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1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 2:3 
1 — Gazi Anteb mebusu Numan Menemen-

cioğlunun mebusluktan istifa ettiğine dair tak
riri. 2:3 

2 — Aydın mebusu ıNazmi Topcoğlunun, ka
zanç vergisi kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair takrir. 3 

4 — Müzakere edilen maddeler 3 
1 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye ka

nununa dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik-
lik yapılimasma dair 1/906, Millî müdafaa vekâ
leti ile Düyunu umumiye 1937 malî yılı bütçe
lerinde 150 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/907 sayılı kanun lâyihalarile İdare hey
etinin, Büyük İMillet Meclisi 1937 yılı bütçesi
ne 26 202 liralık tahsisat konulmasına dair 2/58 
sayılı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 2,3: 

7,24:27 
2 — Millî müdafaa vekâleti hava müsteşar

lığı hesabına Alımanyada makine mühendisliği 
tahsilinde bulunan Teğmen Fuad Hakkının em-
saliie birlikte yüzbaşılığa terfii hakkında ka
nun lâyihası ve Millî müdafaa encümeni maz- * 
batası (1/654) 7 

Sayıfa 
3 — Türkiye - Hollanda ticaret anlaşması 

ve /merbutlarının tasdiki hakkmda kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Iktisad encümenleri mazba
taları (1/791) 7,27:30 

4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Millî müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/37) 7:15 

5 — Bazı mıaden hurdalarının dışan çıkarıl
masının yasak edilmesi ve satm alınması hak
kında kanun lâyihası ve Iktisad, Millî müda
faa, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/668) 15:17 

6 — Devlete aid bir kısım binalar satış be-
dellerile resmî daireler yapılması hakkındaki 
kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/730) 17:18 

7 — Nalband mektebleri ve nalbandlık san
atı hakkmda kanun lâyihası ve Ziraat, Millî 
müdafaa, Adliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/124) 18:20 

8 — 6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılı ka
nunda bazı tashihler yapılması hakkmda ka
nun lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazba
tası (1/884) 20 

9 —: Arazi ve bina vergilerile binalardan alı
nacak iktisadî ıbuhran vergisinin vilâyet hususî 
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idarelerine devri hakkındaki 2871 sayılı kanuna 
bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/725) 20:21 

10 — Askerî memurlar kanununa bazı madde
ler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci 
maddelerinin ilgasına dair kanun lâyihası ve 

Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/881) 
11 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me

murları kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair olan 1976 sayılı kanunun değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî mü
dafaa encümeni mazbatası (1/883) 

Sayıfa 
21 

21:24 

\>m<i 

SABIK ZABIT HULASASI 
Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine, 
Devlet dairelerinin vekâletlere ayrılmasına dair 

kanun teklifleri kabul edildi. 
Askerî memurlar kanununun altıncı maddesinin 

tadiline dair kanun lâyihasmm birinci müzakeresi 

yapıldıktan sonra çarşamba günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Hilmi Uran 

Kâtib 
Kütahya 

Nagid Uluğ 

Kâtib 
Çoruh 

Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

1 — Manisa mebusu Refik incenin, Arzuhal encü
meninin 24 - XI - 1937 tarihli haftalık karar! cetve
lindeki 1099 sayılı kararm Umumî Heyette müzake
resine dair takriri (4/61) (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
2 — 1987 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair 1/906 ve Millî müdafaa vekâleti ile Düyunu 
umumiye 1937 malî yılı bütçelerinde 150 000 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/907 sayılı kanun lâyi-
halarile idare (Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1937 
yılı bütçesine 26 202 liralık tahsisat konulmasına dair 
2/58 sayılı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

3 — Denizli mebusu Necib Ali Küçükanm, gümrük 
tarife kanununa bağlı tarifenin 351 nci pozisyonunun 

değiştirilmesi hakkmda kanun teklifi ve Gümrük ve 
inhisarlar, Iktısad, Maliye, ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/29) (Ruznameye) 

4 — Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı 
kanunun 25 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/825) (Ruznameye) 

5 — Hava yolları Devlet işletme idaresinin 1933 
malî yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti 
tezkeresile Hava yolları Devlet işletme idaresinin 
1933 yılı son hesabı hakkmda kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (3/406, 1/620) (Ruz
nameye) 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KATIBLER: Oavid Oral (Niğde), Ali Zırh (Çoruh) 

* • » 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Gazi Anteb mebusu Numan Menemenci-
oğlunun mebusluktan istifa ettiğine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hariciye vekâleti umumî kâtibliğine tayin 
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edilerek bu memuriyeti kabul etmiş olduğum 
cihetle Gazi Anteb mebusluğundan istifamı yük
sek huzurlarına en derin saygılarımla arzederim. 

29 ikinci teşrin 1937 
N. Menemencioğlu 

BAŞKAN — Malûmat hâsıl olmuştur. Mün
hal mebusluğa yenisinin intihabı için Hükümete 
bildirilecektir. 

2 — Aydın mebusu Nazmı Topcoğlunun, ka
zanç vergisi kanununun bazı maddelerinin değiş

tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair takriri 

Yüksek Reisliğe 
Kazanç vergisi kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine dair olan ve îktısad encü
meninde bulunan kanun teklifinin geri verilme
sine müsaade buyurulmasmı rica ederim. 

Ayam 
N. Topcoğlu 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1937 mali yılı muvazenei umumi/ye ka
nununa dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik 
yapılmasına dair 1/906, Millî Müdafaa vekâleti 
ile Düyunu umumiye 1937 malî yılı bütçelerinde 
150 000 liralık münakale yapılmasına dair 1/907 
sayılı kanun lâyihalarîle İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1937 yılı bütçesine 26 202 liralık 
tahsisat konulmalına dair 2/58 sayılı kanun tek
lifi ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
dahil bütçelerden bazılarında değişiklik yapıl

masına dair kanun 
MADDE 1 — 1937 malî yüı muvazenei umu

miye kanununa bağlı bütçelerden bazılarının 
ilişik (1) numaralı cetvelde gösterilen tertibleri 
arasmda (1 704 008) liralık münakale yapd-
mıştır. 

F. 
[1] numaralı cetvel 

Tenzil Zam 

12 

14 

Büyük Millet Meclisi 
Aza tahsisatı ve mu
vakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Aza harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Melbusat 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

21 152 

1 000 

500 

500 

69 
74 

78 

[1] 19 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

23 Tesisat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Başvekâlet 
68 Kırtasiye 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Müteferrika 
Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Tahsisatı mesture 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
İstatistik umum müdür

lüğü 
119 Ücret 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Devlet Meteoroloji işle
ri umum müdürlüğü 

130 Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

131 Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

132 Merkez müteferrikası 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

133 Nakil vasıtaları, mu
bayaa ve tamir ve iş-

BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

135 Kırtasiye 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

137 İcar bedeli 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tenzil Zam 

400 

4 500 

400 

2 000 

100 000 

3 000 

1 000 

1 000 

1 000 

2 000 

500 

500 
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138 

139 

141 

144 

145 

146 
148 

Tenzil Zam 

176 

177 

180 

181 

182 

186 

188 

189 

190 

Daimî memuriyet har
cırahı 
Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Ücretli muhabare ve 
mükâleme bedeli 
Neşriyat, tabı, risale 
ve abone masrafları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Beynelmilel meteorolo
ji kongre ve toplantı
larına iştirak 
Kurs masrafı 
Telsiz, muhabere ve 
dinleme alât ve echi-
zesile alât ve levazımı 
rasadiye mubayaa, te
sis, tecrübe ve işletme 
masrafları 

Maliye vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
îcar bedeli, masarifi 
muhakeme ve defatir 
ve evrakı matbua 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Daimî memuriyet har-
cıı*fiıhı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 
1 000 

4 000 

15 635 

25 000 

8 847 

2 000 

4 000 

15 000 

207 000 

40 000 

20 000 

F. 

201 Emval alım bedeli, is
timlâkin gayri suret
te tefevvüz olunacak 
emval beedli ve 2805 
numaralı kanun muci
bince Etibank serma
yesine mahsuben mez
kûr bankaya devredi
len Kuvarsan bakır 
madeni taksiti 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

212 Demirbaş eşya bedeli 
ile tamir masrafı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Düyunu umumiye 
260 1932 - 1935 muvazene 

kanunlarının 11 nci 
maddelerile 2248, 2808 
numaralı kanunlar mu
cibince verilecek tah
villerin 1932 - 1937 se
neleri faiz ve amortis-
manlarile nakten veri
lecek tahvil kesirleri, 
komüsyon, sigorta, mu
hafaza ve sair bilûmum 
masrafları karşılığı 

262 Düyunu umumiye se
nelik mürettebatı ve 
meclisi idare masarifi 
olarak isabet eden 

267 3082 numaralı kanun 
mucibince yapılacak 
tediye karşılığı 

Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 

306 Memurlar maaşı 
310 Muvakkat tazminat 
339 Maaş 

Matbuat umum mü
dürlüğü 

414 Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

415 Kırtasiye ve matbu 
evrak 

Maarif vekâleti 
632 Memurlar maaşı 
635 Vilâyetler müstahdem

leri ücreti 
637 Muallim ders ücretleri 

BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Tenzil Zam 

27 000 

3 000 

50 000 

300 000 

229 500 

61 056 
8 847 

731 

1 150 

1 150 

130 000 

20 000 
150 000 

— 4 — 
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639 Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 

