir mahiyette görülmektedir. Mumaileyhin ihtarla tecziyesi yüksek vekâlet makamının ten-
sib ve takdirlerine arzolunur. -

2 — Meclisi umumî reisi sanisi ve belediye reisi Tahir Beyin meclisi umumice kapatılan teklif 
mektubunu değiştirmesi ve Çaykurd ve Kuruçay köprülerinin ihalesinde talihlerle uyuşarak reka
beti men ve talihleri menfaat mukabilinde münakaşaya devamdan istinkâf ettirerek kârı araların
da taksim etmeleri müzayedeye fesat karıştırmak mahiyetinde görülmüş olduğundan bu hareketin
den dolayı hakkında 1609 numaralı kanunun tatbiki icab etmektedir. Mülkiye müfettişliğinin Ta-

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelet Müdürlüğü 
Sayı: 6/2/80 



hir Beyin mebus olması dolayısile hakkında muamele ifa edilmesine imkân olmadığı hakkındaki 
mûtaleası anasırile tesbit edilmiş suçun Yüksek Meclisin tasvibi olmadan takibsiz kalmasının caiz 
olamayacağı noktasından gayrivarid görülmüştür.Mumaileyh hakkında da teşkilâtı esasiye kanunu
nun 17 nci maddesine nazaran muamele ifası için meselenin Başvekâleti Celile vasıtası]e Büyük 
Millet Meclisine arzına müsaadelerini ve Yüksek Meclisten sadır olan karara nazaran diğer suç or
taklarına aid olub memuriyet işile alâkası olmayan suçlar için de umumî hükümlere tevfikan takibat 
icra edilmek üzere evrakın Cumhuriyet müddeiumumiliğine .tevdii lâzımgeleeeği mütaleasmı yük
sek tensiblerine arzederim efendim. 

Hukuk müşaviri N. 
Burhan 

I Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mtirekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T B.M.M 
Ad. Teş. Es. Muh. Encümeni 7 - VII - 1935 

Katar No. 16 
Esas No. 3/47 

Yüksek Başkanlığa 

Bolu belediye reisi ve vilâyet umumî meclisi 
ikinci reisi bulunduğu zaman iki köprünün ihale 
muamelesine fesad karıştırmak meselesinde met-
haldar olduğu iddia edilen ve Başvekâletin 
18 - VIII -1932 tarih ve 6/2189 sayılı tezkeresile 
teşriî masuniyetinin kaldırılması taleb olunan 
Manisa saylavı Tahir Hitit hakkındaki evrak, 
dahilî nizamnamenin 180 nci maddesi mucibince 
havale edildiği İhzarî encümenin tetkikatmı 
gösteren mazbatasile birlikte encümence tetkik 
ve icabı düşünüldü: 

1609 sayılı kanunun 1 nci maddesi mucibin
ce isnad olunan suç hakkmda takibat icrası 
doğrudan doğruya Cumhuriyet müddeiumumisi
ne aid olub bu bapta memurin muhakematı ka
nunu ahkâmı carî olmamasına ve müfettiş ve 
muhakkikler tarafından bu suçlar hakkmda ya
pılabilecek olan tahkikat ancak ihzarî mahiyet
te olmasına ve Cumhuriyet müddeiumumisini 
amme davasmı açmağa mecbur kılamayacağraa 
ve teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair olub 
Başvekâletten gönderilen Dahiliye vekilliği tes
keresinin ise mülkiye müfettişinin işarma isti-
nad eylemesine ve bu itibarla ortada henüz ta
kibat icrasma salâhiyettar merci tarafından 
vaki bir taleb mevcud bulunmamasına binaen 
evrakın kanunî seyrini takib etmek üzere Baş
vekâlete iadesi icab edeceği azadan Münir Ça

ğıl, Hasan Ferid, Ragıb, Fuad Sirmen tarafın
dan mütalea edilmiş ise de Cumhuriyet müddei-
umumiliklerince mezkûr kanun hükümleri mu
cibince icra edilecek hazırlık tahkikatı, maznu
nun mensub olduğu vekâletçe tahkikat yapıl
masına ve maznunun işten el çektirilmesine mâ
ni olmadığı mezkûr kanunun 1 nci maddesi ah
kâmından olduğu gibi memurin muhakemat ka
nunu ahkâmı cari olmayan 1609 sayılı kanunda 
münderiç suçlar hakkmda müfettiş ve muhak
kikler tarafından tahkikat yapılabileceği ve kâfi 
deliller elde edildiği takdirde işin salahiyetli 
Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi ve ihbar 
edileceği kanunun ikinci maddesinin 3 ncü fık
rası sarahatinden anlaşılmakta bulunduğundan 
her hangi bir müfettiş ve muhakkikin ise tah
kikat yapabilmesi ve tahkikatm itmamı maz
nun saylavın sorg-uya çekilmesini icab ettirdiği 
takdirde mensub olduğu vekâlet vasrtasile ma
suniyeti teşriiyesinin refini taleb edebileceğine 
çokluk reyile karar verildikten sonra esas hak
kında icabı düşünüldü 

Manisa saylavı Tahir Hitite isnad olunan 
suç teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı cürümler haricinde bu
lunmasından dolayı dahilî nizamnamenin 180 n-
ci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince takib ve 
muhakemesinin devre sonuna bırakılmasına en-
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cümenimizce oy birliğile karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ad. Teş. Es. E. Bt 
Bursa 

F. Can it ez 

Aza 
tzmîr 

M. Esad Bozkurd 

Aza 
Trabzon 

R. Karadeniz 

ıskanı M. M. 
Manisa 

K. örer 

Aza. 
Tokad 

R. Erişken 

Aza 
Malatya 

E. Barkan 

Kâtib 
Mardin 

Edib Ergin 

Aza 
Balıkesir 

0. Niyazi Burcu 

Aza 
Ankara 

Mümtaz öhmen 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Aza 

Konya 
Ali Fuad Cehesoy 

Aza 
Kayseri 

ff. F. Perker 
Aza 

Mardin 
0. Dinçer 

4 
Aza 

Bursa 
Sadettin Ferid Talay 

Aza 
Denizli 
N. A. Küçüka 

Aza 
Bursa 

Atıf Akgüç 

M. 

Aza 
Çorum 

Münir Çağıl 
Aza 

Kocaeli 
Ragib AJcca 

Aza 
Ordu 

, B. Pars 

»-»-« 
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S. Sayısı: 106 
Sivereğin Tüverek köyünden Haliloğlu Abdullahın ölüm 

cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/30) 

T. C. 
Başvekâlet 11-X-1Q34 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 4 5430 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Sivereğin Tüverek köyünden Halil oğlu Abdullahın idamı hakkında Diyarbekir Ağır ceza 

mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı 
esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere 
Adliye vekâletinin 10-10-1934 tarihli ve 351/264 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile 
buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasınm ifa ve neticesinin iş'ar buyurul-
nıasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. ' 
Adliye encümeni 7-V-1935 

K. ,¥ 17 
Esas .V 3\30 

Yüksek Başkanlığa 

Diyarbekir hapishanesinde mevkuf Memedi 
başkalarının teşviki ve kendisini de öldüreceği 
zannile bir mangal ayağının ucunu sivriltib 
silâh olarak kullanarak, taammüd ile öldüren 
ve başka suçlardan maznun olarak ayni yerde 
mevkuf bulunan Sivereğin Tüverek köyünden 
Halil oğlu 324 doğumlu Abdullah hakkında 
yakılan muhakeme sonunda sübut bulan filin
den dolayı Diyarbekir Ağır ceza mahkemesince 
ölüm cezasına mahkûmiyetine dair verilen 
kararın tasdikim havi Temyiz mahkemesi birinci 
ceza dairesinin 18 -VI- 1034 tarih ve 1836 
sayılı ilâmı Başvekâletin 11 -X-1934 tarih ve 
4/5430 sayılı tezkeresi ile Adliye encümenine 
verilmekle ilâmlarla dosyasındaki kâğıdlar 
okundu ve gereği görüşüldü. * 

Haliloğlu Abdullah hakkında hükmedilmiş 
olan ölüm cezasının değiştirilmesini ve hafif-

leştirilmesini' gerekli kılacak bir sebep görül
mediğinden teşkilâtı esasice kanununun 26ncı 
maddesine göre bu cezanın infazına karar 
verilmesinin Umumi Heyetin tasvibine arzına 
encümence oybirliğile karar verilmiştir. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâ. 

Çorum Kocaeli Kocaeli 
Münir Çağıl Salâh Vargı R. Karadeniz 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Bursa Bursa 

O. N. Burcu Atıf Akgüç S. F. Talay 
Aza Aza Aza 

Erzincan Erzurum Kayseri 
A: Fırat Fuad Sirmen H. F. Perker 

Aza 
Konya 

R. fürel 





S. Sayısı: 109 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 
1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/42) 

T. C. 
Başvekâlet 23-X-tç35 

Kararlar Müdürlüğü , s 

Sayı: 6/2971 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1076 sayılı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerine ilâveler yapılmasına dair Millî Müdafaa vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10-X-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Başvekil 
İsmet 

1076 numaralı kanunun bazı maddelerinin tadili ye buna bazı fıkralar ilâvesi hakkmda esbabı 
mueibe 

Tadili teklif edilen 3 maddenin esbabı mucibe s i : 
A) Orta ve muadili mekteb mezunlarının ihtiyat zabiti olmak hakkmın kaldırılmasından her 

sene yetiştirilmekte olan ihtiyat zabitleri ancak senelik zayiata tekabül etmektedir. Ayni zaman
da meslek ve ihtisas tahsili gören sivil gençler de ihtiyat zabitliklerini mensub oldukları şubelerin
de yaptıklarından seferde dahi bu suretle kullanılmaları icab edeceğinden muharib sınıfın seferi za
bit kadrosu hiç bir zaman ikmal olunamayacaktır, 

Gerçi bu vaziyet muvazzaf zabit miktarının arttırılmasile tedricen ve kısmen ıslah edilecekse 
de yine muharib sınıfların ihtiyat zabit membalarının arttırılması lâzımgelmektedir. Bunun için 
seferi orduda sıhhî hizmetin ehemmiyet ive vüsati düşünülerek tabib ve baytarların kendi sınıf la-
rmda hizmetleri muvafık görülmekte ve fakat diğer bütün meslek erbabının (Fen memurları 
dahil, eczacı, dişçi, kimyager ve saire) mutlaka muharib sınıflarda ihtiyat zabiti yetiştirilmeleri 
icab etmektedir. Şimdiye kadar mühendis ve fen memurlarından sanayi harbiye ihtiyacından ar
tanlar kanunun verdiği salâhiyetle muharib sınıflarda ihtiyat zabiti yetiştirilmekte iseler de kim
yager, eczacı ve dişçiler, kanunun sarahati karşısında mesleklerinden gayri sınıflara ayrılamamakta 
idiler. Bunlardan ihtiyaçtan fazlasının muharib sınıflara ayrılabilmesi için 3 maddenin 3 
fıkrasının lâyihada arzedilen şekilde tadiline lüzum görülmektedir. 

