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Sayifa 
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lere tay in edilmis. bu lunan la rm bu suret l ge-
cirdikleri hizmet imuddetlerinin naimzetlik 
muddet ler ine mahsub edilip edilmeyeceginin 
tefsiri hakkinda Basvekalet tezkeresi ve Ma-
liy ve Biitce encumenleri mjazbatalari (3/230) 55 
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maddelerinin degi§tirilmiesi hakkinda kanun 
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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Kiyilarm igiklanmasi ve igaretlenmesi kaidelerinin 
birle§tirilmesi konferansi mukarreratina iltihakimiza 
dair kanun layihasi kabul edildi. 

Tiirk bayragi kanunu layihasi miizakere, birinci 
maddesi kabul ve diger maddeleri enciimene iade 
olundu. 

Tiirkiye Ciimhuriyeti ile tspanya Ciimburiyeti ara-
smda imzalanan ticaret ve Miring anla$majinp tas-
dikina dair olan kanun liyihasmm birinci muzakeresi 

Layihalar 
1 — Ankarada tarih, dil ve cografya fakiiltesi 

kurulmasi hakkindaki kanunda degigiklik yapilmasma 
dair kanun layihasi (1/536) (Maarif ve But§e en-
ciimenlerine). 

2 — Harbin oniinii almaga mahsus Cenubi - Ame-
rika muahedesine Ciimhuriyet Hiikumietince vuku 
bulan iltihakin tasdikina dair kanun layihasi (1/537) 
(Hariciye enciimenine). 

3 — Istanbul ve Izmir liman i§leri idarelerinin 
Iktisad vekaletine devri hakkmda kanun layihasi. 
(1/538) (Iktisad, Giimriik ve inhisarlar, Maliye 
ve Biitce enciimenlerine). 

Takrirler 
4 — Yozgad mebusu Emin Dramanin, Arzuhal 

enciimeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalik karar cet-
velindcki 228 sayili karann Umumi Heyette miizake-
resine dair takriri (4/20) (Arzuhal enciimenine). 

5 — Yozgad mebusu Emin Dramanin, Arzuhal 
enciintyeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalik karar cet-
velindeki 226 ve 240 sayili kararlarm Umumi Heyette 
miizakeresine dair takriri (4/21) (Arzuhal encii
menine). 

6 — Yozgad mebusu Emin Dramanin, Arzuhal 
enciimeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalik karar cet-
velindeki 253 sayili karann Umumi Heyette miizake
resine dair takriri (4/22) (Arzuhal enciimenine). 

7 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzuhal 
enciimeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalik karar cet-
velindeki 263 sayili karann Umumi Heyette miizake
resine dair takriri (4/23) (Arzuhal enciimenine). 

Mazbatalar 
8 — Barut ve mevaddi infilakiye ve fi§ek ve av 

sagmasi inhisarlan i§Ietme muvakkat idaresinin 1932 
yih son hesabina ait mutabakat bey anna mesinin su-

yapildi. 
Maliye vekileti tegkilat ve vazifeleri hakkindaki 

kanun layihasjnm da cuma giinti muzakeresi karar-
la§tirildiktan sonra car§amba gfintt toplamlmak iizere 
inikad bitirildi. 

Balkan Vekili Katib Katib 
Nuri Conker Kutahya Bahkesir 

Na§id Uhig Sabiha Gbkclil 

nulduguna dair Divani muhasebat Riyaseti tezkere-
sile barut ve mevaddi infilakiye inhisari idaresinin 
1932 yih son hesabi hakkmda kanun layihasi ve Di
vani muhasebat enciimeni mazbatasi (3/225, 1/275) 
(Ruznameye). 

9 — Devlet demiryollan ve limanlan i§letme 
umum miidiirliigii 1931 yih son hesabi hakkmda Di
vani muhasebat Riyaseti tezkeresile Devlet demiryol
lan ve limanlan igletme umum mudiirliigii 1931 yih 
son hesabi hakkmda kanun layihasi ve Divani muha
sebat enciimeni mazbatasi (3/125, 1/520) (Ruzna
meye). 

10 — Devlet demiryollan ve limanlan igletme 
umum miidiirliigii 1932 yih son hesabina ait mutaba
kat beyannamesinin sunukiuguna dair Divani mu
hasebat Riyaseti tezkeresile Devlet demiryollan ve 
limanlan igletme umum miidiirliigii 1932 yih son 
hesabi hakkmda kanun layihasi ve Divani muhasebflt 
enciimeni mazbatasi (3/214, 1/72) (Ruznameye). 

11 — Ispirto ve ippirtolu i?kile.r inhisari idare
sinin 1931 yili son hesabina ait mutabakat heyanna,-
mesinin sunulduguna dair Divani muhasebat Riyaseti 
tezkeresile Ispirto ve ispirtolu igkiler inhisari idare
sinin 1931 yih son hesabi hakkmda kanun layihasi 
ve Divani muhasebat enciimeni mazbatasi (3/163, 
1/278) (Ruznameye). 

12 — Maragm Yenikale nahiyesinin Yeni koyiin-
den Siileyman Kahyaoglu Memiedin oliim cezasma 
garpilmasi hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Adliye 
enciimeni mazbatasi (3/228) (Ruznameye). 

13 — Milli Miidafaa vekaleti 1935 yih kara ve de-
niz biitcelerinde 84 804 liralik miinakale yapilmasma 
dair kanun layihasi ve Biit?e enciimeni mazbatasi 
(1/531) (Ruznameye). 

2 — HAVALE; E ; D & E N EVIfcAK 



B l R l N C I GELSE 
Acilma saati : 15 

£A§KAN — Refet Canitez 

KATIPLER ; Ziya Gevher Etili (Qaaakkale), Sabiha Gbkgtil (Bahkesir), 

^ • » " 

BA§KAN — Celse agilmistir. 

3 — MtJZAKERE EDlIEN MADBELER 

1 — Ihtiyat zdbitleri ve ihtiyat askeri me-
murlari kanununun 19 ncu maddesinin degisti-
rilmesi hakkmda kanun layihasi ve Milli Mudafaa 
ve Biltge encumenleri mazbatalari (1/493) [1] 

BALKAN — Mazbatayi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edihnistir. 

2 — 2919 sayih kanunun nesrinden evvel Hii-
kumct hesabma tahsil etmis olupta kendi 
meslek ve ihtisaslan dahilinde ucretli vazifelere 
tayin edilmis buluna.nlar.in bu suretle gegirdik-
leri hizmet milddetlerinin namzetlik mdiddetleri-
ne mahsup edilip edilmeyeceginin tefsiri hakkm-
da Basvekdlet tezkeresi ve Maliye ve Biltge 
encilmenleri mazbatalari (3/230) [2] 

B A,$K AN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? (Hayir sesleri). Maddelere ge-
$<lme3ipi reye arzediyorum, Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiffcte. 