640 Teshin 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

646 İcar bedeli 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

658 Ulusal tarihimizle ilgi
li eserlerin veya eski 
yazmalar ve eski me
tinlerin basılması, te
lif ve tercüme ettiril
mesi için lâzımgelen 
her türlü masraflar 

666 Köy okulları ve eğit
menleri için vilâyetle
re yardım 

676 Öğretmen okulları ta
lebesi melbusatı 

677 Kamp masrafı 
678 Meccani talebenin pan

siyon ücretleri, melbu-
sat, kitab ve sair mas
rafları 

681 Mekûlât, mahrukat, 
tenvirat, tathirat, mu-
alecat, hayvan yemi, 
benzin, makine yağı 
ve lâstik bedeli, tatil 
aylarında yemek ücreti 

682 Umumî muvazeneye 
dahil bilûmum meslek, 
ticaret, kız enstitüleri 
ve bölge sanat okulları 
dershane, yatakhane, 
mutfak, hastane ve sa
ir tesisatı, mefruşat, 
demirbaş ve ders âlet
leri, nakil vasıtaları 
mubayaası ve tamir 
masrafı, meslek kitab-
ları telif, tercüme ve 
tabı masrafı, mütema
di tamir masrafı, elek
trik, havagazı ve su te
sisatı, Ankarada açıla
cak meslek mektebleri 
sergilerinin bilûmum 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

683 Bu kurs ve okulların 
bilûmum masrafları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

1 : 12 1-12-1937 
Tenzil Zam F. 
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2 000 
1 000 

2 700 

6 000 

3 500 

2 000 
12 600 

5 000 

1 000 

20 000 

5 000 

Tenzil Zam 

687 Okul müzesi ve terbi-
yevî eserler masarifi 
ile okul müzesi için sa
tın alınacak eşya be
deli ve katalog neşri
yatı, eşya ve sergi na
kil masrafları ve sey
yar sergilerde buluna
cak memurların harcı
rah ve yevmiyeleri 

688 Dershane, yatakhane, 
mutfak, hastane ve bi
lûmum levazım, mef
ruşat ve demirbaş, alâ-
tı dersiye bedeli 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

689 Devlet malı olan veya 
icarsız olarak Devletçe 
intifa olunan binaların 
tamir masrafı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Nafıa vekâleti 
745 Ziraat vekâleti 

BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Ziraat vekâleti 
832 Memurlar maaşı 

BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

834 Daimî müstahdemler 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

835 Vilâyetler müstahdem
leri ücreti 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

836 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

860 Mücadele 
861 Islah istasyonları, de

neme tarlaları, tohum 
üretme çiftlikleri, yon
ca tohumu temizleme 
evi 

862 Islah ve deneme ens
titüsü ve istasyonları 
ve fidanlıklar ve sey
yar zeytin bakım teş
kilâtı 

1 500 

19 600 

9 300 

93 000 

571 402 

13 365 

120 541 

7 000 

147 000 

97 000 

61 000 
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863 Böcekçilik, tavukçuluk 
müesseseleri, böcekçi
lik enstitüsü, ipek bö
ceği kışlakları, boğma 
ve fışkırtma evleri ve 
tavukçuluk enstitüsü 
müesseseleri 

864 Mektebler, kurslar, 
hayvan sağlığı küçük 
sıhhiye memurları ve 
nalband mektebleri ve 
kurslar 

865 Hayvan hastalıklarile 
mücadele ve tahaffuz
haneler tesisi, bakteri-
yolojihane ve serum 
darülistihzarları, lâbo-
ratuvarlar 

868 Haralara muavenet, 
aygır depoları, kara sı
ğır damızlıkhaneleri, 
ihsa masrafı ve sergi
lerde kazanan yetişti
ricilere verilecek ikra
miye 

870 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

871 1935 yılı borçlan kar
şılığı 

872 2582 sayılı kanun mu
cibince merinos ko
yunları yetiştirilmesi 
ve ıslah edilmiş pa
muk tohumu üretilme
si masrafları 

874 Mersin fümigatuvarı 
binasının bedeline 
mahsuben Ziraat ban
kasına verilecek taksit 
Millî Müdafaa vekâ

leti (Kara kısmı) 
914 Daimî memuriyet har-

cırahı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

915 Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

926 Nakliyat 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Tenzil Zam 

1001 

Millî Müdafaa vekâ
leti (Deniz kısmı) 

İcar bedeli 

18 000 

10 000 

132 000 

159 968 

10 000 

10 000 

189 340 

15 000 

13 512 

10 000 

126 488 

416 

Tenzil Zam 

1002 

1004 
1016 

1018 

1020 
1021 

1022 

Daimî memuriyet har
cırahı 
Müfettişler harcırahı 
1493 numaralı kanun 
mucibince verilecek ik
ramiye 
648 numaralı kanunun 
4 ncü ve 1492 numa
ralı kanunun 6 ncı 
maddeleri mucibince 
gedikli küçük subayla
ra verilecek ikramiye 
Ecnebi mütehassıslar 
Ecnebi memleketler 
harcırahı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Staj için ecnebi mem
leketlere gönderilecek 
subay ve memurların 
tahsisatları ile dahilde 
lisan tahsil ettirilecek
lerin yol ve tedavi 
masrafları 

6 000 
1 000 

1 000 

1 500 
500 

21 416 

11 000 
(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Mütalea var 
nan 

mı? Maddeyi oku-
cetvelle birlikte reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

1937 malî yılı bütçesinin 306 ncı (Memurlar ma
aşı) faslından 2721, Maarif vekâleti bütçesinin 
649 ncu (Müfettişler harcirahı) faslından 1204, 
694 ncü faslının ikinci (Hastanelere yapılacak 
yardım ve iaşe masrafları) maddesinden 12 240 
lira ki, ceman 16 165 lira tenzil edilerek Maliye 
ve Maarif vekâletleri bütçesinin sonunda yeni
den açılan ilişik (2) numaralı cetvelde yazılı fa
sıllara fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

P. 

251 

252 

[2] Numaralı cetvel 

Maliye vekaleti 
1936 malî yılmda tahakkuk eden 
karşılıksız tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1936 malî yılmda tahakkuk eden 
mazuliyet maaşları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 556 

165 

Maarif vekaleti 
697 1936 yüı karşılıksız borçları 13 444 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi iki numaralı cetvelle birlikte reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Maarif vekâleti 1937 malî yılı 

bütçesinin 681 nci fasimin altındaki izahat (Böl
ge sanat, meslek öğretmen ve inşaat okulları 
ve kız enstitüleri) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN* — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

2 — Millî Müdafaa vekâleti hava müsteşarlığı 
"hesabına Almanyada makine mühendisliği tahsi
linde bulunan Teğmen Fuad Hakkının emsalile 
birlikte yüzbaşılığa terfii hakkında kanun lâyi
hası ve MUM Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/654) [1] 

BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 
mı? Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

ÎMnci müzakeresi yapılacak mevadda geçi
yoruz : 

3 — Türkiye - Hollanda ticaret anlaşması ve 
merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve tktısad encümenleri mazbataları 
(1/791) [2] 

Türkiye - Hollanda ticaret anlaşması ve mer
butlarının kabulüne dair kanun 

MADDE 1 — 19 - III -1937 tarihli Türkiye -
Hollanda ticaret anlaşmasile merbutu liste ve 
merbutların 19 - III . 1937 tarihinden itibaren 
meriyete girmesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadil teklifi 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

[1] 15 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] Birinci müzakeresi 9 ncu inikad zabtın-

dadır. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 
ci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ-
hası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (i/37) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual soraca
ğım. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Lütfen bi
raz izahat versinler. 

REFİK İNCE (Manisa) — 18 nci maddenin 
tadili encümenlerde epice mütalealar dermeya-
nma vesile olmuş. Mazbatayı okuduktan sonra 
gerek Millî Müdafaa, gerek Maliye encümenleri
nin, Hükümetin teklif ettiği şeklin son fıkrası
na muhalif bulunduklarını anlıyoruz. Bütçe en
cümeni de yazdığı esbabı mucibede, her hangi 
bir idarî lüzum ve zarurete müsteniden yapı
lan bazı muameleler dolayisile mağdur olan va
tandaşların bu mağduriyetlerini telâfi için ka
nunî mevzuat kâfi gelmediği takdirde, Hükü
metin sebebleri izah ederek ayrı bir kanun lâyi
hası ile Meclise müracaat edeceği tabiî görül
mekte ve bu kayıd ile lâyihanın diğer encümen
ler tarafından vaki olan reddi tensip olunmak
tadır. iki encümen lâyihayı muayyen sebeblere 
binaen reddederken Bütçe encümeni, Hükümet 
tetkikat yapsm, mağdur olmuş vatandaşlar var
sa, mevzuatın bunlarm mağduriyetlerini telâfi 
edib etmiyeceğini tetkik etsin ve eğer mevzuat 
kâfi gelmezse Meclise gelsin diyor ve bu su
retle lâyihayı reddediyor. 

Şimdi Millî Müdafaa vekili arkadaşımızdan 
cevab vermesini rica edeceğim. Hakikaten mev-
cud ahkâm, Hükümetin teklifine saik olan va
ziyette bu mağdurların hukukunu telâfiye mü-
said mi, müsaid görmedikleri takdirde böyle 
bir kanun yapmak tasavvur ve niyetleri var 
mıdır? 