B) İhtiyat zabiti yetişecek sıhhiye mensubları ile (Tabib, eczacı, dişçi ve kimyager) baytarlar 
1076 numaralı kanunun 3 neü maddesi mucibince 6 aylık mekteb tahsili devresini kendi tatbikat 
mekteblerinde geçirmekte ve bunların askere celb ve şevkleri muvazzaf stajiyer talebelerin ders 
senesi başlangıcı olan 2 teşrin başına tesadüf ettirilmek suretile hep birlikte tahsil görmeleri te
min olunmaktadır. 

Ancak muvazzaf talebe tatbikat mekteblerinde 9 ay tahsil gördükleri halde ihtiyat zabitlerinin 
tahsil müddetlerinin 6 ay olması bunların ayni programla yetiştirilmelerine mâni olmakta ve do-
layısile ihtiyatların askerî bilgisi noksan kalmaktadır. İhtiyatların ayrı programla yetiştirilmek-
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rine tatbikat mekteblerinin kadroları müsaid olmadığı gibi muvazzafların tahsil devresi sonuna 
tesadüf, ettirilen sıhhî manevreye iştirakleri de mümkün olmamaktadır. İhtiyatların amelî bilgi
lerinin takviyesi için müddetlerinin muvazzaflar gibi dokuz aylık bir devreye çıkarılması hakkında 
G-ülhane tatbikat mektebi müdürlüğünden vaki olan teklif, Büyük erkânı harbiye reisliği ile mu
tabık kalınarak kabul edilmiştir. Bu maksadla ihtiyat sıhhiye mensublarile baytarların kıtalarda za
bit vekilliği ile yapacakları altı aylık hizmetin üç ayını da tatbikat mektebi erinde talebe sıfat ile tah
silde geçirmeleri ve kıta hizmetlerini zabit vekili olarak yalnız üç, ay yapmaları münasib görülmüş
tür. 

C) Askerlik mükellefiyeti kanununun 5. maddesi muhtelif sınıfların muvazzaflık hizmet müd
detlerini 34. mşddenin muhtelif fıkraları da askerlik hizmetlerini kısaltılmış olarak yapacaklarını 
göstermektedir. 1067 numara h kanunun 3. maddesinin şekli hazırındaki (işbu altı aylık müdde
tin nihayetinde iktidarsızlıkları anlaşılanlar askerlik mükellefiyeti kanununa tevfikan sınıfla
rının muvazzaflık hizmetlerine aid müddetleri . . . . ) tabirinden .3 ncü ve 34 ncü maddelerden hangisi
nin kaydedildiği anlaşılmamaktadır. Halbuki bu fıkradan maksad hazırlık kıtasında veya mekteb-
de muvaffak olamayanların 34. maddenin A fıkrasından maada fıkralardaki şartları haiz olsalar 
dahi hizmetlerinin ceza olarak askerlik mükellefiyeti kanununun 5. maddesine göre tamamlatmaktır. 
Aksi halde 34. maddenin mezkûr fıkralarındaki şartları haiz olanlar muvazzaflık hizmetlerini 
kısa olarak yapmak için ihtiyat zabitliğine bililtizam liyakat gösteremeyeceklerdir. 

Tadili teklif edilen 10. maddenin esibabı mucibesi : 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 14 ncü maddesine göre yabancı memleketlerdeki efrad elçi veya 

konsoloslara müracaat suretile yoklamalarım yaPtmrlar. ve Hariciye memurlarımız tarafından 
doğruca askerlik şubelerine malûmat verilir. 

İhtiyat zabitlerinin de elçiliğe veya. konsolosluğa müracaat ettiklerine dair malûmatı doğruca o 
zabitlerin kayidli bulundukları askerlik şubelerine bildirmek maksadı temin edeceğinden bu iş 
için Hariciye vekâleti ve Millî Müdafaa vekâletinin tavassutuna hacet görülmemektedir. Son. fık
ranın ilâvesindeki sebebe gelince, yoklamalarım . yaptıran ihtiyat zabitleri yoklamaya icabet ettikleri
ne dair birer vesika, almağa mecburdurlar k f icab^da bu vesikayı göstererek kendilerini mesuliyet
ten kurtarsınlar. Bunun için en iyi vesika hüviyet cüzdanına kayid ve tasdik ettirmektir. 

1076 sayılı kanunun hiç bir tarafında böyle bir kayid mevcud olmadığından bu fıkranın ilâ
vesi lüzumlu görülmüştür. 

Tadili teklif olunan 25 nci maddeye dair esbabı mucibe: 
(A) Her hangi bir seferberlikte umumî müfettişlik teşekküllerinin geri işlerin tanzimi ordunun 

idareten beklediği hizmetlerin ifası noktasından büyük faydalar temin edecekleri ve 1076 numa
ralı kanunun meriyete girdiği 927 senesinde umumî müfettişliklerin teşekkül etmemiş olması hase-
bile umumî müfettişliklerden tecili lâzımgelen memurların mezkûr kanuna dercedilmediği mütalea-
sile müfettişlik kadrosundaki başmüşavir, müşavir ve müdürlerinin kamilen, memur ve katilile
rinden yansmm seferde tecile tâbi olmaları hakkında 1076 numaralı kanunun 25 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesinin 1. umum müfettişlikçe teklif edildiği Dahiliye vekâletinden Büyük erkânı har
biye reisliğine bildirilmiştir. Büyük erkânı harbim reisliğince keyfiyet tetkik edilerek seferî ordu
nun ihtiyat zabit ve memuruna çok olan ihtiyacı dolayısile askerlik çağında, bulunanların tecille
rine imkân görülmemekte olduğundan yalnız başmüşavir, müşavir ve müdürlerin seferde tecilleri 
muvafık görülmüş ve diğer memurların yerine askerlik' çağından hariç kalan zevatin tayini müm
kün görüldüğü bildirildiğinden 25 nci maddenin 5 nci fıkrası basma bu suretle ilâve yapılması lü
zumlu görülmüştür. 

(B) İhtiyat zabitlerinin ekserisini küçük rütbeli zabitler, yani zabit vekili, mülâzim ve birinci 
mülâzımlar teşkil etmektedir. Bunlar yaş haddi kanununa göre 41 yaşına kadar ve 1076 numaralı 
kanunun 22 nci maddesine göre 46 yaşma kadar istihdam olunabilirler. Tecile tâbi olarak memle
ket dahilinde kalacak zevattan 46 yaşından yukarıda olanlardan da istifade etmek mümkün olaca
ğından tercihan bunlarm tecil edilmesi ve daha gençlerinin hizmeti askeriye için elde bulundurul
ması seferî zabit ihtiyacının temini noktai nazarından pek mühim görülmektedir. Muhtelif vekâ-
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îetlerden tecile tâbi olacak zevatin tecillerinde bu noktanın nazarı dikkatte bulundurulmasını temi-
nen kanuna bu fıkranın ilâvesine lüzum görülmüştür. 

27 nci maddeye ilâve edilecek fıkraya dair esbabı mucibe: 
ihtiyat zabit ve memurlarımızın ordu ile olan alâka ve rabıtalarını takviye etmek ve bunlardan 

bir çoğunun orduda ifa etmiş oldukları meşkûr hizmetlerin hatırasını arasıra canlandırmağa iyi 
bir vesile olmak üzere resmî surette vukubulan askerî ziyafet ve davetlerde ve resmî surette çağı
rıldıkları diğer askerî merasimlerde fırka ve daha büyük kumandanların müsaadesini almak şartile 
arzu ettikleri takdirde rütbelerine mahsus askerî üniformalarını giymeleri muvafık ve lüzumlu gö
rülmüştür. 

Muvakkat maddeye ilâvesi teklif olunan fıkraya dair esbabı mucibe: 
Bazı kimseler ve bilhassa ecnebi memlekette doğmuş ve büyümüş ve bilâhare Türk tabiiyetine 

geçmiş kimseler veyahud muhacirler evvelce askerliklerini başka ordularda nefer olarak yapmış 
bulunuyorlar. Tahsilleri 1076 numaralı kanuna göre ihtiyat zabiti yetiştirilmelerine müsaid olan 
bu kimseler askerliklerini evvelce nefer olarak yaptıkları için yeniden kendilerine ihtiyat zabitli
ği için bir askerlik yaptırmak mümkün değildir. Bunlardan bir kısmı seferberlik vukuunda nefer olarak 
gelmekten ise zabit olarak gelmeği tercih ettiklerinden ve ordunun da arzusuna tevafuk edeceğin
den bu gibilerden arzu edenlerin ihtiyat zabiti yetiştirilmesi için bu maddeye kanun lâyihasında 
yazılı fıkranm ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 7 - V • 1935 

Karar No. 15 
Esas No. 1/42 

Yüksek Keisliğe 

1076 sayılı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları hakkındaki kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı maddelerine ilâveler 
yapılmasına dair Millî Müdafaa vekâletince ha
zırlanan kanun lâyihasile esbabı mueibesinin gön
derildiğine dair olub encümenimize havale buyu-
rulan Başvekâletin 23 teşrinievvel 1934 günle-
meçli ve 6/2971 numaralı tezkeresi M. M. vekâ
letinden gönderilen memurları huzurunda okun
du. ve görüşüldü: 

İhtiyaca göre yeniden yapılıb gönderilen ka
nun lâyihasının esbabı mucibesi encümenimizce 
yerinde görülmüş ve yalnız tabib ve kimyager ve 
eczacı, dişçi ve baytarların kendi tatbikat mek-
teblerinde veya sıhhî müesseselerde 9 ay tahsil ve 
hizmete tâbi tutulması muvafık görülmediği ve 
tekrar eski kanunda olduğu *gibi 6 ay hizmetin 
'kâfi olduğu memurlarının beyan etmeleri üzerine 
keyfiyet encümenimizce de muvafık görülmüş ve 
şehreminlik ve şehbenderlik gibi değişmiş olan 

kelimeleri kaldırılarak aynen onaylanmış ve He
yeti umumiyenin tasvib nazarına arzolunmuştur. 