Memurin kanununun muaddel 64' ncu madde
sine bir fikra eklenmesine dair, kanun 

1 — 16 - IH - 1£36 tarih ve 2919 
sayili: kanunun; dorcHincu maddes! ile degislsiri-
len memurin kanununun 64 nou maddesine asar 
grdaki: fikra. eklenmislar : 

( Mecburi hizmet miikallefdyfiti. sebebile 2910 
numarali: kanunun nesrinden ewel ucretdi ola*-
rak istihdam edilmis olanlarm da bu suretle ge-
gea hizmet miiddetleri namzetlik miiddetdne ve 
mecburi hiametlerine mahsup edilir). 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul ekiilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun neeri tarihinden 
mutieber4ir. 

B£§&AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul: edilmi^tir. 

[1] 160 sayili basmayaziya ek zaptin sonun-
d&dir. 

[2] 183 sayili, basmayazi zaphn sanundadtr. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya tcra Vekileri Heyeti memurdur. 

BA§JKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmi^tir. 

tkittci miizakeresi miiddeti zarfmda yapila-
caktar. 

3 — Maas kanununun 13, 24 ve 25 nci mad-
delermin degistirilmesi hakkmda kanun layiha
si ve Milli Mudafaa ve Biltge encilmenleri maz
batalari (1/494) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edihnistir. 

Maas kanununun bazi maddelermin degistiril-
mesine dair kanun 

MADDE 1 — 20 haairan 1927 tarih ve 1108 
numarali maas kanununun 13/24 ve 25 nci nmd-
deleri asagidaki sekilde degistirilmi^tir : 

MADDE 13 — tlcretle miistahdem olanlara 
istirahat ve mesalihi zatiyeleri igin senede azami 
15 gun ve raporla taayyiin eden hastaliklarm-
dan nasi iki ay mezuniyet verilebilecegi gibi bu 
miiddet igin iicretleri dahi tarn olarak verilir. 
1076 numarali kanunun 14 ncu maddesine gore 
hazarda talim ve manevra igin gagrrdan ihtiyat 
subay ve askeri memurlar da bu miiddet igin 
mezun sayilarak iicretleri dairelerince tarn ola
rak verilir. Vazife esnasmda bir kaza neticesin-
de hastalanarak vazifesi basma gelemeyenlerin 
iicretleri hakkmda memurin gibi muamele olu-
nur. Mukavelename ile istihdam olunanlar bu 
hususta mukavelenamelerindeki seraite tabidir-
ler. 

HtJSNtr KlTAPgi (Mugla) — Bu maddede, 
degistirilecek maddelerden 13 noii madde de ya-
zilidrr. HalbuM zannima kalrrsa 13 ncii madde-
nin degistirilmesine liizum yoktur. Bu itibar-
la buradan 13 rakammm kaldirilmasrni isteye-

[1] 184 say ill basmayazi zaptin sonundadir. 
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cegim. Fakat evvela 13 ncii madde hakkinda 
izahat vereyim ki, kaldinlmasma liizum var mi-
dir, yok mudur, anlasilsm? 

On iiciincii madde, iicretli memurlarm ne su-
retle mezun olacaklarmi gosterir. 13 ncii mad-
denin muhtevasi zaten budur. Tadile tabi tutl-
mayan kisrmlarda iicretli memurlarm 15 gun 
veya iki ay ne suretle mezun olacaklan musar-
rahtir. Ihtiyat zabitlerinin manevra ve talim 
igin gagrildiklan zaman mezun gibi muamele g'6~ 
recekleri ve o miiddete aid iicretlerini tamamen 
alacaklari gosterilmektedir. Tadilin sebebi de 
bu noktayi tebariiz ettirmektir. Halbuki maas 
kanununun 25 nci maddesi de tadil gbrmekte-
dir. 25 nci maddeyi okursak, iicretli memur-
lar igin hiikiim koymaga liizum olmadigrni an-
lariz. Hakikaten 25 nci maddede onlar da da-
hildir. Ordaki hiikiim, bunlan da ihtiva etmek-
tedir. Bu maddeyi okuyorum. 

« Umumi muvazeneye dahil olan veya miil
hak ve hususi biitgelerle idare edilen dairelerde 
veya sermayesinin tamami Devlete aid olan ve
ya hususi kanunlarla Devletge teskil edilen veya 
bir imtiyazi isleten miiesseselerde miistahdem 
olup talim ve manevra miinasebetile silah al-
tma almanlarrn maas veya iicretleri .... ». 

Groriiliiyor ki, madde hem maasa, hem de iic-
rete samildir. tsterse hususi idareden, miilhak 
biitcelerden veya umumi muvazeneden maas ve
ya iicret alsm, hepsini ihtiva eder. Hizmette 
bulunan bir memur, manevraya gidecegi zaman 
ona diyoruz ki, sen mezunsun, parani da men-
sup oldugun dairenden alacaksm. tJcretli me-
murlari da bu sekil muameleden istisna etmege 
ve onlan bu kayitten harig brrakmaga liizum 
yoktur. 

Maddenin samil hukmii, bunun hakkmda da-
hi varittir. Onun igin hem 13 ncii maddenin ilga-
smi, hem de birinci maddedeki 13 rakammm 
kaldirilmasmi isteyecegim. 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Ka-
nunda, maasli olan memurlar manevra veya ta
lim miinasebetile silah altrna almdiklari zaman, 
mezun addedilirler, diyor. Bunda da kendile-
rine maasm nasil verilecegine dair ayrica hiikiim 
vardir. Fakat iicretle mustahdem olanlar icin 
hie, bir hiikiim yoktur. Yalniz 13 ncii madde-
dir ki mezun olacaklan hukmiinii ihtiva etmek-
tedir. 

Teklif edilen layihanm hedefi sudur: De-
min buyurduklari 25 nci maddede tavzih edil-
mektedir. Maas veya iicretli olanlar talim mii
nasebetile silah altma almdiMari zaman maas-
larini ait olduklari dairelerden alacaklar. Bun-
lar haricinde kalanlarin da maaslari ciheti as-
keriyece verilecektir. 

^imdi yuikarida 13 ncii madde mezuniyet se-
killerini tesbit ederken manevra veya talim mii
nasebetile silah altma almanlarrn mezun addedi-
leeekleri hiikmiinii ihtiva etmekte ve 25 nci 

maddede bunlara maaslarmm nasil verilecegini 
tesbit etmektedir. Zaten Hiikumetten gelen la-
yiha da bu sekildedir. Biz de bunu, kanundaki 
tenazuru temin noktasindan aynen kabul ettik. 