Bu hususta izahat verirlerse kanunun esası
na yapılacak bir itirazım yoktur. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ Gl. KÂZIM 
ÖZALP (Balıkesir) — Arkadaşlar, bu iş askerî 
mütekaidierden askerî memur smıfma geçmiş 
olanlara ve askerî memur smıfmda terfi ederek 
ilerlemiş olduktan sonra tekaüde sevkedildik-
leri halde alacakları tahsisata taallûk eden bir 
iştir. Malûm, iki hattâ üç tekaüd maaşı kanu
nu vardır. Evvelki tekaüd kanunu, daha evvel
ki tekaüd kanunu, bir de son tekaüd kanunu. 
Bu üç kanuna göre tekaüd edilenler mevcuddur. 
Şimdi askerî mütekaidlerden hizmete almmış 
olub da— bu hizmeti gördükleri esnada malûl 
kalmış veyahud terfi etmiş olanların tekaüd 

[1] 8 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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muamelesi yeni kanuna göre yapılacağına dair 
yeni tekaüd kanununda sarahat vardır, tşte 18 
nci madde budur. Bu kayid mutlak olarak ha
zar ve sefere şamil addolunmuştur. Fakat ha
zarda askerî mütekaidler askerî rütbelerile mu
vazzafa alınarak kumanda vazifesinin verilmesi 
diğer bir kanunla menedilmiş olduğundan böy
le bir vaziyet bu gün için yoktur. Yalnız bu 
son fikranm delâlet ettiği mâna şudur: Askerî 
mütekaidlerden askerî memur sınıf ma nakil için 
kanun müsaiddir ve askerî memurin kanunu da 
buna müisaid görülmüştür ve vaktile askerî müte
kaidlerden askerî memur smıfma naklolunmuş 
ve burada terfi etmiş veya buna muadil bir vazi
fede bulunmuş olanlar mevcuddur. Bu gün bun
lar tekaüd edilirse yeni kanunla mı tekaüd 
olacak, yoksa eski kanunla tekaüd edilmiş ol
duğuna nazaran yine eski tekaüd maaşma bu 
yeni geçen zaman zam ve hesab edilerek o mu 
ilâve edilecek? Hükümetin teklifinde bu sonun
cu fıkra, bazı subaylar bundan sonra yani böy
le askerî mütekaidlerden memur smrfma nakle
dilenlere yeni kanuna göre maaş verilmesine 
müsaade edilmiyor, yeni tekliflerde.. Amma, 
eskiden bu suretle tekaüd edilenlerden askerî 
memur smıfma kaydedilmiş ve orada terfi et
miş olanlara Hükümet verilsin demiştir. En
cümen bunu kaldırryor. Diyorlar ki, yapılan 
muamele bir kaç kişiye inhisar etmektedir, umu
mî bir hüküm değildir. O vakit Millî Müdafaa 
vekili olan zat, bu yeni memur kanunu tatbik 
edilirken, mütekaidlerden icab edenleri almış
lar, bazı muvazzafları da tekaüd ederek naklet-
mişlerdir. Şimdi, tekaüd etmeden almıyor, ah
vali sıhhiyesi müsaid olmayan veya her hangi 
bir sebeble muvazzaf bir subay memurin sınıfı
na naklediliyor, o vakit bir iki subaya demiş
ler ki; sen memur smıfma geç, yine terfi edersin. 
Bu işte ihtisas sahibi oldun yeni kanunda as
kerî mütekaidlerden buraya icab edenler alına
bilir diyor, gel senin tekaüd muameleni yapa
lım. Onlar da peki demişler - bir kaç kişidir 
zannediyorum - ve gelmişler tekaüdlüklerini is
temişler, muameleleri yapılmış o kanuna göre 
memur smıfma geçmişler, terakki etmişlerdir. 

Hükümetin teklifinde bu son fıkra işte o 
zaman tekaüd edilerek, memur smıfma geçmiş 
ve muvazzaf iken bu maksadla tekaüd edilmiş 
ve terfi etmiş olanların tekaüdlükleri halinde 
yeni kanuna göre haklarında muamele yapıl
mıştır. 

Encümen diyor M, bu muamele bazı zevata aid 
bir iştir,1 bunu umumî kanuna koymayalım, ve
kâlet bu şeraitte bulunanları tetkik etsin, bun
lar hakikaten böyle çıkarılmışsa, buradan istifa 
et, tekaüd ol, memur smıfma geç, orada terfi 
ve terakki edersin denmiş, o da; peki demiş te
kaüd olmuş buraya geçmiş ise bu gibiler için 
ayrıca bir teklif yapıism. 

Hükümetin noktai nazarı; kanunun içine bu 

vaziyette olanları ithal ederek bunlarm hakla
rını vermektir. 

Encümenlerin teklifi bu fıkrayı buradan 
çıkarıb, bunlar hakkında tetkikat yapılıb ayrıca 
bir kanunî teklif aimmasma dairdir. 

Bu muvakkat bir madde veya ayrı bir kanun 
halinde teklif olunabilir. Hükümet bu kanun 
içinde teklif etmiş olduğuna ve bizim de im
zamız bulunduğuna göre, biz bu noktai nazar 
üzerinde bittabi ısrarederiz. 

BAŞKAN — İzahat Heyeti Umumiyeye de
ğil, maddeye tallûk ediyor. Müsaade buyuru-
lursa, maddelere geçelim, müzakeratı madde 
üzerinde yaparız. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et

meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 18 nci maddesi aşağıda yazıl
dığı üzere değiştirilmiştir: 

Mütekaid zabit ve askerî memurlardan se
fer ve hazar vakitlerinde askerlik hizmetine 
alınmış olanlara rütbe ve memuriyetleri mu-
hassasatı verilmek üzere tekaüd maaşları mu
vakkaten kesilir. 

Bunlar hazar veya seferdeki hizmetleri es
nasında malûl kaldıkları takdirde evvel ve âhir 
hizmetleri mecmuuna ve maluliyet derecelerine 
nazaran yeniden tekaüd maaşma nail olurlar. 

Mütekaid zabit ve askerî memurlardan yal
nız seferberlik zamanına münhasır olmak üze
re hizmet esnasında rütbe ve sınıfları terfi 
edilmiş olanlar evvel ve âhir hizmetleri mec
muuna ve yeni rütbe ve smıflarma göre yeniden 
tekaüd maaşma nail olurlar. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bütçe en
cümeninin noktai nazarı bu mevzu üzerinde 
sorulan fikranm ayrı bir kanun lâyihası olarak 
getirilmesi merkezindedir. Bu lâyiha 1931 de 
gelmiş, altı senedir Meclisde duruyor. Bendeniz 
bu noktada Bütçe encümeninin fikrine iştirak 
ederim. Hakikaten bu son hüküm muvakkat 
bir hüküm olduğuna, bir defalık tatbik ile neti
ce bulacak bir hüküm olduğuna göre kanunun 
asıl maddesine koymak doğru olmaz. Lâkin bu 
kanundan ayırmak da doğru olmaz. Eğer ha
kikaten Meclisçe hallolunacak, kabule lâyik 
bir vaziyet varsa ve üzerinden uzun zaman geç
miş olmasma da bakarak bu meseleyi halledib 
bitirmek zannediyorum çok doğru olur. Şimdi 
Millî Müdafaa vekilinin verdiği izahattan an
lıyoruz ki, bir takım zatlar vakıa muvazzaf hiz
mete alınmışlar ve kendilerine de bazı gûna 
vaidlerde bulunmuş. Öğrenmek istediğim şudur: 
Bu vaidler bir kanuna istinaden söylenmiş söz-

— 8 — 



î : 12 1-1 
ler midir, değil midir? Millî Müdafaa encüme
ninin mazbatasını okuduğumuz zaman görüyo
ruz ki, ayni kanunun 17 nci maddesinin hük
müne göre «Mütekaid zabit ve askerî memurla
rın hazarda terfi edemiyecekleri» yazılıdır. 
Eğer kanunda böyle mütekaid olanların hazar-
de terfi edemiyecekleri yazılı ise bu gibi vaıd-
lerin hiç bir hükmü ve kiymeti olmaması lâzım-
gelir. Nasıl ki her hangi bir köylü kanunların 
hükümlerini bilmediğinden dolayı bir çok vazi
yetlerde mazur görülmiyorsa askerî memurlar 
için de kanunun hükümleri karşısında böyle 
vaidlerin bir krymeti olmaması lâzım gelir. Bu 
noktai nazardan muhalif kalan arkadaşların 
bazılarmm yazdığı gibi, bir hakkı mükteseb de 
mevzuubahs olamaz. Bu iddia karsısında niçin 
bu meselevi tetkik ediyoruz, bilmiyorum, Me
selenin müzakere edilerek bitirilmesi taraftarı
yım. Fakat böyle bir hüküm vazma cevaz veri
liyorsa o vakit muvakkat bir madde olmak üsse-
re kanunun sonuna geçirilmesi lâzım gelir fik
rindeyim. Binaenaleyh evvelâ anlamak istiyo
rum M. kanuna istinaden sövlenmis bir söz var 
mıdır? Yoksa, şu veya bu şekilde söylenmiş söz
lerin bir kıymet almaması tabiî olur zannede
rim. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. Gl. KÂZIM ÖZALP 
(Balıkesir) — Arkadaşımızın tereddüd ettiği 
noktayı izah edeyim. O zaman, yani 6 - 7 sene 
evvel çıkan askerî memurlar kanununda bir 
fıkra vardır. Maali şudur: Askerî memurluk
lara şunlar şunlar, şu şerait altmda girebilir. 
Bu mevanda askerî subay mütekaidleri de ba
zı şartlarla girebilirler diyor. Askerî memurla
rın terfi ve terakkilerine dair müteakib mad
delerde ahkâm vardır. O zaman da hazarda ter
fi etmez diye kanunlarımızda bir kayid var 
mıydı, yokmuydu bilmiyorum. 