M. M. E. Reisi Bu M. M. Kâ. 
İstanbul Diyarbekir 

Şükrü Gökberk K. Sevüktekin 
Aza. 

Antalya 
G. Mengilibörü 

Ajza 
Elâziz 

A. S. Olıkay 
Aza 

Kars 
M. Akyüz 

Aza. 
Malatya 

0. Koptagel 
Ajza 

Sinob 
G. K. tncedayt 

Aza 
Balıkesir 

C. Esener 
Aza. 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Aza, 
Kırşehir 

L. M. özdeş 
Aza. 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Aza. 

Aza. 
Diyarbekir 

K. Sevüktekin 
Aza 

İstanbul 
A. Barlas 

Aza, 
Kocaeli 

N. Bozatık 
Aza 
Urfa 

Akmed V. Yazgaı 
Aza 

Samsun 
R. Barkın. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hak
kındaki 1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bazı maddelerine ilâveler ya

pılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

(Her sene yapılan son yoklama neticesinde 
sağlam veya sakat asker edilenlerden tam dev
reli lise ve muadilleri ile yüksek derecede mes
lek mektebleri, tüccar, kaptan ve çarkçı mek-
tebleri ve muadil mekteblerden ve darülfünun
dan mezun bulunanlar 8 nci maddedeki şartla
rı haiz oldukları halde ihtiyat zabiti yetiştiril
mek üzere tahsillerinin nevine ve kabiliyetlerine 
ve Millî Müdafaa vekâletince takdir edilecek ih
tiyaca göre muhtelif sınıflara ayrılırlar. Bun
lardan tüccar, kaptan ve çarkçı mektebinden 
neşet edenler de Bahriye vekâleti emrine veri
lir ve askerî ehliyetnameyi haiz olub olmadık
larına göre aşağıdaki cetvçlde yazılı müddetler
le talim ve tahsile tâbi tutulurlar. Cetvelde gös
terilen hizmet müddetleri mezun bulundukları 
mektebe nisbetle değil, ibraz ettikleri askerî eh
liyetnamenin derecesine göredir: 

Askerî ehliyetname 

I 
•4-» 

I 
««—ı <o 
aı 

:?3 -Ö 
S | 

Si 
w i 
Ay 

.8 

% 

il 

•i 
İ P * 
•r & 

Ay Ay Ay 

3 ncü maddenin başında 
yazılı mekteblerden me
zun olup ta askerî ehli
yetnamesi bulunmayan
lar 
Tam devreli lise ve mu
adili mekteblerden me
zun ve askerî orta ehli
yetnamesi olup ta tam 
ehliyetnamesi olmayan-
lar 

6 18 

6 16 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİRİŞÎ 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hak
kındaki 1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bazı maddelerine, ilâveler ya-

pılmasma dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 3 ncü 
madedsi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

(Her sene yapılan son yoklama neticesinde 
sağlam veya sakat asker edilenlerden tam dev
reli lise ve muadilleri ile yüksek derecede mes
lek mektebleri, tüccar, kaptan ve çarkçı mek
tebleri ve muadili mekteblerden ve Darülfünun
dan mezun bulunanlar sekizinci maddedeki şart
ları haiz oldukları halde ihtiyat zabiti yetişti
rilmek üzere tahsillerinin nevine ve kabiliyet
lerine ve Millî Müdafaa vekâletince takdir edile
cek ihtiyaca göre muhtelif sınıflara ayrılırlar. 
Bunlardan tüccar, kaptan ve çarkçı mektebin
den neşet edenler de bahriye vekâleti emrine 
verilir ve askerî ehliyetnameyi haiz olub olma
dıklarına göre aşağıdaki cetvelde yazılı müddet
lerle talim ve tahsile tâbi tutulurlar. Cetvelde 
gösterilen hizmet müddetleri mezun bulundukla
rı mektebe nisbetle değil ibraz ettikleri askerî 
ehliyetnamenin derecesine göredir. 

Askerî ehliyetname 

a 

o> 

4 
Ay 

: 3 <X3 

a | 

I 
ta 

I 

I 
cö 

o> 
• d 

• & -s 
ta 
<V 
ta 
ta 
<D 

Ay 

h 
Ay Ay 

3 ncü maddenin başında 
yazılı mekteblerden me
zun olup ta askerî ehli
yetnamesi bulunmayan
lar 
Tam devreli lise ve mu
adili mekteblerden me
zun ve askerî orta ehli
yetnamesi olup fa tam 
ehliyetnamesi olmayan
lar 

6 18 

6 16 
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Askerî ehliyetname 

(D 

Ö 
• >-1 

eö t w 
<u M 

cö 
-ö cö 
•B 
W 

• t - H 

•»-» 0) 
"Ö 
T3 
:3 
a Ay 

(D w 

•M-4 * ^ 

O) o 

.0 

23 2 S '•§ .o tî 

Ay Ay Ay 

Tam devreli lise ve mu
adili mekteblerden me
zun tam ve orta ehliyet
namesi olanlar 2 6 6 14 
Yüksek mekteblerle tüc
car, kaptan ve çarkçı 
mektebi ve darülfünun 
mezunlarından askerî 
yüksek ehliyetnamesi 
olanlar O 6 6 12 

Bunlardan, cetvel mucibince kıta hizmeti 
yapan ve ikmal eden veya yüksek ehliyetna
meyi haiz olan tabib ve baytarlar kamilen, kim
yager, eczacı, dişçilerin en liyakatlilerinden 
ihtiyaca göre Millî Müdafaa vekâletince lüzum 
görülecek miktarı tercihan kendi tatbikat mek
teblerine ve lüzumunda askerî sıhhî müessese
lere, smaî kimyagerleri ve makina mühendisle
rinden lüzumlu miktarı imalâtı harbiyeye ve 
dişçi ve eczacı ve kimyagerlerle mühendislerden 
ihtiyaçtan fazlasile diğerleri tefrik edildikleri sı
nıfları ihtiyat zabitan mekteblerine sevk ve bu
ralarda 6 aylık bir hizmet ve tahsile tâbi tutu
lurlar. 

Bunlardan tabib, kimyager, eczacı, ve dişçi 
ve baytarlar kendi tatbikat mekteblerinde veya 
sıhhî müesseselerde 9 aylık bir tahsil ve hizme
te tâbi tutulurlar ve bu tahsilin nihayetinde 
zabit vekili nasbedilirler. 

Bu müddet zarfında bunlar hakkında idare, 
iaşe, ilbas ve maaş hususunda harbiye mektebi 
talebesi, tüccar kaptan ve çarkçılar dahi mu
vazzaf deniz talebesi gibi muamele yapılır. 

tşbu 6 ve 9 aylık müddetleri nihayetinde 
iktidar ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar askerlik 
mükellefiyeti kanununun 34. maddesindeki şart
ları haiz olsalar dahi sınıflarının muvazzaflık 
hizmetlerine aid müddetleri askerlik mükellefi-

M. M. E. 

B 
•A 
eö 

4-a 

<D 
• ı-H 
c8 

«M Askerî ehliyetname « 

eö T3 
•fi :g 
W B 

B :S 
B 

> W 
_ . tt> 

•s s 
OT ra 
~ U 

£} <3> 
® "3 
£ cS 

OT 

a 

İS-rJ 

1 
n 

Ay Ay 

I 
! 30 
Ay Ay 

Tam devreli lise ve mu
adili mekteblerden me
zun tam ve orta ehliyet
namesi olanlar 2 6 6 14 
Yüksek mekteblerle tüc
car, kaptan ve çarkçı 
mektebi ve darülfünun 
mezunlarından askerî 
yüksek ehliyetnamesi 
olanlar O 6 6 12 

Bunlardan, cetvel mucibince kıta hizmeti ya
pan ve ikmal eden veya yüksek ehliyetnameyi 
haiz olan tabib ve baytarlar kamilen kimyager, 
eczacı, dişçilerin en liyakatlilerinden ihtiyaca 
göre Millî Müdafaa vekâletince lüzum görülecek 
miktarı tercihan kendi tatbikat mekteblerine 
ve lüzumunda askerî sıhhî müesseselere, sınaî 
kimyagerleri ve makina mühendislerinden lü
zumlu miktarı imalâtı harbiyeye ve dişçi ve ecza
cı ve kimyagerlerle mühendislerden ihtiyaçtan 
fazlasile diğerleri tefrik edildikleri sınıfları 
ihtiyat zabitan mekteblerine sevk ve buralarda 
altı aylık bir hizmet ve tahsile tâbi tutulurlar. 

Bunlardan tabib, kimyager, eczacı ve dişçi 
ve baytarlar kendi tatbikat mekteblerinde veya 
sıhhî müesseselerde altı aylık bir tahsil ve hiz
mete tâbi tutulurlar ve bu tahsilin nihayetinde 
zabit vekili nasbedilirler. 

Bu müddet zarfında bunlar hakkında idare, 
iaşe, ilbas ve maaş hususunda harbiye mektebi 
talebesi, tüccar, kaptan ve çarkçılar dahi mu
vazzaf deniz talebesi gibi muamele yapılır. 

tşbu 6 aylık müddetleri nihayetinde iktidar ve 
liyakat sizlikleri anlaşılanlar askerlik mükellefi
yeti kanununun 34 ncü maddesindeki şartlan 
haiz olsalar dahi sınıflarının muvazzaflık hiz
metlerine aid müddetleri askerlik mükellefiyeti 
kanununun 5. maddesine göre tamamlamak üze-
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yeti kanununun 5. maddesine göre tamamlamak 
üzere çavuş rütbesile sınıfları kıtaat ve mües-
sesatma gönderilirler. 