HtJSNU KlTAPQI (Mugla) — Evvela 13 ncii 
madde yalniz mezuniyetten bahsetmez. Bu bir 
ikincisi, 25 nci maddede yalniz para mi ala
caklari yazilidrr; onlar mezun degil midirler? 
Buradaki hiikiim, mezuniyeti tazammun edi-
yor mu, etmiyor mu? 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Eder. 
HttSNtJ KITAPCI (Mugla) — Burada sera-

hat olmadigi igin bu arkadaslar mezun olmaya-
caklar midrr? 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Me
zun addedilirler. Yalniz vaziyet sudur ki muva-
zenei umumiyeden maas veya iicret alanlarm 
mezuniyetleri bu kanunla tesbit edilmektedir. 
Digerlerinin, yani miilhak biitgelerle Devlet 
miiesseseleri memurlarmm bu sekilde mezuni
yetleri hakkinda kanun bir hiikiim ihtiva etmek
tedir. Zimnen bunlar mezun addedileceklerdir. 
Fakat sarih olarak muvazenei umumiyeden ma
as alan memurlarm ne gibi ahvalde mezun ola
caklan zikredildigi igin biz de bunu kabul et-
meyi faydali bulduk. Teklif bu sekilde idi. Ay
nen kabul ettik. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Kabul 
buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul edil-
mistir. 

Madde 24 — Seferberlikte fill hizmet hari
cinde askeri bir riitbe ile silah altma 
almanlarrn riitbelerine gore muhassasatlan ye-
kunu miilki vazifelerinin muhassasati yekunun-
dan noksan bulundugu takdirde farki mensub 
oldugu daire biitgesinden tesviye olunur. 

BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Madde 25 — Umumi muvazeneye dahil olan 
veya miilhak ve hususi biitgelerle idare edilen 
dairelerde veya sermayesinin tamami Devlete 
aid olan veya hususi kanunlarla Devletge tes
kil edilen veya bir imtiyazi isleten miiesseseler
de mustahdem olup talim ve manevra miinase
betile silah altma almanlarrn maas veya iicret
leri - Bunlar askeri riitbeyi haiz olsun olmasin -
mensup olduklari daire ve miiesseselerce tarn 
olarak verilir. Bunlar haricinde kalanlarin ta
lim ve manevra igin orduda kaldiklari miiddete 
aid maaslari kitaya iltihaklari tarihin-
den itibaren riitbelerine gore Milli Miidafaa ve-
kaleti biitgesinden verilir. 

RIFAT VARDAR (Zonguldak) — Bir sual. 
Meclisi umumi azalarile enciimen azalari da iic
ret almaktadirlar. Onlar hakkinda bu maddede 
de sarahat yoktur. Enciimenden soruyorum. 
Bunlar da dahil midir, degil midir, iicretlerini 
alabilecekler midir? Hizmete gidecekleri zaman 
yerlerini muhafaza edecekler mi? 

— 56 — 
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BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 

tJcret almak meselesi bu enciimen azalarma da 
ve hususi idarelere de samildir. 

RIFAT VARDAR (Zonguldak) — Zapta geg-
sin. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Bu cevap ka-
fi degildir. Buna dair bir tefsir karari vardir. 
Zannederim ki, birinci devrede gikmistir. Bu hu-
suslan uzun boylu yazmaktadrr. Onlarm da 
mezun addedilmesi lazimgelirse meselenin encu
mene almip tetkik edilmesi lazmidrr. Meclisi 
umumi azalarmm asker olduklari zaman iicret 
vaziyetleri iizerinde bir tefsir karari mevcuttur. 

KAZIM NAMI DURU (Manisa) — Arkadas-
lar, baska meslekten olanlari bilmiyorum. Yal-
niz muallimleri 50k iyi tanirim. Bu giin ihtiyat 
zabitlerinin % 45 ni muallimler teskil ediyor. 
Bilhassa ilk mektep muallimleri. En az para alan 
ve fakir olan bunlardir. Aldiklan 40 - 45 lira 
ile anasini, babasmi, karismi ve gocuklarmi ge-
gindirenler var. §imdi bunlar kazalardan bu-
raya, yahud garnizonlara gelecekler. Bunlara 
yalniz yol parasi verilecek. Halbuki burada bu-
lunduklan miiddetge ne yiyip ne igecekler? 
Qiinkii aldiklan maasi aileierine gonderecekler-
dir. Burada hayat pahalidir. Kendi bulunduk-
lari yerdeki hayat gibi degildir. Bendeniz 
Milli Miidafaa enciimeninde rica ettim, ekse-
riyet te kazandim. Hie olmazsa bunlara talim-
de bulunduklari mtiddet zarfinda bir nefer tayi-
ni verilsin, kazandan bir tabldot yapilsm. 
Bunlar igin bu suretle verilecek paranm mikta-
n nihayet 5 - 6 bin liradan ibarettir. Bunu da 
tabii Heyeti Celile esirgemez. Boyle olmazsa bu 
muallimlere yaziktir. Baladan gelecek bir mu-
allim farzediniz. Orada hayat ucuzdur. Giin-
de 10, 20, 30 kurusla idare edebilir Fakat 
burada geginemez. Onun igin merhametinize 
arzediyorum. Bilhassa aile besleyen ve golugu 
gocugu olan ve aldigi para ile kendisini idare-

den aciz bulunanlar igin bir nefer tayini veril
sin. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Ayrilamaz 
hepsine samil olur. 

BUTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Salahattin arkadasimizm buyurduklan meseleyi 
tetkik igin, maddeyi encumene vermenizi rica 
edecegim. 

Ikinci noktaya gelince: Biz, boyle istisnai va
ziyetleri yaratmamak igin bu sekli kabul ettik. 
maasi az veya gok olsun, bir sey verilmesine ta
raftar olmadik. Esasen Hiikumetten gelen tek-
lifte boyle bir sey yoktu. Bu itibarla Milli 
Miidafaa enciimeninin, bir nefer tayini verilme-
si fikrine biz taraftar olmadik. Baska maruza-
tim yoktur. 

HttSNU KtTAPCI (Mugla) — Bu giden ar-
kadaslar, askeri bir'rutbe sahibi iseler ve eski 
maaslan dismda aldiklan paradan fazla ise ne 
yapiiacaktrr? 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Maaslan az veya gok olsun, yine eski maaslarmi 
almakta devam edeceklerdir. 

Saym Baskanliga 
Kiiguk maasli, gok aileli ihtiyat zabitlerine 

birer nefer tayini verilmesi hakmdaki Milli Mii
dafaa enciimeninin fikrasmrn kabuliinii dilerim. 