Ondan sonra askerî memurlar bu suretle te
rakki eder diye müteaddid maddeler vardır. Mü-
tekaidlerin askerî memurluğa geçince muvazzaf 
sayılamryacağı hakkında bir kayid yoktur. Doğ
rudan doğruya muvazzafa geçiyor telâkki edil
miş. Askerî memur kimlerden oluvor? Memba-
lar kanunda yazılmıştır. Askerî mütekaidlerden 
memur seriliyor, onlar orada diğer memurlar 
gibi terfi ediyorlar. Askerî memur kanunu çık
tığı zaman memur aranırken muvazzaf zabit
lerden de bu isleri iyi isletecekler bulunduğu 
düşünülmüş, onlara sen, sen, tekaüd ol. denmiş. 
Çünkü, tekaüd olmadan askerî memur olamıyor
lar. Onlar da; peki demişler, bilmiyorum, kaç 
kişi, tekaüdlüklerini istemişler. Masalarından 
o bir masaya geçmişler. Bunlar şimdi çalışmak
ta ve her sene ilerlemektedirler. Ondan sonra 
Meclisin bazı kararlarile muvazzaf subaylardan 
askerî memurluğa geçilmesine müsaade ediliyor. 
Bu kanuna dayanarak bu muameleyi yapmışlar. 

1-1937 C : 1 
MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSÎ Gl. KÂZIM 

SEVÜKTEKÎN (DiyarbeMr) — 1455 numaralı 
askerî memurlar hakkındaki kanunun 7 nci 
maddesi, sabit hizmete ayrılmış veya bir arızai 
bedeniyeden dolayı tekaüd edilmesi lâzrmge-
lenlerden askerî memurluklara geçirilir, kaydine 
(tekaüdler) kelimesi de konulduğu için bazı mü
tekaid subaylar bu suretle askerî memur ol
muşlardır. O zamanki millî müdafaa vekili bu 
21 kişiyi birer derece terfi ettirmiş. Bunlar ter
fi ettirilince bu muamelenin yanlış olduğunu 
anlıyan Millî Müdafaa encümeni meseleyi ve
kile söylemiş. 1683 numaralı tekaüd kanunu
nun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası şöyle diyor: 
« Kendi arzusu ve Millî Müdafaa vekilinin iste-
ğile hizmete alman mütekaidlerden hizmet et
tiği müddetin yani eyyamı ahire zammı olarak 
tekaüdiyesi maaşma ilâve olunur » . Diğer bir 
maddesi de « bir derece mafevk rütbede kulla
nılır » diyor. Biz bu 21 kişinin bir derece ma
fevk rütbede kullanüdığmı kabul ettik ve 1637 
numaralı kanun ile yanlış anlasüan 1455 numa
ralı kanunun 7 nci maddesini daha açık yazdık 
ve Heyeti Gelilece de kabul edildi. 

Bu zatin tekrar hizmet etti, diye yeni kanun
la tekaüd edilmesini münasib görürseniz kimse
nin diyeceği bir şey yoktur. Kanunda böyle 
bir nokta yok. 

ZÎYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Bir 
sual soracağım. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Buyurunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız sözden 
sonra sorulsun. Söz Mitat Aydınındır. 

DÎVANI MUHASEBAT E. M. M. MÎTAT 
AYDIN (Trabzon) — Bu kanun okunurken 
umumî şekilde yapılmış bir kanun gibi görü-
nüvorsa da hakikati halde eşhas üzerine yü
rütülmüştür. Divanı muhasebat encümeninde de 
buna mütenazır bazı vakalara rastgeliyoruz. 
Saym General dediler M; şu olmuştur, bu ol
muştur. Bendeniz de buna mütenazır bir vaka 
arzedevim. Balkan harbinde gözünü kaybetmiş 
olan bir subay Umumî harbe iştirak edivor, iki 
senede harbde kalmış, tamülâza olmadığı için 
terfi edemediği görülmüş, kendisine denmiş ki, 
istifa et, seni başka vazifeye alalım, o da der
hal istifa etmiş ve sivil olarak askerî memur
luca almmıs. Bu zat vazifeye devam ediyor. 
Millî mücadeleye de bu sıfatla iştirak edivor ve 
arkadaşları ile birlikte terfi ediyor. Yakm za
mana kadar da vazifesinin basmda idi. Bun
lar da buna dahildir. Bu itibarla kanunda tas
rih edilmelidir. Bazı eşhas belki bu şekilde 
alınmıştır. Bendenize öyle geliyor M, bu kanun 
temamile nismis bir kanun değildir. 

M. M. E. REÎSÎ Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN 
(Diyarbakır) — Bu arkadaş Balkan muharebe
sinde gözünü kaybetmiş, Harbiye nazırı bunu 
nezarete almış ve rütbesine muadil askerî me-
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mur yapmış. Tekaüdlükle buraya gelmiş, bura
da da yine tekaüd şubesi müdürü olarak istih
dam edilmiştir. Fakat bu kanunların ahkâmına 
göre yeniden tekaüd edilmesine imkân görülme
miştir. Bu zat Meclisi Âliye, Arzuhal encümeni
ne gelmiştir. Belki Divanı muhasebat encüme
ni de bu işi tetkik etmiştir, pek iyi hatırlamı
yorum. Fakat yeniden tekaüdlüğünün doğru ol
madıkına karar verilmiştir. Böyle zevat vardır. 
İçlerinde çok kıymetli kimseler mevcuttur. Mü
saade buyurursanız Bütçe encümeninin dediği 
gribi, ayrı ayrı - nasıl ki jandarma zabitanının 
Istanbl Hükümetince tekaüd edilenleri millî mü
cadeleye iştirak etmiş ve seferde de terfi etmiş
lerdir. Binaenaleyh bunlar hakkmda bir lûtfu 
mahsus yanıldığına göre bunlar için de böyle va
rılabilir. Biz bunun kanuna girmesini muvafık 
bulmadık. Fakat rey Yüksek Heyetindir. 

AHMED SAFFET OHKAY (Elâziz) — Se
simi biraz müşkülâtla işittireceğim, mazur gö
rünüz. 

Ordu mensuplarını ve onun sınıf ve vezaifini 
tesbit eden elde 1455 numaralı bir kanun var. 
Bu kanunun 7 nci maddesi: Mütekaid zabitan ve 
hesab memurlarından liyakati görülenlerin rüt
be ve derecelerine muadil askerî smıfa nak-
l^dilebilirler, diyor. Amma, bu sınıfa nakledilen
ler, mensurları sribi, bu sınıfa intisab ettikten 
sonra terfi edebilirler mi edemezler mi? Kanun 
bımu mevkut gelmiştir. Sonradan bu kanunim 7 
nci maddesini 1637 numaralı bir kanun tadil et
miştir ve onun birinci fıkrasınal455 numaralı 
kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasmı koy
muşlar. ikinci fıkrasında da hizmeti 20 seneden 
aşağı olmamak veya hizmeti ne olursa olsun ma
lûl olup ta orduda vazife /röremiyecek olanların 
askerî memur smıfma nakillerine cevaz verilmiş
tir. Vakta ki 1683 numaralı kanun çıkmış, yani 
askerî ve mülkî tekaüd kanunu çıkmış. Bunun 
18 nci maddesi, hazar ve sefer vakitlerinde hiz
mete alınanların eski tekaüdlükleri muvakkaten 
keenlemyekün addedilmiş, bundan başka eğer 
harpte yararlık göstermiş olurlarsa kendilerine 
bu yeni kanuna göre yeniden tekaüd maaşı tahsis 
olunur denmiştir. Simdi ihtiyat zabitlerinin sınıfı
nın muvazzafa nakline kanunen imkân göremeyen 
encümen bunları mütekaid telâkkisile 1683 nu
maralı kanunun 7 nci maddesi hükümlerine tâbi 
tutmuş. O da: Her hangi bir zabit, vazifeye 
alındıktan sonra ne kadar hizmet edecek olursa 
almakta olduğu maaş üzerinden beher hizmet se
nesine isabet eden miktarı evvelki tekaüd maaşı
na zammedilir. Şimdi Millî Müdafaa vekâleti 
1455 numaralı kanunla rütbeleri terfi ettirilmiş 
bu kimseleri askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci maddesi hükmüne tâbi tutarak, tekaüd 
oldukları, yani vazife değiştirdikleri halde hak

larında tekaüd muamelesi olmamış gibi yeni teka
üd olmuş addederek yeni kanuna göre maaş tahsi
si talebini ileri sürmüş. Halbuki mütekaid bir za

bitin faal smıfta tekrar tavzifi 1076 numaralı 
kanunla menedilmiş olduğundan hükmü kanun 
bunları muvazzaf addetmeyince kendilerini bu
lundukları hizmette 694 numaralı kararname ile 
mütekaid telâkki ederek 1076 numaralı kanunun 
esas hükümleri dahilinde bunları ihtiyat zabiti 
telâkki etmekte ve terfilerini kabul etmemekte
dir. 1637 numaralı kanun neşredildikten sonra 
tekrar terfi ettirilmiş olan bu subayların bu 
terfileri yolunda mıdır, değil midir? Bunları da 
kanun meskût geçmiştir. Bu itibarla bu gün as
kerî memur sınıfına geçen her hangi bir zabit 
bu smıfta istediği kadar terfi edebilir. 1637 nu
maralı kanun bu hakkı bunlara vermiş görünü
yor, fakat kanunda bence sarahat yoktur, çünki 
bir kısmı mütekaid olarak, bir kısmı da naklen 
bu sınıfa geçmiştir. Bunların terfi hakları mah
fuz mudur, değil midir? Bu dahi mübhemdir. 