Bunların kıtada, mektebdeki geçen müddet
leri hizmeti askeriyelerinden mahsub edilir, fa
kat ellerindeki askerî ehliyetname müddetleri 
nazarı dikkate almmaz. 

iktidar ve ehliyetleri tasdik kılraanlar ihti
yat zabit vekili nasbedilir ve sınıfları takım 
kumandanlığında (kıtası bulunmayan smıf ve 
mesleklerine aid işlerde) altı ay daha hizmet 
görürler. Bu müddeti muvaffakiyetle bitiren
ler muvazzaf sabit v-okiHeri hakkındaki şerait 
dairesinde ihtiyat mülâzim nasb olunurlar. Mu
vaffakiyet gösteremeyenler üç ay daha istih
dam olunarak yetiştirilir ve liyakat gösterenler 
mülâzim&kle, gösteremeyenler zabit vekilliği ile 
terhis olunurlar. 

Bunların muvazzaf sınıfa nakletmek isteyen
lerinden talimatnamesinde münderiç şartları 
haiz ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur veya 
müteahhid olduğu hizmeti ifa ve ikmal etmiş 
bulunanların ihtiyaç halinde muvazzaf sınıfa 
nakilleri icra, ve harbiye mektebinde tahsilleri 
ikmal ettirilir. 

Yalnız ihtiyat zabiti olarak hizmete devam 
etmek arzusunda bulunanların Müdafaai Milliye 
ve Bahriye vekâletlerince lüzum görülürse 14. 
maddenin 2. fıkrası mucibince azamî iki dev
re müddeti kadar hizmetlerinin devamına mü
saade olunur. 

Bu fazla müddetler hazarda devrei talimi-
yelerdeki müddetlere sayılır. 

İhtiyat zabitliğine bidayeten tefrik edilen
ler, askerlik mükellefiyeti kanununun 34. mad
desindeki kısa hizmeti icab ettiren şeraiti haiz 
olsalar dahi işbu kanunun ahkâmına tâbi tu
tulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memle
ketlerde askerî mühendis ve askerî fen memu
ru yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle 
hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve smzflarile 
alâkadar askerî fabrikalar veya sair müessese
lerde on ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti 
tasdik ojunanlar ihtiyat zabit vekili nasbedilir 
ve tahsil: görecekleri müesseselere gönderilirler. 
Askerî mühendis ve askerî fen memuru olmağa 

M. M. E. 

re çavuş rütbesile sınınfları kıtaat ve müessesa-
tma gönderilirler. 

Bunların kıtada, mektebdeki geçen müddet
leri hizmeti askeriyelerinden mahsub edilir, fa
kat ellerindeki askerî ehliyetname müddetleri 
nazarı dikkate alınmaz. 

İktidar ve ehliyetleri tasdik kılınanlar ihti
yat zabit vekili nasbedilir ve sınınfları takım 
kumandanlığında (Kıtası bulunmayan sınıf ve 
mesleklerine aid işlerde) altı ay daha hizmet gö
rürler. Bu müddeti muvaffakiyetle bitirenler 
muvazzaf zabit vekilleri hakkındaki şerait daire
sinde ihtiyat mülâzim nasbolunurlar. Muvaffa
kiyet gösteremeyenler üç ay daha istihdam olu
narak yetiştirilir ve liyakat gösterenler mülâ-
zimlikle, gösteremeyenler zabit vekilliği ile ter
his olunurlar. 

Bunların muvazzaf sınıfa nakletmek isteyen
lerinden talimatnamesinde münderiç şartları 
haiz ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur ve
ya müteahhid olduğu hizmeti ifa ve ikmal etmiş 
bulunanların ihtiyaç halinde muvazzaf sınmfa 
nakilleri icra ve Harbiye mektebinde tahsilleri 
ikmal ettirilir. 

Yalnız ihtiyat zabiti olarak hizmete devam 
etmek arzusunda bulunanların Müdafaai Milli
ye vekâletince lüzum görülürse 14. maddenin 2. 
fıkrası mucibince azamî iki devre müddeti ka
dar hizmetlerinin devamına müsaade olunur. 

Bu fazla müddetler hazarda devrei talimiye-
lerdeki müddetlere sayılır. 

İhtiyat zabitliğine bidayeten tefrik edilenler, 
askerlik mükellefiyeti kanununun 34 maddesin
deki kısa hizmeti icab ettiren şeraiti haiz olsalar 
dahi işbu kanun ahkâmına tâbi tutulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleket
lerde askerî mühendis ve askerî fen memuru ye
tiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle ha-
zılrık kıtasında hizmet ettikten ve sınıflarile 
alâkadar askerî fabrikalar veya sair müessese
lerde on ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifa
yeti tasdik olunanlar ihtiyat zabit vekili nasbe
dilir ve tahsil görecekleri müesseselere gön
derilirler. Askerî mühendis ve askerî fen me
muru olmağa kifayeti görülmeyenler talebe sı-
fatile Harbiye mektebine sevkedilirler. 
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Hü. 
kifayeti görülmeyenler talebe sıfatile harbiye 
mektebine sevkedilirler. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Yoklama ilân kâğıtlarının asıldığı tarihten 
başlayarak bir ay içinde her ihtiyat zabit ve 
memuru kanunî ikametgâhını ve maluliyeti olub 
olmadığını derecesile birlikte mıntakasmda bu
lunduğu askerlik şubesine şifahen veya mek-
tubla bildirmeğe ve raporlarının musaddak bir 
sureti bir defaya mahsus olmak üzere gönder
meğe veya asimi göstermeğe borçludur. 

Mektub gönderenler müracaatlerini gösterir 
vesika elde etmelidirler. Yoklamadan sonra 
ikametgâhını değiştirenler ayrıldıkları ve gide
cekleri yerleri, askerlik şubelerine bir ay içinde 
haber vermeğe mecburdurlar. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar dahi elçi
lik veya şehbenderliğe müracaatla vesikasını 
kaydettirecektir. Elçiler veya şehbenderler 
bu müracaati ve malûmatı askerlik şubelerine 
bildirirler . 

Yoklama sırasında istenilen malûmatı şifa
hen veya mektubla bildirmemiş ve kaydini yap
tırmamış veyahud şubeleri mıntakası haricine 
giderek yerlerini değiştirdiklerine dair bir ay 
içinde şubelerine haber vermemiş olan ihtiyat 
zabit ve memurlara şube reislerinin tahrirî işarı 
üzerine askerî kalem reislerince elli li
ra cezayi nakdî hüküm ve tahsil olunur. 
ve tahsili emval kanunu mucibince tahsil 
edilmek üzere evrakı mahallî Hükümetine gön
derirler. Her hangi bir askerlik şubesi kütüğüne 
kaydini hiç yaptırmamış olanlara bu ceza üç yüz 
lira olub ayni suretle hüküm ve tahsil olunur. 

Bu haller resmî veya umumî seferberliğin 
ilânma kadar devam etmiş bulunursa cezayi 
nakdî alınmakla beraber emsalleri çağırılmamış 
veya tecil edilmiş olsalar dahi bu gibiler hizmete 
almırlar. Seferberliğin ilânmda bizzat müracaat 
etmeyenlerden bilâhare dehalet eden veya ele 
geçenler ayrıca askerî ceza kanununa göre ceza 
da görürler. 

Yoklamalarını yaptıran ihtiyat zabitlerinin 
nüfus hüviyet cüzdanlarına ve künyelerine yok
lama neticesi askerlik şubesince kayid ve tasdik 
olunur. 

7 — 
M. M. E. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Yoklama, ilân kâğıdlarının asıldığı tarihten 
başlayarak bir ay içinde her ihtiyat zabit ve 
memuru kanunî ikametgâhını ve maluliyeti olub 
olmadığını derecesile birlikte mıntakasmda bu
lunduğu askerlik şubesine şifahen veya mek
tubla bildirmeğe ve raporlarının musaddak bir 
sureti bir defaya mahsus olmak üzere gönder
meğe veya asimi göstermeğe borçludur. 

Mektub gönderenler müracaatlerini gösterir 
vesika elde etmelidirler. Yoklamadan sonra 
ikametgâhını değiştirenler ayrıldıkları gidecek
leri yerleri, askerlik şubelerine bir ay içinde 
haber vermeğe mecburdurlar. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar dahi elçilik 
i veya konsolosluğa (şehbenderliğe) müracaatle 
! vesikasını kaydettirecektir. Elçiler veya kon-
I soloslar (şehbenderler) bu müracaati ve ma

lûmatı askerlik şubelerine bildirirler. 
Yoklama sırasında istenilen malûmatı şifa

hen veya mektubla bildirmemiş ve kaydini 
yaptırmamış veyahud şubeleri mıntakası hari
cine giderek yerlerini değiştirdiklerine dair 
bir ay içinde şubelerine haber vermemiş olan 
ihtiyat zabit ve memurlara şube reislerinin 
tahrirî işarı üzerine askerlik dairesi reisi (As
kerlik kalem reislerince) elli lira cezayi nakdî 
hüküm ve tahsil olunur ve tahsili emval kanu
nu mucibince tahsil edilmek üzere evrakı ma
hallî Hükümetine gönderilir. Her hangi bir 
askerlik şubesi kütüğüne kaydini hiç yaptırma
mış olanlara bu ceza üç yüz lira olub ayni su
retle hüküm ve tahsil olunur. 

Bu haller kısmî veya umumî seferberliğin 
ilânma kadar devam etmiş bulunursa cezayi nak
dî alınmakla beraber emsalleri çağırılmamış 
veya tecil edilmemiş olasalar dahi bu gibiler 
hizmete alınırlar. Seferberliğin ilânında bizzat 
müracaat etmeyenlerden bilâhare dehalet eden 
veya ele geçenler ayrıca askerî ceza kanununa 
göre ceza da görürler. 