Kazim Nami Duru 
Manisa 

BALKAN — Enciimen maddeyi istemistir. 
Oraya gonderiyoruz. Takriri, madde miizakere 
olunurken reye koyariz. (Reye sesleri). 

§u halde takriri reye arzediyorum. Nazari 
dikkate alanlar . . . . Almayanlar . . . Takrir na
zari dikkate almmistir. 

Takriri de madde ile beraber encumene gon
deriyoruz. 

Baska isimiz yoktur. Cuma giinii saat 15 te 
toplanmak uzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,20 
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S. :Sayisi 160 a ek 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat asker? memurlarr kanununun 
19 ncu maddesinin degi§tirilmasi hakkinda kanun layihasi 

ve But^e encumeni mazbatasi (I/493) 

Biitge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 
Mazbata No. 145 
Esas No. 1/493 

9-V-1936 

Yiiksek Reislige 

1076 sayili ihtiyat subay ve ihtiyat askeri 
memurlan kanununun 19 ncu maddesinin de-
gistirilmesine dair olan kanun layihasi Mill! 
Miidafaa enciimeninin mazbatasile birlikte eneii-
menimize verilmis olmakla Milli Miidafaa veka-
letinden gonderilen memur hazir oldugu halde 
okundu ve konusuldu: 

1076 sayili kanunun 19 ncu maddesi hizmete 
Q.aginlan ihtiyat zabit ve memurlarma eelp ve 
terhislerinde usulii vechile harcirah verilecegine 
dair hukmu ihtiva etmektedir. Mezkur maddeyi 
tadil etmek uzere teklif olunan bu layihada ise 
seferde hizmete ve hazarda umumi manevrala-
ra Qagirilan ihtiyat subay ve askeri memurlari-
na celp ve terhislerinde muvazzaf subaylar gibi 
harcirah verilecegi hakkindaki eski hiikiim mu-
hafaza edilmekte ve ancak hazarda talim mak-
sadile gaginlanlara yalniz yol masraflari verilip 
yevmiye verilmiyecegi kaydedilerek bunlar es
ki hukiimden istisna edilmektedir. 

Hazarda talim maksadile gagirilanlarin vazi-
yeti manevraya Qaginlanlardan farkli olmadigi 

ve ayni derecede masraf ihtiyarma mecbur bu-
lunduklari cihetle harcirah istihkaklarmin hesa-
binda farkli bir muameleye tabi tutulmalarmi 
icab ettirecek hie, bir sebeb yoktur. 

Buna binaen mezkur maddenin tadiline ma-
hal olmadigina encumenimizce karar verilmis-
tir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

if. §. Ozkan 

Ka. 
Istanbul 

F. Oymen 

Mus 
$. Ataman 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Sivas 
N. Ba§ara 

R. V. 
Isparta 
M. Vnsal 

Gazi Anteb 
A. II. Ayerdem 

Mus 
$. Qiloglu 

Siird 
M. Mayakon 

Yozgad 
8. Icoz 

M. M. 
Trabzon 
Sim Day 

Izmir 
K. Inane 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
Remzi Qiner 





S. Sayisi:183 
2919 sayili kanunun ne?rinden evvel Hiikumet hesabma 
tahsi! etmi§ olupta kendi meslek ve ihtisaslan dahilinde 
ucet l i vazifelere tayin edilmi§ bulunanlann bu suretle 
gegirdikleri hizrnet muddetsnin namzetlik muddetlerine 
mahsub edilib edilmiyeceginin tefsiri hakkinda Maliye ve 

Biitge enciimenleri mazbatalan (3/230) 

T. C. 
Basvekalet 

Kararlar mildurlilgu 21 - IV - i!):W 
Sayi: 6/1382 

Biiyiik Millet Meclisl Yiiksek Heisligine 

2919 sayili kanuium nesrinden evvel Hiikiunet hesabina tahsil etmis olup ta kendi meslek ve 
ihtisaslan dahilinde iicretli vazifelere tayin edii.ni'u;> bul una alarm bu suretle geyirdikleri hi/met 
miiddetlerinin namzetlik miiddetlerine mahsus edilip edilmeyecegiuin tei'siren tayiiii hakkinda Ma
liye vekilliginin 17 - IV - 1936 tarih ve 13223/14/1235 saydi tezkcresi sureti suuulmustur. 

Icabinm yapilmasma miisaadelerini dilerim. 

Basvekil 
1. Inonu 

Maliye vekilliginin Kavauin M. M. 13223/1235 saydi ve 17 - IV - 1930 tarihli tezkeresi sureti 

Basvekalet Yiiksek Makamiua 

788 sayili memurin kanununun 1 nci maddesinde, memur ve miistahdem tarif edilmis ve 7 nci 
maddesin.de de, iptidaen memuriyete almanlarin sinrflanna gore men sub olduklari vekfdetler me-
murin kanunlarmda miktari tesbit edilmek iizero asgar? alti ay Are azami iki seue miiddetle bir 
namzetlik devresi geeirecekleri tasrih olunmustur. 

Bu hiikiimlere gore iicretli miistahderalerin iptidaen maasli bir memuriyete tayinleri halinde 
kendilerinin bir namzetlik devresi gecirmeleri ieap etmekledir. 

Ancak mezkur kanunun 2919 sayili kanun ile tadil edilen 64 neii maddesinde ( yiiksek 
tahsili bitirenler sekiz sene miiddetle ve ayni idareler hesabina eenebi memleketelrde Hiikumetih 
tayin ettigi miiesseselerde tahsilini bitirenler de tahsil miiddetlerinin iki misli kadar meslek ve 
ihtisaslan dahilinde hizmete mecbur ve bunun icin bizzat ahikadar dairelere derhal miiracaatla 
miikelleftirler. Bu suretle miiracaat vukuuuda kadroda acik bir memuriyet bulunmasa bile bun-
larm kanunen tayin edilebilecekleri memuriyete mahsus( Maas ve emsal hasili kendilerine iicret 
olarak verilmek sartile) meslek ve ihtisaslan dahilindeki vazifelerde stajiyer olarak istihdam edi-
lirler. Bu gibilerin ilk acilaeak memuriyetlere layinleri mecburidir. Stajiyerlikte geeirecekleri 
miiddet namzetlik miiddetine ve mecburi hizmetlerine mahsub edilir . . . .) denilmektedir. 

Binaenaleyh Devlet, idarei hususiye ve belediyeler hesabina tahsil gorenlerin meslek ve ihtisas
l an dahilinde stajiyerlikte iicretle gegccek liizmet miiddetlerinin namzetlik miiddetlerininc mahsub 
edilmesi kabul edilmistir. Halbuki yine Hiikumet hesabina tahsil goriip ta bu kanunun nesrinden 
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evvel kendi meslek ve ihtisaslari dahilinde iicretli vazifelerde eahstirila gelmekte bulunmus kimsc-
ler mevcuttur. 