Di. M. ENCÜMENİ M. M. MİTAT AYDIN 
(Trabzon) — Şunu arzetmek isterim ki, 1683 
numaralı kanunun 18 nci maddesi çok sarihtir. 
Orada diyor ki: bu şekilde vazifeye geçmiş olan
lar yaralanırlarsa tekaüdlükleri ne şekilde ya
pılacaktır, yahudda, yaralanmayıb ta dereceleri 
terfi edilecek olursa yine 1683 numaralı kanu
nun 18 nci maddesine göre yeni tekaüd kanu
nunun esasına göre haklarında muamele yapı
lacağı sarahaten gösterilmiştir. Bunu diğer en
cümenler nazarı dikakte almamış, fakat demin 
de arzettioim gibi, dörde baliğ olan bu arka
daşların hususiyetleri Bütçe encümeninde görü
şülmüştür. Meselenin iyice incelenmesi için 
müsaade ederseniz kanun lâyihası encümenimi
ze verilsin. 

ADNAN MENDERES (Aydm) — Encümene 
gidecekse görüşmeyelim. 

BAŞKAN — Mütalealarm serdine mâni teş
kil etmez. Heyeti aliye karar verirse yine encü
mene gider. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Hatırlıyorum ki, 
bu mesele bir kaç defa buradan geçti. Bir de
fa hakikati söylemek lâzımgelirse, orta yerde 
kanunları yanlış anlamaktan mütevellid bir ha
ta vardır. Tekaüde sevketmek keyfiyetinde en 
büvük makamm teşvik ve tescii mevzubahstir. 
izahattan bu anlaşılıyor. Eo-er o gün için. bu 
askerî memuriyette muvaffakiyet gösterecekleri 
zannolunan kimselere, sen gel bu tarafa geç, 
fakat geçmek için tekaüd ol denildiği zaman o 
zabitler bu tekaüdlüğün kendi istikballerine 
mâni olacak ahkâmı kanunun ihtiva ettiğini zan 
ve tahmin etmiş olsalardı zannederim ki, bu is
tikbali meçhul hayata atılmazlardı. Onun irin 
bence isin içerisinde neticeyi görerek mütalea 
yürütmek ve ısrar etmektense, haksızlığın men
şeini teşkil eden haleti ruhiyeyi nazarı dikkate 
alarak mantikî, makul, adalet ve prensibe mu
vafık bir şekil bulmak bizce vazifedir. Kendi 
hesabıma ben bütçe encümeninde bulunsaydrm, 

— 10 — 



t : lâ İ-İâ-lM d : 1 
Bütçe encümeni arkadaşlarımdan rica ederdim. 
Bu bir meseleki, teklif edilmiş ve Hükümet lâ
yihasına konulmuştur. Binaenaleyh, kabul veya 
reddetmek ve bunu da bir esbabı mucibeye bağ
lamak tarikmı ihtiyar ederdim. Nitekim evvelki 
encümen de böyle yapmıştır. Bütçe encümeni 
daha iyi yapmak için işin nezaketini görerek 
tetkiki için Hükümete tekrar vermiştir. Bu de
fa Emin Draman arkadaşımızın esbabı reddiye
sinde bir kaç kanundan ve iki Heyeti umumiye 
kararından bahsedilmektedir. Tekaüd ve me
murini askeriye kanunlarından ve tefsirlerin
den de bahsedilmektedir. Müstakil kanunlar
dan da bahsedilmektedir. 

Şimdi Ahmet Saffet arkadaş da bahsetti ve 
dedi ki mütekaid muvazzafa geçemez. Efendim 
mütekaid muvazzafa geçmiştir. Hükümetin tek
lifindeki kanun maddesine bakmız. «Bu kanu
nun tatbikından evvel mütekaid zabit ve me
murlardan muvazzaf sınıfa nakletmiş ve hazarda 
rütbe ve sınıfları terfi edilmiş olanlar..» Haniya 
geçmiyecekti. Geçmiş, bu bir emri vaki; terfi 
etmiş, bu da emri vaki. Binaenaleyh bence orta 
yerde etraflı olarak tetkikat yapmak lâzım. Bi
zim Divanı muhasebat Reisi arkadaşımızın bah
settiği Divanı muhasebat kararlarının ve ade
dini bilmediğimiz bir çok Arzuhal encümeni 
kararlarının, kanunların, kararların ve pren-
siblerin nazarı dikkate alınması lâzım geliyor. 
Meseleyi halletmek imkânı olub olmadığını Hü
kümet bir daha tetkik etsin. Eğer bu zevatm 
mağduriyetine mahal vermiyecek bir şekil 
varsa yapsın. Yoksa Bütçe encümeninin dediği 
gibi, yeni bir teklifle buraya gelmesi en doğru 
bir şekil olacaktır. Arkadaşlara bunu teklif 
ederim. 

EMİN DRAMAN (Yozgad) — Askerî me
murlar hakkında ana kanun olarak çıkan 1455 
numaralı kanun vardır. Bu kanunda hükümler 
konurken 7 nci maddesinde şöyle denmişti: mü
tekaid zabit ve hesab memurlarından liyakati 
görülenler, kıdemlerile, rütbelerine muadil me
mur sınıflarına nakil olunabilirler ilâahirihi.... 
Biraz evvel arkadaşlardan birisi dedilerki, bu 
kanun çıktığı zaman bir yanlış tatbikat neticesi 
olarak bazı zabitlere, bilhassa kalem umuru 
görmekte olan zabitlere, bu kanuna göre, sizlerin 
bundan böyle şu vazifeleri görmeniz muvafık 
olur, fakat tekaüd olmadan evvel sizi askerî mu
amelât memuru yapmağa imkân yoktur, siz 
şimdi bulunduğunuz yerden tekaüdlüğünüzü 
istersiniz öbür taraftan yeni bir vazife alrrsmız 
denmiş. Bunlara bu söz söylenirken, biraz evvel 
Millî müdafaa vekilinin söylemiş oldukları veç
hile, siz burada da terfi edersiniz denmiştir. Bu 
söz söylenirken acaba yanlış olarak mı söylen
miştir. Yoksa hakikati mi ifade etmişlerdir. 
Kanunun buna dair olan maddesini biraz evvel 
arzetmiştim; Burada, mütekaid zabit ve hesab 
memurlarından liyakati görülenler, kıdemle

rile rütbelerine muadil memur smrfma nakil 
olunabilirler, deniyor. 8 nci maddede de: bu 
askerî memurların sicil, terfi, inzibat ve sair 
askerî muameleleri maaşça muadili bulundukları 
zabitler gibidir, kaydi olmakla beraber tabiidir 
ki bu tâbirleri biraz daha izah etmek lâzmı ge
lirse ve yahud istizah etmek iktiza etse arana
cak şey, bu kanun nasıl başlamış, nasıl yürü
müştür, bunu aramak, yapılan muamelâtta bir 
yanlışlık, bir sakatlık var, mıdır, yok mudur, 
Bu hal sui tefehhüm neticesi mi olmuştur, yoksa 
hakikî bir anlayış neticesi midir? Bu noktaları 
anlamak için kânuna, o kanunun esbabı mu
cibe mazbatasına bakıyoruz. 

ZIYA GEVHER ETÎLI (Çanakkale) — 
Hangisi, Hükümetin mi? 

EMİN DRAMAN (Devamla) — 1455 nu
maralı kanun hakkındaki Millî müdafaa en
cümeninin 30 nisan 1929 tarihli mazbatasında 
şu sözler var. (işbu lâyihanın mühim bir faydası 
da sabit hizmete ayrıldığından veya her hangi 
bir arızadan ve saireden dolayı tekaüdlüğü icab 
eden ve fakat askerî memurluk vazifelerini 
görmeğe kifayeti anlaşılan mütekaidlere yine 
ordu işlerinde yeni bir terfi ve terakki kapısı 
açmaktır. Bu suretle rütbesine muadil bir 
derece ile askerî memurluk vazifesine nakledi-
lebüecek olan mütekaid bir zabit miralay karşı
lığı bir dereceye kadar terfi ve çalışmak imkâ
nını yeniden bulmuş olacaktır.) 

Şimdi bu esbabı mucibe ki Müdafaai Milli
ye encümeninindir. Bundan sarahaten anlaşılı
yor ki bu memurlar bulundukları vazifelerde 
zabitler gibi terfi edebileceklerdir. Nereye ka
dar? ta miralay rütbesine kadar. Bunları oku
duktan sonra diyebilir miyiz ki, yapılan tatbi
katta esasen bir sui tefehhüm var dır? Hayır 
katiyen! bu hüküm gayet sarihtir ve yapılan mu
amele kanunun verdiği bir cezaya müstenittir. 
Kaldı ki bir an için bunun bir sui tefehhüm ol
duğunu kabul etsek, kabahat kimindir? Şu 
halde kanunda böyle bir sui tefehhüme sebebi
yet verecek bir şey yoktur. Bilhassa esbabı mu
cibe mazbatasında bunu göze gördürecek kadar 
bir sarahat vardır. 