Yoklamalarını yaptıran ihtiyat zabitlerinin 
nüfus hüviyyet cüzdanlarına ve künyelerine yok
lama neticesi askerlik şubesince kayid ve tas
dik olunur. 
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MADDE 3 — 25. maddenin 5. fıkrası başına 
ve bu maddenin nihayetine ilâve edilen fıkralar: 

25. MADDE — ihtiyat zabit ve memurların
dan hiç birisi hazar ve sefer hizmetinden istis
na edilemez. Ancak Büyük Millet Meclisi aza
ları mebusluklarının devamı müddetince müec
cel sayılırlar. Atideki cetvelde yazılı memuriyet 
ve hizmet sahihleri işbu memuriyet ve hizmetle
re tayinleri seferberlik emrinin ilânından evvel 
tasdik edilmiş olmak şartile ve memuriyetlerinin 
devamı müddetine münhasır olmak üzere yalnız 
vakti seferde tecil olunurlar. 

îşbu tecile tâbi ihtiyat zabit ve memurları
nın silâh altına alınacak zaman ve miktarı baş-

s kumandanlıkça takdir ve Hükümetle başkuman
danlık arasında tesbit olunur. Bu cetvelin gös
terdiği vazife ve memuriyetler ashabının isimle
ri her sene kayid.ve tesbit olunur: 

1 - Şûrayi devlet devairi reisleri ile azaları, 
2 - Divanı muhasebat reisi evvel ve sanileri, 

müddeiumumi ve azaları, 
3 - Baş müddeiumumi ile bilûmum mehakim 

reis ve aza ve aza mülâzımları, müddeiumumi 
ve muavinleri, hâkimlerle muavinleri, müstan-
tıklar, icra reisleri, sıfatı kazaiyeyi haiz muavin
leri, icra memurları, tabibi adliler, 

4 - Elçiler, 
5 - Umumî müfettişler, müfettişlik başmü-

şavirlerile müşavir ve müdürleri, valiler ve şe-
hireminleri ve vilâyet nüfus müdürleri, 

6 — Vekâlet müsteşarlarile Riyaseti Cumhur 
ve Büyük Millet Meclisi kâtibiumumileri; heye
ti teftişiye reisleri; müdürü umumiler ve mü
dürler, 

7 - Divanı muhasebat murakiblerile bilûmum 
vekâletler kadrosunda mevcud müfettişlerin se
ferberlik ilânından evvelki miktarından yarısı, 

8 - Dörd müessesatı nafıa komiseri, dörrt vi-
. lâyette bir başmühendis, 

9 - iki ticaret, iki sanayi, dörd ticareti bah
riye, altı iktısad müdürü umumisi, 

10 - Leylî kız ve erkek lisesi müdürleri, leylî 
kız ve erkek orta mekteb müdürleri, leylî kıs v?. 
erkek sanayi mektebi müdürleri, leylî ki? ve cr-
kek muallim mektebi müdürleri, leylî musikî mu
allim mektebi müdürleri, leylî köy maallim 
mektebi müdürleri, leylî orta muallim mektebi 
müdürleri, yüksek muallim mektebi müdürleri, 

8 — 
M. M. E. 

MADDE 3 — 25 maddenin 5 fıkrası basma 
ve bu maddenin nihayetine ilâve edilen fıkralar: 

25 nci madde — ihtiyat zabit ve memurların
dan hiç birisi hazar ve sefer hizmetinden istis
na edilemez. Ancak Büyük Millet Meclisi aza
ları mebusluklarının devamı müddetince müec-

I cel sayılırlar. Atideki cetvelde yazılı memuri
yet ve hizmet sahibleri işbu memuriyet ve 
hizmetlere tayinleri seferberlik emrinin ilânın
dan evvel tasdik edilmiş olmak şartile ve 
memuriyetlerinin devamı müddetine münhasır 
olmak üzere yalnız vakti seferde tecil olunur
lar. 

işbu tecile tâbi ihtiyat zabit ve memurla
rının silâh altına almacak zaman ve miktarı 
Başkumandanlıkça takdir ve Hükümetle Baş
kumandanlık arasında tesbit olunur. Bu cetve
lin gösterdiği vazife ve memuriyetler eshabmın 
isimleri her sene kayid ve tesbit olunur. 

1 - Şûrayi devlet devairi reislerile azaları, 
2 - Divanı muhasebat reisi evvel ve sanileri, 

müddeiumumi ve azaları, 
3 - Başmüddeiumumî ile bilûmum mehakim 

reis ve aza ve aza mülâzimleri, müddeiumumi 
ve muavinleri, hâkimlerle muavinleri, müstan-
tıklar, icra reisleri, sıfatı kazaiyeyi haiz muavin
ler, icra memurları, tabibi adliler, 

4 - Elçiler, 
5 - Umumî müfettişler, müfettişlik başmüsa-

virlerile müşavir ve müdürleri, valiler ve vilâ
yet nüfus müdürleri, 

6 - Vekâlet müsteşarlarile Riyaseti Cumhur 
ve Büyük Millet Meclisi kâtibi umumileri, he
yeti teftişiye reisleri, müdürü umumiler ve mü
dürler, 

7 - Divanı muhasebat murakiblerile bilûmum 
vekâletler kadrosunda mevcud müfettişlerin se
ferberlik ilânından evvelki miktarından yarısı, 

8 - Dörd müessesatı nafıa komiseri, dörd vi
lâyete bir başmühendis, 

9 - iki ticaret, iki sanayi, dörd ticareti bahri
ye, altı iktısad müdürü umumisi, 

10 - Leylî kız ve erkek lisesi müdürleri, ley
lî kız ve erkek orta mekteb müdürleri, leylî kız 
ve erkek sanayi mektebi müdürleri, leylî kız ve 

•• erkek muallim mektebi müdürleri, leylî musiki 
muallim mektebi müdürleri, leylî köy muallim 
mektebi müdürleri, leylî orta muallim mektebi 
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Mektebi mülkiye müdürleri, maarif mmtaka 
eminleri, talim ve terbiye dairesi reis ve aza
ları, Darülfünun emini ile fakülte reisleri, zira
at, orman ve baytar âli mektebleri müdür veya 
rektörleri, ve leylî ziraat ameliyat mektebleri 
müdürleri, eczacı, dişçi, deniz ticaret, posta ve 
telgraf ve telefon mektebleri ile güzel sanatler 
akademisi ve diğer yüksek mektebler müdürleri, 

11 - Diyanet işleri reisi, 
12 - Elçilik müsteşarları ve başkâtibleri, 
13 - Başşehbenderlerle, şehbenderler ve şeh

bender vekilleri, 
14 - Kaza kaymakamları, 
15- Vilâyet defterdar ve muhasebecileri, 
16 - Nahiye müdürleri, 
17 - Kaza mal müdürleri, 
18 - Hârâ müdürü ile iki mütehassıs baytarı, 

mmtaka ziraat başmüdürleri, dörd vilâyete bir 
ziraat müdürü, haşerat mücadele ziraat müdür
leri, 

İ§ - Vilâyet sıhhiye ve baytariye müdürleri 
ile vilâyet merkez kazaları hariç olmak üzere 
her kazaya bir Hükümet tabibi, 

20 - A) îdarei umumiyeye aid müessesatı 
sıhhiyenin etibbası, işbu müessesatın ve^ta tahsi
sine ve ihtiyacatı mahalliyeye göre Müdafaai 
Milliye ve Sıhhiye vekâletleri arasında bilmü-
zakere tesbit ve İcra Vekilleri kararile terko-
lunur. 

20 - B) Îdarei hususiye, belediye, şehrema-
netleri müessesatı sıhhiyesinde bir operatör, bir 
bakteriyolog, her 100 hasta için bir eczacı ve 
hasta adedi 100 zü geçerse her yüz hasta için 
bir tabib daha, 

21 - Askerî ve mülkî hastane bulunmayan 
yerlerde şahsî teşebbüslerile seferberlik emrin
den evvel açılarak hali faaliyette bulunan husu
sî hastaneler etibbası beher yüz yatağa bir dok
tor hesabile. 

22 - Nüfusu on bine kadar olan kasabalarda 
bir eczahane ve eczacı, bundan fazla şehir ve 
kasabalarda her yirmi bin nüfusa bir eczahane 
ve eczacı hesab edilir ve bırakılır. 

23 - Vekâletlerle idarei hususiye, sehrema-
netlerine merbut hıfzıssıhha müesseseleri, kim-
yahane, bakteriyolojihane, kuduz, serom, aşı 
darüssmaası gibi müessesattaki etibba, baytar, 
eczacı, kimyagerlerden hidematı fenniyelerinin 
icab ettirdiği miktar Müdafaai Milliye ve Sıh-

M. M. E. 
müdürleri, yüksek muallim mektebi müdürleri, 
mektebi mülkiye müdürleri, maarif mmtaka 
eminleri, talim ve terbiye dairesi reis ve azaları, 
darülfünun emini ile fakülte reisleri, ziraat »or
man ve baytar âli mektebleri müdür ve rek
törleri ve leylî ziraat ameliyat mektebleri mü
dürleri, eczacı, dişçi, deniz ticaret, posta ve 
telgraf ve telefon mektebleri ile güzel sanatlar 
akademisi ve diğer yüksek mektebler müdürleri, 

11 - Diyanet işleri reisi, 
12 - Elçilik müsteşarları ye başkâtibleri, 
13 - Başkonsoloslarla ( Başşehbenderlerle), 

konsoloslar (Şehbenderler), ve konsolos (Şeh
bender) vekilleri, 

14 - Kaza kaymakamları, 
15 - Vilâyet defterdarı ve muhasebecileri, 
16 - Nahiye müdürleri 
17 - Kaza mal müdürleri, 

, 18 - Hârâ müdürü ile iki mütehassıs baytarı, 
mmtaka ziraat başmüdürleri, dörd vilâyete bir 
ziraat müdürü, haşerat mücadele müdürleri, 

19 - Vilâyet sıhhiye ve baytariye müdürleri 
ile vilâyet merkez kazaları hariç olmak üzere 
her kazaya bir Hükümet tabibi, 

20 - A) İdarei umumiyeye aid müessesatı sıh
hiyenin etibbası, işbu müessesatın veçhi tahsisi
ne ve ihtiyacatı mahalliyeye göre Müdafaai Mil
liye ve Sıhhiye vekâletleri arasında bilmüza-
kere tesbit ve İcra Vekilleri kararile terkolunur. 