Mesela Nafia fen mektebi mezunlari iicretli yerlerde galistirilmakta iken 2443 sayih Nafia 
vekaleti teskilat kanununun muvakkat ikinci maddesi mucibrnce bu kanuna bagb 3 numarab lend 
ro cetvelinde yazih maash m emu rivet derecelorinden her hangi birisine bir defaya malisus ohnak 
iizere Nafia vekaletincc ithal edilmis bulunmakt?clir. 

Maarif vekaleti hesabina Avrnpada tahsil p;m'mus olupta yurda donenlerden kadro zaruretile 
meslekleri dahilinde iicretli vazifelerde bir niiiddet (jahstirildiktan sonra maash kadrolara nakil 
edilenler de vardir. Kendi meslek ve ihtisaslari dahilindeki iicretli vazifelerde cahsiirilaulann 
dahi memnr olmak evsafini haiz bulunup bnlunmadiklan tayin edilebilec.e«-ine gore, bu knbil 
kimselerden iicretli vazifelerde kanunen mnayyen miiddeti doldnrdnktan sonra mezkfir kanunun 
meriyet mevkiine girdigi tarihten evvel maash memuriyctlere peemis bnhmanlarm maash vazi
felerde artik baskaea bir namzetlik devresi gec.irmemeleri iktiza edecejjji manlikan dusiiniile-
bilirse de; 2919 sayih kanun metninde bu hiikmun makabline tesmil edilece&'i hakkmda bir sara-
hat mevcud bulunmadi^mdan, keyfiyetin tefsiren halli icin Biiyiik Meclise arzi DivanT muhase-
bat riyasetinden istenilmektedir. 

Bu Vaziyete gore 2919 sayih kannnun nesrinden evvel Hukfunet hesabina tahsil etmis olnp 
ta kendi meslek ve ihtisaslari dahilinde iicretli vazifelere tayin edilmis bulunanlarm bn suret-
le geeen hizmetlerinin namzetlik miiddetine mahsup edilip edilmeyeceginin tefsir yohi do hal 
edilmesinin Biiyiik Meclise arzina yiiksek miisaadelerinizi dilerim. 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 6 - V - 1036 

Karar No. 61 
Esas No. 3/230 

Yiiksek Reislige 

2919 sayih kannnun nesrinden evvel Hiiku-
met hesabina tahsil etmis olupta kendi meslek 
ve ihtisaslari dahilinde iicretli vazifelere tayin 
edilmis bulunanlarm bu suretle geeirdikleri hiz-
met miiddetlerinin namzetlik muddetlerine mah
sup edilip edilmeyeces?inin tefsiren tayini hak
kmda Basvekfiletin 21 nisan 1936 tarih ve 6/1382 
sayili tezkeresine bagh Maliye vekaleti tezkere-
si enciimenimize verilmekle tetkik ve miizakere 
olundu. 

Hiikumet hesabina tahsil etmis olup ta kendi 
meslek ve ihtisaslari dahilinde maash bir vazife 
bulunmamasi yiizunden mecburi hizmet miikelle-
fiyetlerini ifa icin iicretli vazifelere tayin edil
mis bulunanlarm bu suretle gecjrdikleri hizmet 
miiddetlerinin namzetlik miiddetine mahsup 
edilmesi 2919 sayih kanunla kabul edilmistir. 
Ancak bu kanunun nesrinden evvel de bu sekil-
de hizmet etmis miitehassislar bulundugu ve 

bunlann da 2919 sayih kanundan istifadeleri-
nin tabii oldugu goriilmiis ve bunun tefsir yoli-
le temini miimkiin telakki edilmistir. 

Enciimenimiz tefsirin sevki sebeplerine istirak 
etmekle beraber tesis suretile hallini daha muva-
fik p;ormiis ve memurin kanununun 64 ncii mad-
desini tadil eden 2919 sayih kanunun 4 ncii 
maddesine bu hususu tern in icin bir fikra il fives i 
suretile yeniden bir maddei kanuniye hazrrlan-
mistir. 

Yiiksek Reisli^e sunulur. 

Maliye E. R. Na. M. M. Katib 
Malatya Tsparta Caukin 

M. Nedivi Zitpci Kama! fnml M. Ovsaii 

Diyarbekir tzmir Bursa 
IFuriyc Oniz K. Durswi Dr. G. KaJtntman 

Erzurum Istanbul 
P. DrmirJurn Y. Yazwi 
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Biit§e enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Bulge enciimeni 
Mazbata No. 147 

Esas No. 3/230 

9-V-1936 

Yiiksek Reislige 

2919 sayili kanunun nesrinden evvel Hiiku-
met hesabma tahsil etmis olup ta kendi meslek 
ve ihtisaslan dahilinde iicretli vazifelere tayin 
edilmis bulunanlarm bu suretle gec,irdikleri 
hizmet imiddetlerinin namzetlik miiddetlerme 
mahsup edilip edilmiyeceginin tefsiren tayini 
hakkmdaki Basvekaletin 21 nisan 1936 tarih 
ve 6/1382 sayili tezkeresi Maliye enciimeninin 
mazbatasile birlikte encumenimize verilmis ol-
makla Maliye vekili Fuad Agrali hazir oldugu 
halde okundu ve konusuldu : 

Sureti Basvekalet tezkeresine bagli bulunan 
Maliye vekaletinin tezkeresi miinderecatma na-
zaran meselenin tesisle hallini daha uygun bu-
lan enciimenimiz Maliye enciimeninin miitalea-
sma istirak etmis ve bu eneiimen tarafindan 

hazirlanan kanun layihasmi sekle aid ufak ba-
zi tadilatla kabul eylemistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konulmnk iizoro 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. $. Ozkan 
Ka. 

Istanbul 
F. Oymen 

Qorum 
E. 8. Akgol 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
8 tgdz 

R. V. 
Isparta 
M. tfnsal 

Balikesir 
E. Adakan 

Izmir 
K. tnang 
Siird 

M. Mayakon 
Mus 

§. Ataman 

M. M. 
Trabzon 
Strri Day 

Qorum 
M. Cantekin 

Mus 
£. gdoglu 

Sivas 
B. Basara 
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MALlYE ENCtTMENtNtN TEKLlPl 

Memurin kanunile buna muzeyyel olan 1777 
sayili kanunun bazi maddclcrini ladil cdcn 
2919 sayih ve 21 -III -1936 tarildi kanunun 

dordimcii maddesine ek kanun laijiliasi 

MADDE 1 — 2919 sayili ve 21 - III -1936 
tarihli kanunun 4 ncii maddesine su fikra ek-
lenmistir: 

«Mecburi hizmet miikellefiyeti sebebile sim-
diye kadar iicretli olarak istihdam edilmis olan-
larm da ge§en hizmet miiddetleri namzetlik 
miiddetine mahsup edilir». 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini yii-
riitmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur, 

4 — 

I BtlTQE ENCTtMENtNTN DEflT^Titt tsr 

Memurin kanununun nmaddel 64 ncii viaddc-
sinc bir fikra cklenmesinc dair kanun layiluist 

MADDE 1 — 16 - III -1936 tarih ve 2919 sa
yili kanunun dorduncii maddesi ile degistirilen 

! memurin kanununun 64 ncii maddesine asagi-
j daki fikra eklenmistir: 

j ( Mecburi hizmet miikellefiyeti sebebile 2919 
numarali kanunun nesrinden evvel iicretli ola
rak istihdam edilmis olanlarm da bu suretle 
gegen hizmet miiddetleri namzetlik miiddetine 

j ve mecburi hizmetlerine mahsup edilir). 

I MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden 
! muteberdir. 
i 

j MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini ic 
) raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

m* * * 
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S. :Sayisi 184 
IWaa§ kanununun 13, 24, ve 25 nci maddelerinin degi?tiril-
mesi hakkinda kanun layihasi ve Mill? mudafaa ve Biitge 

enciimenleri mazbatalan (I/494) 

T.C. 
Ba§vekdlet 8 - IV -1936 

Kararlar mudurlilgil 
Sayi : 6/1103 ' 

Biiyiik Millet Meclisi YiikseV: Reisligine 
1108 numarali maas kaiiunmum 13, 24 ve 25 nei maddelerini degistiren ve 1STiJLi Miidafaa vekil-

liginee hazirlanan ve lera Vekilleri Heyelince 3/4/1936 tarihinde Yiiksck Mediae arzi kararlasti-
rrlan kariuti layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . inonil 

Kanun neden teklif cdildi 

1 — Seferde ordunmi en miihim eksigini kapatacak olan ihtiyat subaylari, kendilcrine verileeek 
olan harp vazifesini basarabilmeklen cok uzak bi:lunmaktadirlar. Qiinkii gerek biiyiik liar])ten ve 
gerek tstiklal harbinden sonra terhis edilmis olan bu ihtiyat subaylarm askerlik bilgileri gelis-
tirilmeyerek oldugu gibi birakilmistir. 

2 — 1076 sayili ihtiyat subaylari ve axkeri menmrlari kanununun 14 ncii maddesinin 2 nei 
fikrasinda yazildigi gil)i ihtiyat subaylarm talim ve tedrisi maksadile ve her iki sene de bir 
azami 45 giin devam etmek iizere Vekiller Heyeti kararile eagirilmalari gerekli ise de biitee 
diisiincesile simdiye kadar eagirilarnadikkm iein askerlik bilgilerinin de hie, bir suretle gelisti-
rilmesine imkfin bulunmamTstir. Bir sel'crberlik vukuunda kitalar bu ihtiyat subaylarm bilgile-
rini arttirmaga vakit bulmadan bir nmliarebe vazifesi almalari da e/>k muhtemeldir. Bu tak-
dirde bu bilgisiz subaylarm emir ve komutasmda bulunacak kitalarm da kendilerine verileeek 
harp vazifesini yapamayacaklari meydandadir. Biiltin sivil okullarda askerlik dersleri meeburi 
olarak verildigi halde sefer.ordusu subaylanniti miihim bir kisminm bilgilerini gelistiremeinek 
butQe diisiineesile olsa dogru gorulmeniektedi''. 

3 — Diisman saldirislarcna karsi yurdu olan ordunim talim ve terbiyesinin yiiksek kudrette 
bulunmasi en onemli bir is oldugundan ihtiyat subaylarm gerek eski bilgilerini gelistirmek ve 
gerekse bu guniin ihtiyaqlarma uygim olan asri harp vasitalanni ogretmek maksadile Miida-
faa biiteesine fazla yiik olmadan basa eikanlmasi icjn vekaletimizce diisiinulcn esaslar dahilinde 
yapilan teklif, fiend kurmay baskanligmca ve Alt askeri siiraea da yerinde bulunmus ve ve-
kaletlerin de miitalealan sorularak nmva fik ee\ aplar almmistir. 

4 — Talime eagirilaeak ihtiyat subaylarm hepsinin birden (jagrrilmasi mumkiin olamayaeagi 
igin smif, riitbe ve dogumlarma gore ordunun muayyen talim safhalarinda her yd bir kisim <ja-
girilaeagmdan ve biiyiik bir kismi piyade sinifinda yetistirilmis olan M'aarif ve Adliye mensup-
larmm talime gagirilaeaklari aylar, olmllann ve mahkemelerin tatil aylarma raslattirddigmdan 
okul ve dairelerin vazifeleri de aksamayacaktir. 

Bu esaslara gore: 
A) - Ihtiyat subaylardan Devlet ve Devlete bagli miiesseselerde memur olanlar esasen maas 

alniakta olduklarmdan iki senede bir talim maksadile gagirildiklan zaman vekaletlerince mezun 
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sayilarak Devlet memuru olanlarm maaslari aynen kendi dairelerince ve serbest meslek sahiple-
rinin de riitbelerine gore maaslarrnin Miidafaa biitgesinden verilmesi, 

B) Ihtiyat subaylarmin buluiiduklan garnizonlardaki kitalarda talim gormeleri esas oldugnndan 
bulunduklari yerde krta veya sinrfi kitasi bulunmayan veya garnizona uzak bulunan yerlerdeki ihti-
yat subaylann (jagirilisjannda harcirah adr altinda para verilmeyerek yalniz zaruri yol paralarmin 
verilmesi ve nizarni liareirahin ancak seferde hizuu'te ve hazarda iimnmi nianovralara Qagrrildiklari 
zamana hasredilmesi uygun goriilmu§tur. 

5 — Bu esaslara gore 1076 sayib ihtiyat subaylari ve askeri memurlari kannnunun 19 ncu madde-
sile, memnr olanlara Miidafaa biiteesinden maas, ve farki maas, olarak bir soy vorilmeyeeegine gore de 
maas, kanuniinun 24 ve 25 nei maddelerinin ilisik kanun musvoddolerine gore dogi^tirilmesi gorekli 
gorulmiis, ve vekaletleree de tarn amen kabul edilmistir. 

6 — Bu iki kanun layihasi yalniz memurlan ve serbest e,ah§anlari ihtiva ettiginden ileride bir 
gii(jliige meydan kalmamak i§in iieretle §ali§anlar hakkinda da kanuna kayid konulmasi bazi vekalet
leree de ileri suriilmus ve Maarif vekaletince ise iieretli memurlarin paralarmin Miidafaa biiteesin
den verilmesi bildirilmi§tir. 