M|LLÎ MÜDAFAA En. REİSİ Ol. KÂZIM 
SEVtİKTEKİN (Diyarbekir) — Fakat madde
de yoktur. 

EMİN DRAMAN (Devamla) — Şu halde 
demek oluyor ki kanunda zaten sarahat vardır. 
Bu sarahat karşısında adalet icabeder ki, idare 
âmirlerinin vuku bulan sui tefehhümleri neti

cesinde hatta bunu bir teşvik telâkki ederek şu 
vazifeden ötekine geçmiş olanlar bugün mağ
dur olmasınlar. Tatbikatta böyle bir şey yok
tur. Fakat varsa, adalet icabeder ki mademki 
bu bir yanlışlıktan, en büyük makamm yanlış 
anlamasından tevellüd etmiştir. Bunlar mağdur 
olmamalıdır. 
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LtfTFÎ MÜPtD ÖZDEŞ (Kırşehir) — Böyle 

bir sey yoktur. 
BÜTÇE En. M. M. RAlF KARADENİZ 

(Trabzon) — Arkadaşlar, Müzakere edilmekte 
bulunan madde 1683 numaralı kanunun 18 nci 
maddesi olduğu halde burada arkadaşlar 1455 
numaralı başka bir kanundan ve mütekaid 
olan bir memur smıfı muvazzafa nakil edebilir 
mi edemez mi diye ayrıca mevcud bir hüküm
den bahsederek onun tefsir ve izahma giriştiler. 
Bu suretle mevzudan biraz ayrümış olduğumu
zu zannediyorum. 

Asıl mesele şudur: 1683 numaralı tekaüd ka
nununun bir 18 ve bir de 7 nci maddesi var. 
7 nci madde mucibince asker olsun, sivil olsun 
mütekaid bir memur yeniden hizmete alınırsa 
yaptığı hizmet mukabilinde eyyami müteahhire 
zammı diye eski tekaüd kanununa göre bir zam 
ile tekaüdlüğe irca olunur. Zaten kanun onu, 
tekaüdlükle alâkası kesilmemiş farzediyor, 
umumî bir hüküm koyuyor. 

18 nci maddesinde yalnız askerlere mahsus 
istisnaî bir hüküm vazetmiş. Bu 18 nci madde, 
böyle mütekaid subaylar ve askerî memurlar 
mütekaid oldukları halde tekrar hizmete alınır
larsa bunların tekaüd maaşları kesilir ve naklo
lundukları hizmetteki maaşı muhassası alırlar; 
diyor. Bunların içerisinde eğer terfii rütbe et
miş olanlar varsa veyahut ta seferberlik esnasın
da veya hazar zamanında malûl olmuş bulunan
lar varsa maluliyet derecelerine göre yeniden 
tekaüde sevkedilir. 18 nci maddenin bu hükmü 
mucibi tereddüd oluyor. Divanı muhasebatın 
noktai nazarı yani 18 nci maddenin tatbik şekli 
şudur: Böyle bir zabit hizmete alınır ve seferber
lik esnasında terfii rütbe ederse, amma yalnız se
ferberlik esnasında terfii rütbe ederse o zaman ye
niden bu rütbeye göre tekaüd edilir. Halbuki 
Millî Müdafaa vekâleti, hayır, seferberlik olma
sa dahi bu gibiler terfi edecek olursa yeni rüt
be üzerinden tekaüd edilirler mütaleasmda bu
lunuyor. Halbuki kanunun asıl maddesinde bir 
hikmete müstenid olarak vazedilmiş bulunan bu 
hüküm, yalnız seferberlikte terfi etmiş olmayı 
kasdetmiştir. Fakat maluliyette, hazarda ve se
ferde bunu kabul etmiştir. Divanı muhasebat re
isini bizzat encümene çağırdık, orada izahat ver
di. 18 nci maddenin tatbik şekli daima böyledir 
dedi. Hazarda terfii rütbe etmiş olanlara bunun 
şümulü Yoktur. Onlar Tekaüd kanununun asıl 
7 nci maddesindeki ana hükme tâbidir, bundan 
istifade edemezler dedi. Hatta, arkadaşlar bu 
1683 numaralı kanundan evvel yaşamakta bulu
nan 325 tarihli tekaüd kanununda bile aşağı yu
karı bu hüküm motamo vardır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Mo
tamo değil. 

RAlF KARADENİZ (Devamla) — Mefhum 
itibarile aynidir. Binaenaleyh hiç bir devir yok
tur ki o devirde hazarda terfi etmiş olanlar dai

ma bu hükümden istifade ettirilmiş olsun. 
Millî Müdafaa vekâletinden gelen arkadaşlar 

bize bir misal gösteremediler. Divanı muhasebat 
reisi ise, belki arasıra farkına varılmadan tatbik 
edilmiştir, fakat katî olarak Divanı muhaseba
tın anladığı mana budur, dedi. Bunun üzerine 
18 nci maddeyi Millî Müdafaa vekâleti ile Diva
nı muhasebatın bu izahatından sonra tadil etmek 
lüzumu hissediliyor, tadil değil, buraya asıl mad
dede mündemiç olan manayı tavzih etmek kasti-
le bu tadil teklifi geliyor. Bu tadil teklifini bü
tün encümenler Hükümetle beraber müttefikan 
kabul etmiş bulunuyorlar. Bunun hakkında hiç 
kimse söz söylemiyor. Yalnız bu maddeye son 
bir fıkra ilâve edilmiştir, keenne hazar zamanın
da terfii rütbe etmiş bulunanlar hakkında bu 
madde hükmü tatbik edilir diye bir mütalea 
dermeyan edilmiş. Bazı mağdur vatandaşlar var
mış, bizim hakkımızda istisnaî bir hüküm koyun 
diye müracaat etmişler. 

Bütçe encümeniniz düşündü ki her hangi bir 
kanunda mevcud olan ve yaşayan hükümler de
ğiştirilirse o değiştirmeden mütevellid bir va
tandaşın mağduriyeti nazarı dikkate alınır. Fa
kat değiştirilmiyor da ancak tavzih maksadile 
eski bir hüküm yeniden ifade ediliyorsa, değiş
miş bir şey yoktur ki bir kimse, siz bunu değiş
tirmekle beni mağdur ettiniz diyebilsin. O hal
de bir mantıksızlık içerisine düşmüş oluruz. Bu 
istisnaî hükmü buraya koymayalım. Asıl bizim 
işimiz tekaüd kanununun 18 nci maddesini izah 
eder bir şekilde ve Hükümetin de teklif ettiği 
veçhile ve diğer encümenlerle de mutabık kalın
dığı şekilde ve söz söylemiyen arkadaşların da 
muvafakat ettikleri anlaşıldığı şekil dairesinde 
asıl teklifi kabul edelim. İstisnaî şekle gelince; 
biz yeni bir hüküm koymadığımız için arzetti-
ğim gibi kimsenin mağdur oldum demesine ma
hal kalmayacaktır. Binaenaleyh biz bu kanunla, 
başka kanunların başka şekilde tatbik edilme
sinden mağdur olanları kurtarmak maksadile 
bunu tekaüd kanununa bir ek şeklinde ilâve et
menin doğru olmayacağına zahib olduk. 

Diğer bir noktadan da, yine bu işin bu ka
nundan ayrı bırakılmasının sebebi şudur: Bu 
mağdur olan arkadaşlar hakkında burada bir 
kaç sene evvel eski Millî Müdafaa vekili Zekâi 
Bey bazı izahatta bulunmuşlar, 34 kişiden 
bahsetmişler. Burada 21 kişiden bahsedili
yor, Kimisi 36 diyor, üç dört kişi 
diyenler de var. Bunun hududu nedir? Bu 
mesele Mecliste çok eskidir. Böyle kimler 
hakkmda tatbik olunacağı malûm olmayan 

İstisnaî bir hükmü, hem de yeri olmadığı 
halde, bu kanuna eklemenin mânası yoktur. Şa
hıslar üzerinde birer birer tetkikat yaparak 
mağdur kimseler varsa onlarm haklarında Hü
kümetçe tedbirler düşünülsün. Eğer ahkâmı 
mevcude kâfi gelmezse Büyük Millet Meclisine 
usulen müracaat ediniz denilmiştir. 
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Bir 3 ncü nota daha var . Bu şekilde umumî 

bir hüküm konulması doğru olmayacak. Bina
enaleyh şahısları zikretmek suretile filân filân 
zevat bu kanun hükmünden müstesnadır, denil
mek suretile, geniş porteli olması keyfiyetin
den de kurtuluruz dendi. 