20 - B) İdarei hususiye, belediye müessesatı 
sıhhiyesinde bir operatör, bir bakteriyoloer, her 
100 hasta için bir eczacı ve hasta adedi yüzü 
geçerse her yüz hasta için bir tabib daha, 

21 - Askerî ve mülkî hastane bulunmayan 
yerlerde şahsî teşebbüslerile seferberlik emrin
den evvel açılarak hali faaliyette bulunan hususî 
hastaneler etibbası beher yüz yatağa bir dok
tor hesabile, 

22 - Nüfusu on bine kadar olan kasabalarda 
bir eczane ve eczacı, bundan fazla şehir ve ka
sabalarda her yirmi bin nüfusa bir eczane ve 
eczacı, hesab edilir ve bırakılır. 

23 - Vekâletlerle idarei hususiye (şehrema-
netlerine) merbut hıfzıssıhha müesseseleri, kim-
yahane, bakteriyolojihane, kuduz, serom, aşı 
darüssmaası gibi müessesattaki etibba, baytar, 
eczacı, kimyagerlerden hidematı fenniyelerinin 
icab ettirdiği miktar Müdafaai Milliye ve Sıhhi
ye vekâletleri arasmda bilmüzakere tesbit 
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niye vekâletleri arasında bilmüzakere tesbit ve 
îcra Vekilleri kararile terkolunur. 

24 - Kömür havzalarında ve imalâtı harbiye-
ye muktazi maden ocaklarında ve seyrisefain 
idaresile alelûmum demiryollar ve demiryolları
nın müntehi olduğu limanlardaki ihtiyat zabit 
ve memurlarmdan vücudlarma ihtiyaç olub vak
ti hazarda isimleri Heyeti Vekilece tesbit edil
miş olan kısmı. 

Bütün bu tecil edilecek memuriyetlere ihti-
yatlık yaş haddini aşmış olanlardan intihabı 
tercih olunarak orduda işe yarayacakların hiz
mete amade bulundurulması temin olunur. 

MADDE 4 — 27. madde şu suretle tadil edil
miştir: 

ihtiyat zabit ve memurları silâh altma da
vet edildikleri zaman askerî elbiseyi giymeye 
mecburdurlar. Atideki ahvalde de askerî ünifor
malarını giyebilirler: 

Ancak bu kıyafetle sui hareket ettikleri tak
dirde ayni muvazzaf zabitler gibi mesul olurlar: 

A - Bayramlarda, 
B - Evlendikleri gün, 
O - Resmî surette vukubulan askerî ziyafet 

ve davetlerde ve resmî surette çağırıldıkları 
diğer askerî merasimlerde (Fırka ve daha bü
yük kumandanların müsaadesile). 

Muvakkat maddenin sonuna şu fıkra ilâve 
edilmiştir: 

H - Askerlik mükellefiyetini ( İ l l i ) numara
lı kanuna göre yaptıktan sonra 3. maddenin ba
şında yazılı tahsili görenler arzu ederlerse ev
velce yaptıkları hizmet hazırlık kıtası hizmetin
den sayılarak bu kanun mucibince ihtiyat zabiti 
yetiştirilirler. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

10 - X -1934 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 
ismet Ş. Saraeoâlu Zekîm 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuad 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Abidin Ali M. Celâl 

S. t M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

( S. Say 

M. M. E. 
ve îcra Vekilleri kararile terkolunur. 

24 - Kömür havzalarında ve İmalâtı harbi-
yeye muktazi maden ocaklarında ve Seyrisefain 
idaresile alelûmum demiryollar ve demiryolla
rının müntehi olduğu limanlardaki ihtiyat za
bit ve memurlarmdan vücudlarma ihtiyaç olub 
vakti hazarda isimleri Heyeti Vekilece tesbit 
edilmiş olan kısmı. 

Bütün bu tecil edilecek memuriyetlere ihti-
yatlık yaş haddini aşmış olanlardan intihabı ter
cih olunarak orduda işe yarayacakların 
hizmete amade bulundurulması temin olunur. 

MADDE 4 — 27 nci madde şu suretle tadil 
edilmiştir: 

İhtiyat zabit ve memurları silâh altına da
vet edildikleri zaman askerî elbiseyi giymeğe 
mecburdurlar. Atideki ahvalde de askerî üni
formalarını giyebilirler. 

Ancak bu kıyafetle suihareket ettikleri tak
dirde ayni muvazzaf zabitler gibi mesul olurlar. 

A - Bayramlarda, 
B - Evlendikleri gün, 
C - Resmî surette vuku bulan askerî ziyafet 

ve davetlerde ve resmî surette çağırıldıkları di
ğer askerî merasimlerde (Fırka ve daha büyük 
kumandanların müsaadesile), 

Muvakkat maddenin sonuna şu fıkra ilâve 
edilmiştir: 

H - Askerlik mükellefiyetini 1111 numaralı 
kanuna göre yaptıktan sonra 3 ncü maddenin 
başında yazılı tahsili görenler arzu ederlerse 
evvelce yaptıkları hizmet hazırlık kıtası hizme
tinden sayılarak bu kanun mucibince ihtiyat za
biti yetiştirilirler. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 112 
Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 

kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encü
menleri mazbataları ( 1/62) 

15**11-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maarif vekilliği merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna eklenmek üzere hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 121 2-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Teklifi icab ettiren sebebler 

Türk ulusunun tuttuğu inkılâb yolunda ulusal kültüre dayanan işlerin kısa günde önünmesi için 
bakanlığımızın kurumunu sağlamlaştırmak ve genişletmek gerekli bulunmaktadır. Bu yönden ba
kanlığımızın başaracağı işlerle uğraşmak üzere yeniden dört daire kurulması istenmektedir. Bun
lardan: 

1 •— Güzel sanatlar umum müdürlüğü, Türk ulusunun bu yolda önürmeye başlayan anuklu-
ğunu yüceltmek, mekteblerde ve mektebler dışında güzel sanatlar işlerinin ulusal ülküye uygun 
olarak yürümesini ve yayılmasını, ulusun bu yönden yetişmesini başarmak için gereken işlerle uğ- -
raşacaktırl 

2 — özel mektebler müdürlüğü, son yıllarda ulusal terbiye bakımından ayrı bir özen göste
rilmesi gereken yabancı ve azlık mekteblerile ve bunlardan başka özel Türk mekteblerile doğrudan 
doğruya uğraşacaktır. 

3 — 1928 yılında Türk yazısının kabulde başlayan dil kalkınması bugün geniş ibir ölçüde çok 
gevcrmiş ve bakanlığımızın bu yoldaki yükümünü çoğaltmıştır. Dil kalkınmasının her okuma ça
ğındaki yurd çocukları ile ulusumuz arasında bir ayak önce kök salabilmesi, bu yoldaki emeklerin 
arttırılması gerekliğini duyurmaktadır. Bundan başka bakanlığımız 2259 ve 2527 numaralı ka
nunlarla yeni bir takım yükümleri üstüne almış olduğu gibi günden güne çalışma çevresi genişle, 1-
len ve modern teknik bakımından zengini eştiril • • Devlet basım evinin bakanlığa dayanan işleri de 
ayrı bir ihtisas ve Özeni icab ettiren büyük bir değer kazanmıştır. Bunun için bakanlığımız kuru
munda bugüne değin Talim ve terbiye dairesine bağlı bir bölüm ile yürütülen bu işlerin doğrudan 
doğruya bakanlığa bağlı ayrı bir müdürlük elile yapılması ve bu müdürlük kadrosunun işin ağırlı
ğı ve değerine göre genişletilmesi, bunun için de bağlı kanun tasalğında, işleri sırasile gösterilen 
bir Basım ve yayım müdürlüğünün kurulması gerekli görülmüştür. 

4 — Gençlerin yetiştirilmesinde çok önde bir yer tutan jimnastik, izcilik ve spor ile memleket 
çocuklarını daha mekteb sıralarında iken yarın yurdu koruma yolunda üstlerine alacakları kut
lu yüküme hazırlayan askerliğe alıştırma dersleri gibi doğrudan doğruya ihtisas.'! dr yanan bir ye
rin de bakanlığımız kurumunda bulunması gerekli olduğundan yine bağlı kanun taslağı ile işleri 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/3423 
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sayılan bir de (Jimnasti, izcilik ve spor müdürlüğü) kurulması düşünülmüştür. 

Bunlardan başka 2287 numaralı kanunim bu teklifle değiştirilmesi gereken veya bakanlığın 
işlerinin yürümesini güçleştiren bir kaç maddesi de değiştirilmiştir. 

Yeni kurulan dairelerin kadroları bütçemiz ve merkez kurumumuz içinde yapılan kısmalarla 
karşılanarak bağlı kanun taslağı sunulmuştur. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 9 - IV -1935 

Karar No. 4 
Esas No. 1/62 

Yüksek Reisliğe 

Kültür bakanlığı merkez örgütlerine dörd 
daire daha katılmasını amaç tutan kanun tasla
ğı, komisyonumuzda Kültür bakanı da bulundu
ğu halde konuşuldu. 

Kültür bakanlığı işlerinin, bir çok alanlar
daki inkilâb hareketleri yüzünden gün geçtikçe 
arttığı, önemlendiği ve çeşitlendiği apaçık oldu
ğundan bakanlığın bu kanundan yana ileri sür
düğü sebebler yerinde görüldü ve sekizinci mad
dede sözü geçen (A) ve (B) belgili sayalgılarda 
kadroya ilişkin düzeltmeler yapıldı, kanun şe-
kilsel değişikliklerle onandı. 

Kanun, koyduğu yepyeni hükümler bakımın
dan bir eklenti kanun olmaktan çok değiştiren 
kanun olduğu için gerek genel kılığı, gerek mad
deleri komisyonumuzda bu bakıma uygun bir 
sekile girmiştir. Komisyonumuz, Yüce Kamu
tayımızın, kanunlarımızın öz dilde çıkması için 
her vakit göstermekte olduğu ideyel isteği de 

Maarif vekilliği merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanuna eklenmek üzere hazırlanan 
ve Başvekâletin 15 - XII -1934 tarih ve 6/3423 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 

önemle göz önünde bulundurarak bu kanundaki 
yabancı sözler yerine de öz türkçelerini koydu. 