Uoretle eali§anlarm paralan da bu glin kendi daireleri biiteesinden verilmekte oldugu i§in bun-
larm da memurlardan bir farki olmadigrndan talime e,agirildiklarinda da iicretlerinin yine memurlar 
gibi kendi dairelerince verilmesi uygun goriilmektedir. Bu diisiinceye gore maa§ kannnunun 13 ncii 
maddesine de ili§ik kanun miisveddesindeki ilavenin yapilmasi gerekli gorulTnii§ti.ir. 

Milli Miidafaa enciiineni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Milli Miidafaa encumeni 15 - IV -1936 

Karar No. 25 
Esas No. 1/494 

Yiiksek Baskanhga 

1108 numarali maas kanununun 13, 24 ve 25 
nci maddelerini degistiren ve M. M. Vekilligince 
ha,zirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinee Yiiksek 
Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasinin es-
baibi mucibcsile gonderildigine dair olup enciime-
nimize verilen Basvekfiletin 8 nisan 1936 tarihli 
ve 6/1103 numarali tczkeresi enciimenimizce M. 
M. Vekilliginden gonderilen memuru ile okundu 
ve goriisuldii: 

Esbabi mucibede bildirildigi vecliile ihtiyat su-
baylarinin askeri bilgilerinin arttirilmasi maksa-
dile talime eaginlmalari iein yapilan tertilb ve 
eelb iein diisiiinulen zamanrn ve memurlarla iic-
retlilerin almakta olduklari maas ve iieretini yi
ne raensub olduklari vekaletleree yani Devlet ile 
Devlete bagli miiesseselerince ve serbest meslek 
erbafbmin riitbelerine gore M. M. Vekilligince maas; 
verilmesini ve bunlann bulunduklari malialde si-
nifi kitasi bulunmadigi veyahud bulunduklari 
malialde kita olmadigi ihallerde kita bulunan ma

il alio celbedileeegi ve gerqi bu gibiler igin M. M. 
Vekilligince yatilaeak mahal tedarik edilecegi 
memuru ifadesinden anlasilmis ise de, gene, zeva-
tin maas ve iicretlerinin kondilerile ailelerini ayn 
ayn yerlcrde iaselerinin tcmini iein sikintiya dii-
ear olaeaklan cihetle biiylo talim igin bulunduk
lari mahalden diger mahalle gonderilen ihtiyat 
subaylara talimin devami miiddetince aynen Ibir 
nefer tayinin itasi onciimenimizce niuvafik go-
riilerek uciincii maddeye bir fikra ilave edilerek 
kanun layihasi aynen kabul edilmistir. Havalesi 
mueibinee Blithe encumenine verilmok iizere Yiik
sek Baskanhga sunulur. 

M. M. E. Reisi M. M. Katib 
Istanbul Diyarbekir Erzurum 

Sf. Gokberk 1092 numarali ka- 8. Kogak 
nun hiikmiiniin tatlbiki 

reyindeyim. 
K. Sevilktekin 
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Anta lya 

C. Mengiliboru 

Elaziz 

Ahmed S. Ohkay 

Manisa 

K. N. Duru 

Balikesir 

C. Esener 

Kirsehir 

L. M. Ozdes 

Qoruh 

Asim Us 

Balikesir 

Hacim Kezer 

Kocaeli 

N. Bozatik 

Samsun 

B. Barkm 

Mugla 

N. Tuna 

Urfa 

Ahmed Yazgan 

E r z u r u m 

A. Akyiirek 

Tekirdag 

R. Apak 

Bilecik 

Salih Bozok 

Tokad 

II. Konay 

Is tanbul 

Dr. H. $. Erel 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 

Biitge enciimeni 

M. No. 146 

Esas No. 1/494 

9-V-1936 

Yiiksek Reislige 

1108 numaral i maas. kannn i amn 13, 24 ve 25 

nci maddelerinin degigtiiilmesine dair olup Ba§-

vekaletin 8 nisan 1!)36 tar ih ve 6/1103 sayili tez-

keresile Yiiksek Meclise sunulan kanun liiyihasi 

Milli Miidai'aa enciimeijinin mazbatasilo birliktc 

eneumenimize verilmis olmakla Milli Miidai'aa 

vekalctinden gonderiien memur hazir oldugu hal-

de okundu ve konuguldu: 

Layihanin hazir lanmasmi icab ett iren sebep-

ler hakkmda esbabi mueibede yazili izahat cncii-

menimizce de yerinde goriilerek layiha esas iti-

barile kabul edildi. 

l l i iki imetin biriuci ve ikinei maddeleri §ekle 

ve yaziya aid degi§iklikle enciimenimizce de ka

bul olundu. 

Milli Miidai'aa enciimenhiin 3 ncii maddesin-

de, taiiin ve manevra miinasebetile silah alt ina 

al inan memur la rm maaslari mensub olduklari 

da ire ve miiesseselcrce lain olarak verilecegi ya-

zilmakta ise de bu daire ve miiesseseler kaydile 

haugi daire ve muesseselerin kastedildigi layiki-

le anlasjlamaniakta o ldugundan bu ciheti iMvzih 

maksadile umiiiiii l>ut<;eve dahil olati, miilhak ve 

hususi biitcelerle idare edilen dairelerle sermaye-

sinin tamatm Devlete aid olan veya hususi kanun-

larla Devletce tejjkil edilen veya bir imtiyazi i§-

leten niiiesseselerden niaas, veya iicret alanlarin 

bu niiiddet zari 'mdaki aylrklarinin mensub olduk

lari idareiewe tarn olarak verilecegi tasrih edil-

mi§ti. 

Talim ve manevra maksadile silah al t ina ali-

n ip ta yukar ida sayilan daire ve miiesseselerde 

miistalidem o lmayanlann riitbelerine gore ma-

a s j a n n m kitaya i l t ihaklari tar ih inden i t ibaren 

Milli MiidaCaa biityesinden verilmesi mukar re r 

bul imdugu gerek esbabi mueibede ve gerek §ifa-

lien verilcn izaliattan anla^ilmakta ise de madde-

nin metninde buuiar serbest mcslek erbabi diye 

ifade edilmigtir. Bu unvan bazi mevzuatta mah-

dud bir ziimreye verilmis, oldugundan ta tb ika t ta 

giieliik gikmasma mahal kalmamak iizere bu ka-

yid degistirilmigtir. B u n d a n bagka bu kabil talim 

ve mancvralar esnasinda diger muvazzaf subay-

lara ayrica bir nefer zam tayini verilmemckte 

olduguna gore iht iyat subaylari hakkinda istisnai 

bir niuamele yapi lmasma mahal goriilmediginden 

maddenin nihayetine Milli Miidafaa enciimeni 

ta raf indan eklcnmis, olan f ikranin kaldir i lmasina 

kara r verilmistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 

Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis 
B urdu i' 