Böyle umumî hüküm taşryan bir madde ted
vin edilirken onun altma bu kanunun hükmü 
bütün vatandaşlar hakkmda meridir amma, şun
lar bunlar hakkmda değildir diye imtiyazlı ve 
nihayet psikolojik şekilde, kanunların ruhuna 
uymayan bir vaziyet ihdas etmiyelim. Görülü
yor ki, mağdur arkadaşlar belli değildir. Biz
den istenilen açık hükümdür. Tensib ederse
niz koyalım. Fakat bu arkadaşların isimleri
ni zikretmek suretile, Hükümet ayrıca tetkikat 
yaparak, mağdur kimseler haklarında şu, şu şe
kilde muamele yapılmış ve zaruret böyle icab 
ettirmiş, nihayet zarurî bir muamele vardır, 
buna müsaade edin, derse, Hükümet böyle bir 
teklif yapsm. Aksi takdirde bu arkadaşların Ar
zuhal encümenine müracaat tarikile ferden fer
da yine af taleb etmeleri ve vaziyetlerinin ıs
lahını istemeleri her zaman mümkündür. 

Müsaade ederseniz 18 nci maddeye taallûk 
eden esası burada aynen bırakalım. Diğer kı
sımları mazbatamıza yazdık, nasıl tensib eder
seniz öyle yaparız. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ Gl. KÂZIM 
ÖZALP. (Balıkesir) — Arkadaşlar, bir subayı 
tekaüd ettikmi, onun artık tekrar muvazzafa 
nakletmesi hiç bir zaman mevzubahs değildir. Ne 
kanunumuz buna müsaiddir, ne de böyle bir şey 
yapılmıştır. Harbde dahi böyledir. Bir müte-
kaid subay silâh altma alınırsa ve rütbesine gö
re bir vazifede intihdam edilerek meydan muha
rebeleri dahi kazansa ancak rütbe ve derece 
itibarile terfi edilir. Fakat harb bittiği zaman 
o zat yine tekaüd olur. Nitekim içimizde böy
le bir zat vardır. Alay kumandanlığından mü-
tekaid iken bilâhare harbe iştirak etmiş ve ter-
fie kesbi istihkak etmiştir. Amma hazara geçin
ce yine tekaüddür. Ordunun muharib vaziyeti 
içinde bu, mevzubahs olamaz. Yani tekaüd 
olan bir subayın muvazzafa geçmesi düşünüle
mez. 

Buradaki mesele askerî memurlardır. Bu as
kerî memurlara memba olarak bir takım yerler 
gösterilmiştir. O zaman tekaüd sınıfı da aske
rî memurluklara memba olarak gösterilmiştir. 
Onlara memuriyetleri dahilinde terakki etmek 
imkânları açık bırakılmıştır. 

Ordu subayları ile bu memur sınıfı arasmda 
farklı vaziyet gözönünde tutularak bu açık bı
rakılmıştır. Bu, mecliste tefsir edilmiş 
midir, edilmemiş midir? Bilmiyorum. Yok
sa meselâ, bu gün bir yarbay, bir 
yüzbaşı tekaüd ediliyor, sonra tekrar mu
vazzafa almryor, böyle bir şey yoktur ve ola

maz. Olmaması da ordunun selâmeti namına 
çok doğrudur. Nitekim istiklâl harbinde en bü
yük fedakârlık göstermiş olan mütekaid zabit
lerin bile bu arzuları isaf edilmemiştir. 

Şimdi bilmiyorum, meselâ mütekaid bir bin
başı, bir kaza kaymakamı olsa ve orada derece
sine ilerlese acaba bunun tekaüd muamelesi na
sıl cereyan eder? Bu hususta bir tetkikatım 
yoktur. Bu iş, bunlarla kıyas edilir mi, edilmez
ini? Bu cihet te şayani tetkiktir. Onun için ben
ce Bütçe encümeninin yazdığı şekilde bu fık
rayı yeniden tetkik etmek, emsali var mıdır, ne 
şekildedir, mütekaidler sivil hizmetlerde - çün
kü artık bunlar ordunun muharib subayı vazi
yetinde tasavvur edemeyeceğiz - ne dereceye ka
dar terfi gördüklerini tetkik etmek faydalı olur 
(Müzakere kâfi sesleri). 

AHİMED SAFFET OHKAY (Elâziz) — înce 
arkadaşımız (Lâilâhe) dedi, ben alt tarafını da 
getirecek diye bekledim, fakat gelmedi. Dedi
ler ki, mütekaid zabitan ve askerî memurlardan 
sınıfı muvazzafa nakletmiş olanlar için encüme
nin istihdaf ettiği 7 nci madde hükmüdür, bunun 
18 nci madde hükmüne tâbi vaziyeti yok. 

Vaziyet şudur: Faal smıfta çalışırken, sınıfı 
ihtiyata tekaüd olarak nakledilmiş olan her han
gi bir zabit bulunduğu smıfta yeniden tekaüd 
olmak istiyor. Bu da 18 nci madde hükmüne 
tevfikan eski tekaüd maaşmı almak istemiyor, 
Yeniden tekaüd olan kimse gibi maaş tahsisini 
istiyor. Nazariyenin biri bu. 

İkincisi; 1455 numaralı kanunun 7 nci mad
desini tadil eden 1635 numaralı kanunun ikinci 
maddesi doğrudan doğruya bir zabiti .tekaüd 
etmeksizoin sınıfı muvazzafa naklediyor. Bina
enaleyh bir kısım zabitan bu hakkını kaybedi
yor, diğer kısmını mahfuz addediyor. 1076 
numaralı kanunun 17 nci maddesi mütekaid bir 
zabiti sınıfı muvazzafa nakletmiyor. Bunu ta
dil eden 1637 numaralı kanunun ikinci mad
desi bu suretle sınıfı muvazzafa nakledilen za
bitleri terfi eder mi? Etmez mi meselesi hallo-
lunmadıkça 100 sene sonra bu kürsüde bu me
sele yine konuşulacaktır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, işin anlaşılmayacak bir noktası kal
madı. 3 encümenin 3 nün de reislerinin müta-
leası burada Karadeniz arkadaşımızın kanun 
maddelerini birer birer okuyarak bizi tenvir 
etmesi ve Müdafaai Milliye vekilinin de, hiç bir 
mütekaid zabitin bu suretle muvazzafa nakledil
mesi ne vakidir ve ne de vaki olacaktır demesi 
bu meseleyi kökünden halletmiştir. Yalnız bir 
noktada müdafaa eden arkadaşların yanında
yım. O da 18 nci maddenin hazarda yaralanan 
zabitlere burada açık bir kapı verilmesidir. Bu 
ne demektir? Fedakârlık, denilen ve herkesin 
tıyneten mecbur olduğu hizmetten daha fazla 
bir hizmet yaparak, memlekete yararlık yap
mış olan adama burada ,bu hakkm verilmesi de-
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nlektir. Nerede? Yalnız seferde. Yahud sefer 
addedilen maluliyeti mucib ahvalde. Tuncelin-
de, Karata, şurada burada giderken donmuş. De
mek ki fedakârlığa istinad eden fevkalâde hiz
met mukabili olarak verilmiş bir haktır. Amma, 
buyurdukları gibi bu masadan şu masaya gide
ne verilmiş bir hak değildir. Aldandığımız nok
ta budur. Müdafaanın esası da sefer ve hazar 
meselesinin anlaşılmamasıdır. Kanun gayet va-
zih ve sarihtir. Teknik encümenlerimizin ver
dikleri karar doğrudur. Biz bu kararlara rağ
men şefkata istinad eden bir karar alırsak gay
ri kanunî bir muameleyi tasvib etmiş oluruz. 
Raif Karadeniz arkadaşımızın söyledikleri gibi 
Hükümetin bunun hakkmda ayrıca bir kanun 
lâyihası getirmesine bile ihtiyaç yoktur. Her 
hangi bir memur bunun bir haksızlık olduğuna 
kail ise Arzuhal encümenine müracaat eder. Me
selesi halledilir. Bunu başlı basma bir kanun 
mevzuu yaparsak, arzettiğim gibi, gayrikanu-
nî olan bir işi tasdik etmiş oluruz ki, hepimiz 
bundan içtinab ederiz. 

BAŞKAN — Söz isteyen daha'bir kaç arka
daş var. Müzakerenin kifayeti hakkında da tak
rir var. 

H. TARIK US (Giresun) — Kifayet aleyhin
de söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
H, TARIK US (Giresun) — Müzakere kâfi 

değildir. Çünkü, bir kere Bütçe encümeninin 
mütaleası, asıl münakaşayı mucib olan madde
nin ayrılması ve bunun üzerine ayrı bir teklif 
getireceği noktasındadır. Halbuki Hükümetin 
esbabı mucibe mazbatasını okursak görürüz ki, 
bu mesele zaten ayni şekilde buraya gelmiştir. 
Yani münferid olarak, bu meseleyi belki tefsir 
kanalından hallederiz diye Meclise getirmişler, 
ondan sonra encümenler mümkün olamaz de
miş, ayrı bir teklif getirin demişler ve ayrı bir 
teklif olarak buraya gelmiş bulunuyor. Anlı
yoruz ki, bu askerî memurların muvazzaf hiz
mete nakilleri halinde Emin Dramanın bahset
tiği esbabı mucibe kendilerine bir dereceye ka
dar terfi kapısını açık tutmuş. Fakat bu demek 
değildir ki, kendilerine yeni kanun üzerinden te-
kaüd maaşr verilir. Bu biribirinden tamamile 
ayrı bir şeydir. İşte Bütçe encümeni bu nokta
da çok isabetli hareket etmiştir ve bu nokta 
pek açıktır. Mevcud bir tekaüd kanunlarında 
kendilerine müsaid hiç bir hüküm yoktur. Bu 
noktada encümenler tamamile isabet ediyorlar. 
B nim anladığım budur ki; Hükümet bu şekli 
münasib görerek maddenin sonuna bir fıkra ilâ
ve e emiştir. Şimdi bu tamamen ayrı bir hüküm 
olarak konulabilir. Amma madem ki tekaüd 
kanunu tashih olunuyor. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ak
sini söylüyoruz, tashih olamaz diyoruz. 