Kanun maddelerinin komisyonumuzda aldığı 
yeni sekile göre Hükümetin önergesindeki iki 
madde de büsbütün kaldırıldı ve on iki madde 
olarak Yüce Kamutay Sayın Genel Kuruluna 
sunuldu. 

Maarif E. Reisi Bu M. M» 
Erzurum Trabzon 

Nafi Kansu Hamdi Ülkmrmn 
Aza Aza 

Antalya istanbul 
T. Baştuğ Dr. N. ö. îrdelb 

Aza Aza 
Konya Manisa 

Şevket Dağ Kâzım Nami Duru 
Aza Aza 

Ordu 
Selim Sırn Tarcan 

lâyihası Maarif encümeninin mazbatasile birlik
te encümenimize verilmiş olmakla Maarif vekili 
Abidin özmen bulunduğu halde okundu ve ko
nuşuldu. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 13 -V - 1935 

Karar No. 62 
Esas No. i/62 

Yüksek Reisliğe 
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Maarif vekâleti merkez teşkilâtında yeniden 
ihdası düşünülen Güzel sanatler umımTn1ı3ur-
lüğü ile neşriyat, hususî mektebler ve spor mü
dürlüklerinin kurulması için Hükümetin esbabı 
mueibesinde gösterilen sebebler ve Maarif ve
kili tarafından encümende verilen izahat yerin
de bulunarak kanun lâyihası encümenimizce de' 
esas itibarile kabul edilmiştir. Yedinci madde ile 
2287 sayılı kanunun 27 nci maddesine eklenme
sine lüzum gösterilen fıkraya Zat işleri müdü
rünün de konması için Maarif vekili tarafından 
yapılan teklif encümenimizce de kabul edilerek 
fıkraya (Zat işleri müdürlüğü) ibaresi ilâve 
edilmiştir. Kanunun malî sene iptidasında mu
teber olmasında bazı faideler mülâhaza edilmiş 
olduğundan 11 nci madde bu esasa göre değiş
tirilmiş ve Maarif encümeninin hazırladığı ka

nun lâyihasmm diğer maddeleri olduğu gibi 
IIlBuI^ilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. v 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Bay 
Kâtib 

İstanbul Bayazıd Çorum 
F. öymen İhsan Tav M. Cantekin 

İstanbul Malatya Manisa 
8. TJraz O. Taner Türkoğlu 
Muş Srvas Sivas 

Ş. Çüoğlu R, Basara Remzi Çiner 
Tokad Kırklaıfei 

8. Genca Ş, Ödül 

(S. Savat: 112), 
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HÜKÛMETİN TEKLÎFt 

Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kındaki kanuna eklenecek kanun taslağı 

BİRİNCİ MADDE — 2287 numaralı kanu
nun birinci maddesinde yazılı dairelere aşağıda 
adlan yazılı kurumlar katılmışır: 

a) Güzel sanatlar umum müdürlüğü, 
, b) Özel mektebler müdürlüğü, 

c) Basmı ve yayım müdürlüğü, 
d) Cimnastik, spor ve izcilik müdürlüğü. 

İKÎNCİ MADDE — Bu kanunun birinci 
maddesile kurulan Güzel sanatlar umum müdür
lüğünün göreceği işler şunlardır: 

a) Türk ulusunun güzel sanatların her ko
lunda önürmesi iğin gereken işleri yapmak, 

b) Maarif vekilliğine bağlı güzel sanatlar 
kurum ve mekteblerinin her türlü işlerini gör
mek. 

Bu umum müdürlük güzel sanatların türlü 
kollarile uğraşmak üzere iki bölüme ayrılır. Bö
lümlerden biri mekteblerde ve mektebler dışın
da dramatik sanatlar ve müzik, öteki de plâstik 
sanat işlerinin ulusal ülküye uygun olarak yü
rümesine ve yayılmasına, ulusun bu yönden 
yücelmesine, yetişmesine çalışır ve bu çalışma
ların ulusun soysal terbiyesi bakımından gereği 
gibi verimli olması yollarını arar ve gösterir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 2287 numaralı kanu-

MAARİF ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRİŞİ 

Maarif bakanlığı merkez örgütleri ve ödevleri 
hakkındaki 2287 numaralı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerin eklen

mesine aid kanun taslağı 

MADDE 1 — 2287 sayılı kanunun 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Maarif bakanlığı merkez örgütleri aşağıda 
yazılı orun ve dairelerdir: 

A - Asbakanlık, 
B - Kültür danışrtı, 
0 - Ulusal talim ve terbyie dairesi, 
Ç - Teftiş kurulu, 
D - Yüksek okullar genel müdürlüğü, 
E - Orta okullar genel müdürlüğü, 
F - İlk okullar genel müdürlüğü, 
G - Meslekî ve teknik okullar genel müdür

lüğü, 
H - Güzel sanatlar genel müdürlüğü, 
1 - özel okullar müdürlüğü, 
J - Beden terbiyesi ve izcilik müdürlüğü, 
K - Basım ve yayım müdürlüğü, 
L - Müzeler müdürlüğü, 
M - Kütüpaneler müdürlüğü, 
N - Okul müzesi müdürlüğü, 
O - Zat işleri müdürlüğü, 
ö - Özel kalem müdürlüğü, 
P - Yapı işleri dairesi, 
R - Levazım müdürlüğü 
S - Evrak müdürlüğü. 

MADDE 2 — Güzel sanatlar genel müdürlü
ğünün göreceği işler şunlardır: 

Okullarda ve okullar dışında dramatik 
sanatlarla, müzik ve plâstik sanat işlerinin ulu
sal ülküye uygun olarak yürümesine ve yayılma
sına, ulusun bu yönden yetişmesine ve yücelme
sine çalışmak ve bu çalışmanın soysal terbiye ba
kımından gereği gibi verimli olması yollarını 
aramak ve göstermektir. 

MADDE 3 — Özel okullar müdürlüğünün 
( S. Sayısı : 112 ) 
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BÜTÇE ENCÜlfENÎNÎN DEĞİŞRÎŞÎ 

MADDE 1 — Maarif encümeninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Maarif encümeninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Maarif encümeninin 3 ncü 

( S. Sayısı : 112 \ 
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nun on ikinci ve on üçüncü maddelerde Orta ve 
İlk tedrisat umum müdürlüklerine verilen işleri 
bu kanunla kurulan Özel mektebler müdürlüğü 
görecektir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Basım ve yayım 
müdürlüğünün göreceği işler şunlardır: 

a) Maarif vekâletince çıkarılacak her türlü 
basmayazı ve resimlere aid işler, 

b) Telif hakkı işleri, 
c) Devlet matbaasını gözetme ve bu kurumun 

vekilliğe bağlı işlerinin görülmesi, 
d) Devlet kitablan mütedavil sermayesinin 

işletilmesini gözetmek, 
e) Mekteb kitapları ve mekteb kitapları san

dığının işlerine bakmak, 
f) özel basma yazılara dair yazı ve yardım 

işleri, 
g) Basmayazı ve resimleri derlemenin vekâ

letçe görülecek işleri, 
h) Vekilliğin türlü istatistiklere aid yazı 

işleri. 

BEŞİNCİ MADDE — Jimnastik, spor ve iz
cilik müdürlüğünün göreceği işler şunlardır: 

a) Mekteblerde jimnastik, izcilik ve spor iş
lerini düzeltmek ve bir elden görmek, 

b) Mektebler dışındaki jimnastik ve spor gi
dişlerinin Maarif vekilliğine dayanan işleri, 

c) Mekteblerde askerliğe yetiştirme dersleri 
işleri, 

D - Maarif vekilliğinin seferberlik işleri. 

ALTINCI MADDE — 2287 numaralı kanu
nun dokuzuncu maddesinde yazdı üye sayısı 6 
ya indirilmiştir. 

6 -
I Mİ. E. 

ödevi 3287 saydı kanunun 12 nci ve 13 ncü mad
delerde orta ve ilk okullar genel müdürlükle-

| rine verilen işlerden özel okullarla ilgili olan
larını görmektir. 

MADDE 4 — Basım ve yayım müdürlüğünün 
I göreceği işler şunlardır: 

A - Kültür bakanlığınca çıkarılacak her 
türlü basmayazı ve resimlerle ilgili işler, 

B - Ulusal talim ve terbiye dairesince ona
nan özel yazılarla okul kitaplarına, telif ve ter
cüme hakkına ilişkin idarî işler, 

C - Okul kitapları sandığının işleri, 
Ç - Devlet basım evinin gözetilmesi ve bu 

kurumun bakanlığa bağlı işleri, 
D -Devlet kitapları mütedavil sermayesi 

işleri, 
E - Basmayazı ve resmleri derlemenin ba

kanlıkça görülecek işleri, 
F - Bakanlığın türlü istatistiklere ilişkin 

yazı işleri, 
H - Bütün kanun, nizamname, talimatname 

ve emirlerin toplanması ve gerekenlerin gere
ken yerlere yayılması işleri, 

G - Bakanlıkça hazırlanan dergilerin çıka
rılması ve dağıtılması işleri. 

MADDE 5 — Beden terbiyesi ve izcilik mü
dürlüğünün göreceği işler şunlardır: 

A - Okulların beden terbiyesi ve izcilik iş
leri, 

B - Okullar dışındaki beden terbiyesi gidiş
lerinin Kültür bakanlığına dayanan işleri, 

C - Okullarda askerliğe yetiştirme dersleri 
işleri, 

D - Kültür bakanlığının seferberlik işleri. 

MADDE 6 — 2287 saydı kanunun 9 ncu 
maddesinin birinci ve (Ç) fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Ulusal talim ve terbiye kurumunun bir baş
kanı ve altı üyesi vardır. Bu kurul bakanlığın 
ilmsel danışma kurulu olup ödevleri şunlardır: 

Ç - Halkı Cumhuriyet esaslarına göre hazır
layacak ve bütün kültür kurumlarında ulusal 
terbiyeyi pekiştirecek tedbirleri düşünmek ve 
bakanlık orununa önergelerde bulunmak, 

Kurul başkanının ödevi kurulun toplantıla-
I rina başkanlık etmek, incelenmesi gereken soru-

{ S. Sayısı : 112 ) 
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B. E. 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Maarif encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Maarif encümeninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Maarif encümeninin 6 ne ımad-
desi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 112 ) 
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YEDÎNOÎ MADDE — 2287 numaralı kanu
nun on ikinci maddesindeki hususî lise ve orta 
mekteblerle on üçüncü maddesindeki hususî ilk 
mektebler ve dersanelere aid kayidler kaldırıl
mıştır. 

SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun birinci 
iaaddesile yeni kurulan dörd dairenin kadrosu 
bağlı (A) belgili say algıda gösterilmiş ve buna 
karşılık olarak 1452, 2287 ve 2527 numaralı 
kanunlarla kurulmuş olan işlerden bağlı (C) 
belgili sayalgıda gösterilenler kaldırılmıştır. 

DOKUZUNCU MADDE — Sağlık, müzeler, 
kütüphaneler ve güzel sanatler işlerile uğraş
mak üzere ayrılacak müfettişler 2287 numaralı 
kanunun yirmi altıncı maddesinin 3 numaralı 
fıkrasındaki en az beş sene muallimlik etmiş ol
maktan müstesna tutulmuşlardır. 

ONUNCU MADDE — Levazım ve evrak 
müdürleri 2287 numaralı kanunun yirmi yedin
ci maddesindeki en az üç senelik tedrisat müfet
tişliği, maarif müdürlüğü veya orta mekteb mu
allimliği yapmış olmaktan müstesna tutulmuş
lardır. 

ON BÎRÎNCÎ MADDE — 2287 numaralı 
kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki gibi değişti
rilmiştir: * 

Maarif şûrasının, Millî talim ve terbiye heye-
tile Teftiş heyetinin işleri ve çalışmalarile umum 
müdürlükler işlerinin bölümleri arasında ne yol
da üleştirileceği bir nizamname ile gösterilir. 

ON İKİNCİ MADDE — Maarif vekilliği, bu 
kanuna bağlı (B) belgili sayalgıda gösterilen 
ihtisas işlerinde kadro maaşı tutan ücret veril
mek üzere memur kullanabilir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşrin
den muteberdir. 

8 — 
I Mf. E. 

lan üyelere ve uygun görülecek başka kişilere 
dağıtmak, telif, tercüme ve yayım ile kurulun 

• ödevlerine ilişkin işleri düzenine koymak ve 
kontrol etmektir. 

Kurula, idarî işlere bakan bir şube ile ge
rektiği kadar mütercim ve bir kütüpane bağ
lıdır. 

MADDE 7 — 2287 sayılı kanunun 27 nci 
maddesine aşağıdaki bölek eklenmiştir: 

Levazım ve evrak müdürleri bu kayidlere 
bağlı değildirler. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Sağlık, müzeler, kütüpaneler 
ve güzel sanatlar işlerine memur edilecek mü
fettişler, 2287 sayılı kanunun 26 nci maddesin
deki 3 sayılı böleğin en az beş yıl muallimlik 
etmiş olmak kaydinden ayrı tutulurlar. 

Ancak bu şekilde tayin edilen müfettişler bu 
ödevlerden ayrılınca tayinlerinden önceki ihti
saslarına göre iş alabililrer. 

MADDE 10 — Maarif bakanlığı bu kanuna 
bağlı (B) belgeli sayalgıda gösterilen ihtisas 
işlerinde kadro aylığı tutarı ücret veriumek üze
re işyar kullanabilir. 

| MADDE 11 — Bu kanunun hükmü çıktığı 
! günden yürür. 

(S. Sayısı : 112) 
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MADDE 7 — 2287 sayılı kanunun 27 nei 
maddesine aşağıdaki bölek eklenmiştir: 

Zat işleri müdürü ile levazım ve evrak mü
dürleri bu kayidlere bağlı değildirler. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Maarif encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Maarif encümeninin 10 ncu • 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükmü 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir. 

( S. Sayısı : 112 ) 
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ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini îcra Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

12-XII-1934 
Bş. V. 

/. İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ab. özmen 
S. î. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na.V. 
^ Çetinkaya 

Gt. t V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Mal. V. 
F. Ağralt 

Ik. V 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Mf. E. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yerine getirir. 

(S. Sayısi : 112) 
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MADDE 12 — Maarif encümeninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı; 112) 
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Hükümetin teklifine bağlı 
A - BELGİLİ SAYALGI 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Güzel sanatlar genel müdürlüğü 
4 Genel müdür 
7 Şube müdürü 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 
14 Evrak ve dosya memuru 
15 Kâtib 

özel okullar müdürlüğü 
6 Müdür 

11 Mümeyyiz 
14 Tetkik memuru 
14 Evrak ve dosya memuru 
15 Kâtib 

Basım ve yayım müdürlüğü 
6 Müdür 
8 Müdür muavini 

Mütercim 
11 ikinci smıf mümeyyiz 
11 Derleme memuru 
12 Hesab memuru 
12 Türk tarih komisyonu kütüphane memuru 
14 Evrak ve dosya memuru 
15 Kâtib 
15 Depo memuru 

Beden terbiyesi ve izcilik müdürlüğü 
6 Müdür 
7 Şube müdürü 

11 ikinci smıf mümeyyiz 
14 Evrak ve dosya memuru 
15 Kâtib 

Hükümetin teklifine bağlı 
B - BELGİLİ SAYALGI 

Güzel sanatlar genel müdürlüğü 
Güzel sanatlar şube müdürlüğü 
Beden terbiyesi ve izcilik müdürlüğü 
Beden terbiyesi ve izcilik şube müdürlüğü 

( S. Sayısı : 112 ) 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

90 
55 
30 
20 
17,5 

70 
30 
20 
20 
17,5 

70 
45 

1 150 Ücret 
1 
1 
1 

u 1 
1 
3 
1 

ü 
1 1 
1 
1 
2 

30 
30 
25 
25 
20 
17,5 
17,5 

70 
55 
30 
20 
17,5 
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Hükümetin teklifine bağlı 
C - BELGÎLÎ SAYALGI 

Derece 

12 
19 

12 
17 
17 
14 
17 

4 
7 
7 
8 

11 
14 
14 
15 
15 
17 

15 

11 
14 
15 

14 
17 

Memuriyetin nevi 

Türk tarih encümeni 
Kütüphane memuru 
Kâtib 

Devlet matbaası 
Hesab memuru 
Kayid memuru 
Cari hesab ve sipariş memuru 
imalât refiM 
Kâtib 

Millî talim ve terbiye dairesi 
Aza 
Neşriyat müdürü 
İstatistik müdürü 
Şube müdür muavini 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Harita ve grafik memuru 
Evrak ve dosya memudu 
Evrak ve dosya memuru 

» 

Orta tedrisat umum müdürlüğü 
Kâtib 

îlk tedrisat umum müdürlüğü 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtib 

İnşaat dairesi 
Muamelât memuru 
Kâtib - ! 

Aded 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
. ...-

1 
2 
1 

1 
1 

Maaş 

25 
10 

25 
14 
14 
20 
14 

/ 
90 
55 
55 
45 
30 
20 
20 
17,5 
17,5 
14 

17,5 

30 
20 
17,5 

20 
14 

Basma yazı ve resimleri derleme müdürlüğü 
11 Tetkik memuru 1 30 

( S. Sayısı : 112 ) 
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Maarif encümeninin değiştirişine bağlı 

A - BELGÎLÎ SAYALGI 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Güzel sanatlar genel müdürlüğü 
4 Genel müdür 1 90 
7 Şube müdürü 1 55 

11 ikinci sınıf mümeyyiz 1 30 
14 Evrak ve dosya memuru 1 20 
15 Kâtib 1 17,5 

özel dkıüalar müdürlüğü 
6 Müdür 1 70 

11 Mümeyyiz 1 30 
14 Tetkik memuru 1 20 
14 Evrak ve dosya memuru 1 20 
15 Kâtib 1 17,5 

Basım ve yayım müdürlüğü 
6 Müdür 1 70 
8 Müdür muavini 1 45 

11 ikinci sınıf mümeyyiz 1 30 
11 Derleme memuru 1 30 
12 Hesab memuru 1 25 
12 Türk tarih komisyonu kütupane memuru 1 25 
14 Evrak ve dosya memuru 1 20 
15 Kâtib 3 17,5 
15 Depo memuru 1 17,5 

Beden terbiyesi ve İzcilik müdürlüğü 
6 Müdür 1 70 
7 Şube müdürü 1 55 

11 ikinci sınıf mümeyyiz 1 30 
14 Evrak ve dosya memuru 1 20 
15 Kâtib 2 17,5 

Maarif encümeninizi değiştirişine bağlı 
B - BELGÎLÎ SAYALGI 

Güzel sanatlar genel müdürlüğü 
Güzel sanatlar şube müdürlüğü 
Beden terbiyesi ve izcilik müdürlüğü 
Beden terbiyesi ve izcilik şube müdürlüğü 

( S. Sayısı : 112 ) 
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Maarif encümeninin değiştirişine bağlı 

C - BELGÎLÎ SAYALGI 

Derece 

12 
19 

12 
17 
17 
14 
17 
14 

4 
7 
7 
8 

11 
14 
14 
15 
15 
17 

15 

11 
14 
15 

14 
17 

! Memuriyetin nevi 

Türk tarih encümeni 
Kütüphane memuru 
Kâtib 

Devlet matbaası 
Hesab memuru 
Kayid memuru 
Gari hesab ve sipariş memuru 
İmalât şefi refiki 
Kâtib 
Mamul eşya ambar memuru 

Millî talim ve terbiye dairesi 
Aza 
Neşriyat müdürü 
İstatistik müdürü 
Şube müdür muavini 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Harita ve grafik memuru 
Evrak ve dosya memuru 
Kâtib 

» 

Orta tedrisat umum müdürlüğü 
Kâtib 

İlk tedrisat umum müdürlüğü 
İkinci smıf mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtib 

İnşaat dairesi 
Muamelât memuru 
Kâtib 

Aded 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
2 
1 

1 
1 

Maaş 

25 
10 

25 
14 
14 
20 
14 
20 

90 
55 
55 
45 
30 
20 
20 
17,5 
17,5 
14 

17,5 

30 
20 
17,5 

20 
14 

Basma yazı ve resimleri derleme müdürlüğü 
11 Tetkik memuru 1 30 

»e-« 
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