M. 8eref Ozkan 
Katib 

Istanbul 
F. Oymen 

Mus, 
8. Ataman 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Sivas 
R. Ba§ara 

R. V 
Isparta 

Milker rem Pnsal 

(iazi Aiiteb 
A. IT. Aycrdem 

Mus. 
8. (JHog hi 

Siird 
M. Mayakon 

M. M. 
Trabzon 

Sim Day 

Izmir 
K. Inane 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
R. Qinev 

Yozgad 
8. Igoz 
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HttKtiMETtN TEKLlFI \ 
i 

1108 numarah maas kanununun 13, 24 ve 
25 nci niaddelerinin degistirilmesi hakkmda 

kanun layihasi 

MADDE 1 — 1108 numarali maas kanunu
nun 13 ncii maddesi asagidaki gibi degistiril
mistir : 

(Madde 13 — tfcretle miistahdem olanlara 
istirahat ve mesalihi zatiyeleri igin senede azami 
on bes gun ve raporlarla teayyun eden hasta-
liklarmdan nasi iki ay mezuniyet verilebilecegi 
gibi 1076 numarali kanunun 14 ncii maddesine 
gore subay ve askeri memurlardan hazarda ta
lim ve manevra igin gagiranlarm bu miiddet-

leri iqin iicretleri dahi dairelerince tarn olarak ita 
olunur. Vazife esnasinda bir kaza neticesinde 
hastalanarak vazifesi basrna gelemeyenlerin iic
retleri hakkmda memurin misillii muamele 
olunur. Mukavelename ile istihdam olunanlar 
bu hususta mukavelenamelerindeki seraite ta-
bidirler.) 

MADDE 2 — 24 ncii maddesinin bas tara-
fina (seferberlikte) kaydi ilave olunur. 

MADDE 3 — 25 nci madde asagidaki gibi 
degistirilmistir: 

Madde 25 — Talim ve manevra miinasebe-
tile silah altina alman memurlar askeri riitbeyi 
haiz olsun olmasm maaslari mensup olduklari 
daire ve Devlete bagli miiesseselerce tarn olarak 
verilir. Serbest meslek erbabindan bulunanlarm 
talim ve manevra iqin orduda kalacaklan miid-
dete aid riitbelerine gore maaslari krtaya ilti-
haklari tarihten itibaren Milli Miidafaa biitQe-
sinden verilir. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

( S. Say: 

MlLLI MtlDAFAA ENCUMENtNiN 
DEGl§TlRl§t 

7108 numarali maas kanununun 13, 24 ve 25 nci 
maddelerinin degistirilmesi hakkmda kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 3 — 25 nci madde asagidaki gibi 
degistirilmistir : 

Madde 25 — Talim ve manevra miinasebe-
tile silah altma alman memurlar askeri riitbeyi 
haiz olsun, olmasm maaslari mensup olduklari 
daire ve Devlete bagli miiesseselerce tarn olarak 
verilir. Serbest meslek erbabindan bulunanla
rm talim ve manevra iqin orduda kalacaklan 
miiddete aid riitbelerine gore maaslari kitaya il-
tihaklari tarihinden itibaren Milli Miidafaa 
butQesinden verilir. 

Yalniz ikametgahi haricindeki garnizonlara 
sevkedilen ihtiyat subaylarma talim miiddetince 
bir nefer tayini aynen verilir. 

MADDE 4 — Hiikumetin teklifi aynen 
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BtlTOE ENCtJMENiNiN DEGt§TlRl§I | 

Maas latmumniui bam maddelerinin de- \ 
(jistirilntesiue dair katiuu layiUasi 

MADDE 1 — 20 haziran 1927 tarih ve 1108 
numarah maas, kanununun 13, 24 ve 25 nci mad-
deleri asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Madde 13 — Ucretle miistahdem olanlara 
istirahat ve masalihi zatiyeleri icin senede azami 
15 giin ve raporla taayyim eden hastaliklarmdan 
nasi iki ay mezuniyet verilebilecegi gibi bu miid-
det igin iicretleri dahi tarn olarak verilir. 1076 
numarah kanunun 14 ncii maddesine g*6re ha-
zarda talim ve manevra igin cagrrilan ihtiyat 
subay ve askeri memurlar da bu miiddet icin 
mezun sayilarak iicretleri dairelerince tarn ola- j 
rak verilir. Vazife esnasmda bir kaza neticesmde I 
hastalanarak vazifesi basma gelemeyenlerin iic
retleri hakkmda memurin gibi muamele olunur. 
Mukavelename ile istihdam olunanlar bu husus-
ta mukavelenamelerindeki seraite tabidirler. 

Madde 24 — Seferberlikte fili hizmet ha-
ricinde askeri bir riitbe ile silah altma alman- I 
larm riitbelerine gore muhassasatlan yekunu 
miilki vazifelerinin muhassasati yekunundan 
noksan bulundugu takdirde farki mensub oldu-
gu dnire biitcesinden tesviye olunur. | 

Madde 25 — Umumi muvazeneye dahil 
olan veya miilhak ve hususi biitgelerle idare edi- i 
len dairelerde veya sermayesinin tamami Dov- ! 
lete Eiit olan veya hususi kanunlarla Devlet<je ! 
teskil edilen veya bir imtiyazi isleten miiessese- \ 
lerde miistahdem olup talim ve manevra miinase- \ 
betile silah altma almanlarm maas veya iicret
leri - bunlar askeri riitbeyi haiz olsun olmasm - i 
mensub olduklari daire ve miiesseselerce tain I 
olarak verilir. Bunlar haricinde kalan- | 
larm talim ve manevra igin orduda kal-
diklari muddete ait maaslan kitaya il- I 
tihaklari tarihinden itibaren rutbelerine gore j 
Mill] Miidafaa vekaleti but§esinden verilir. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 
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MADDE 5 — Bu kanunun hiikmiinii yiirut-
mege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B9. V. 
/. Inonil 
Da. V. 
§. Kaya 
M l V. 

S. Arikan 

S.I .M.V. 
Dr. R. Saydam 

3 
Ad. V. 

$. Saracoglu 
Ha. V. V. 

§. Saracoglu 
Na. V. 

A. Qetinkaya 

G. I. V. 
liana Tarlian 

- IV - 1936 
M. M. V. 
Km Ozalp 

Mai. V. 
F. Agrali 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr.V. 
Muhlis Erkmen 

M. M. E. 

MADDE 5 — Hiikfimetin teklifi aynen 
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MADDE 3 — Aynen kabul. 

( S. Sayisi : 184) 