HAKKI TARIK ÜS (Giresun) — O halde 

18 nci maddenin tadili hakkmda bu gelen tek
lif nedir? E|ğer eski hükümden ibaretse encü
menin bunu tekrar geri göndermesi lâzmıgelir. 
ve zaten mevcud olan maddenin hükmü asildir. 
O halde bu maddenin değişmesine lüzum yok
tur, denilmesi lâzımgelirken şimdi buraya bir 
fıkra ilâve ediliyor. Bunu Heyeti Celile ya 
kabul eder, ya reddeder. Bütçe encümeni ve
ya diğer arkadaşlar, Arzuhal encümenine mü
racaat etsin, diyorlar. Arzuhal encümenine ni
çin müracaat etsin arkadaşlar? Arzuhal encü
menine gittikten sonra Arzuhal encümeni ne 
diyecek? Biz tekaüd maaşı tahsisi hakkındaki 
kanuna baktık, sizin hakkınız yoktur, diyecek. 
O halde bunu burada doğrudan doğruya kes
tirip atmak daha doğru olmaz mı? Zaten Mec
lisi Âlinin şiarı da budur. Bir teklif getiriliyor, 
Bütçe encümenine sevkediliyor. Encümen mü-
taleasında, bizim noktai nazarımız budur, di
yor. Bendeniz Siya Gevher ve diğer arkadaş
ların mütaleasma iştirak ediyorum. Bu mese
le üzerinde halledilecek bir şey yoktur, diyerek 
kesilir atılır. Niçin Arzuhal encümenine gidi
yor? Eğer kanuna bir takım hükümler kon
muş ve kanun namına bunlara siz hem terfi 
edersiniz, hem de tekaüd maaşlarınızı ıslah 
ederiz yolunda bir vaidde bulunulmuşsa o 
vakit bu mesele Meclis meselesi olur; yok 
böyle değilse daha evvel de arzettiğim gibi 
bunda hiç bir mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Şimdi takrirleri arzediyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim veçhile mesele çok tetkika muh
taçtır. Bütçe encümeninin kararı dairesinde 
Hükümetin son fıkrasının yeniden tetkikat 
yapılmasını ve icab ediyorsa müstakil bir lâ
yiha ile gelinmesini ve maddenin kabulünü 
teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
takrirden bir şey anlamadık. Bir daha okun
sun. 

REFİK İNCE (Manisa) —• İzah edeyim. 
Şu maddenin ve Millî Müdafaa encümeninin 
kabul ettiği maddenin ademi kabulü taraftan 
değilim. Fakat meselenin o kısmını kabul ile 
Bütçe encümeninin mütaleasma iştirak etmek 
teklifini kabul edelim. Amma meseleyi red
detmiş şekilde değil. Mesele şayanı tetkiktir, 
tetkik edilsin. 

BAŞKAN — Bir takrir daha vardır, onu da 
okutuyorum: 

Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, maddenin reye konulma-
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sini arzeyleriz. 

Kırşehir Urfa Diyarbekir 
Müfid Özdeş Ahmed Yazgan K. Sevüktekin 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Benim de 
bir teklifim var, veriyorum. 

BAŞKAN — Her iki takrir de Bütçe encü
meninin maddesinin kabulünü mutazammındır. 

Divanı muhasebat encümeni mazbata mu
harriri de tetkik için lâyihayı kendi encümen
lerine istiyor. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Divanı mu
hasebat encümeni bu lâyihayı isteyemez. Eli
mizdeki Dahilî nizamnamenin 49 ncu maddesi, 
Divanı muhasebat encümeninin vazifesile göre
ceği işleri tesbit etmiştir. Kanun tedvin ede
mez. hatta tefsir dahi edemez. 

REFİK İNCE (Manisa) — Nizamnamenin 
bir maddesinde müzakere edilen bir mevzuu 
her hangi bir encümenin mazbata muharriri en
cümene istiyebilir ve bu reye konmaz. Bahset
tikleri kısım, yani Divanı muhasebat encüme
ninin salâhiyeti yoktur kısmı bu encümenin gör
mekte olduğu işlerden buna taallûk eden emsali 
üzerinde tetkikat yapmak bakmamdan o encü
meni selbetmez. Onun için tetkikine mevzu ol
duğundan verilebilir. 

BAŞKAN — Nizamnamenin hükmü şudur: 
Bir lâyiha gelince Riyasetten bir encümene ha
vale edilir, levhaya yazılır ve evrakı varideye 
konur. Havalede yolsuzluk gören bir arkadaş 
o havaleyi ilk celsede tashih ettirir. Ondan sonra 
Riyaset tarafından Jıavale edilen encümenden 
mâada diğer alâkadar encümenler, Riyaset va-
sıtasile müzakere edilmek üzere o lâyihayı iste
yebilir ve reye konmadan doğrudan doğruya 
verilebilir. Bundan maada bir encümen isterse 
reye konur. 

Şükrü Koçak arkadaşımızın dediğine gelince; 
her encümenin vazifesi tayin edilmiştir. Fakat 
bu, diğer lâyihalar hakkmda mütalea beyan et
melerine mâni teşkil etmez. Bununla beraber 
tensib Heyeti âliyenindir. Divanı muhasebat 
encümeninin lâyihayı encümene istemelerini. Ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar ... Kabul etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. Lâyiha encümene 
gönderilmiştir. 

Açık reye arzettiğim lâyihalar hakkmda rey 
vermiyenler var mı? Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

5 — Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarıl
masının yasak edilmesi ve satın alınması hakkında 
kanun lâyihası ve İktısad, Millî Müdafaa, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/668) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Kabul etmeyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

[1] 11 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

I Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının 
yasak edilmesi ve satm almması hakkmda kanun 

1 — Demir, bakır, kurşun, kalay tutya, ale-
minyum, antimuvan ve nikel hurdalarile bunla
rın hurda halindeki halitalarının ve kullanı-
lamıyacak bir hale gelmiş bilûmum muharrik 
veya müteharrik vasıtaların memleket dışma 
çıkarılmasını yasak etmiye icra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

Bu maddelerin memleket içinde satılması 
I serbesttir. 
i HAKKI TARIK US (Giresun) — Bendeniz 

maddenin yalnız sonundaki fıkra hakkında ma
ruzatta bulunacağım. (Bu maddelerin memleket 
içinde satılmaları serbesttir) diye bir hüküm 
konulmuş. Zannederim zaid bir hükümdür. 
Esasen bunun aleyhinde bir hüküm yoktur. 
Böyle bir hüküm konulmasından diğer yerlerde 
satılması serbesttir, gibi tereddüdler hâsıl ede-

I bilir ve bundan sonraki vaziyetlerde de ayni 
i hükmü tekrar etmek lâzımdır. Bendeniz tayyı-

nm daha doğru olacağım zannediyorum. 
BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab

zon) — Biz daha vazıh olur diye bu kaydi koy
duk. Yukarıdan çıkain mâna dikkat edilirse, 
acaba memlekette bir yerden diğer bir yere 
nakledilebilecek, satılabilecek mi? Tatbikatta 

I tereddüdü mucib olur endişesile Hükümet tekli-
I finde böyle yapmış, îktisad encümeni aynen 

kabul etmiş, Millî müdafaa, Adliye encümenleri 
de ipka etmiş. Bütçe encümeniniz de bu vuzuhu 
temin eder diye aynen kabul etmiştir. Hakkı 
Tarık arkadaşımız istemiyorsa o başka. 

AHMET İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Bu 
kanunu dikkatle okudum. Memleket dahilinde 
satılması serbesttir, diyor. Sonra da fabrika
ların gösterdiği fiyatla alınacak deniyor. Bunda 
serbest bir şey görmüyorum. Maddesinde tek
rar izah edeceğim. Yalnız bu tâbirin kaldırıl
ması doğru değildir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Tay hak
kmda bir teklif takdim ettim, ifademin zaid 
olmadığı kanaatindeyim. Meselâ birisi bunları 
harice çıkarmak üzere bir mukavele yapmış 
olsa, satılması caiz diye o mukavele meri olarak 
kalacak mı? Bundan tatbikatta çok müşkülât 
çıkar. Teşkilâtı Esasiye kanununun derpiş et
tiği bir muameleyi burada tekrar etmek için 
bir sebeb yoktur. Kanunları bu kabîl haşviyat
tan ari olarak çıkarmak esastır. Tayymı lüzumlu 
görüyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta bir teklif vardır, 
i okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
I Son fıkranın tayymı teklif ederim. 

Giresun 
| H. Tarık Us 
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BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi aynen kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Resmî daire ve müesseselerde 

birinci maddede yazılı mevaddan kendi ihtiyaç
larından fazla olanlar 2490 sayılı kanunun 66 
ncı maddesine göre Askerî fabrikalara devre
dilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı hurda 
madenlerle halitalarının ve muharrik veya mü
teharrik vasıtaların satm alınması için Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü bütçesine her sene 
lüzumu kadar ayrıca tahsisat konur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci maddede yazdı hurda
lardan, Fabrikalar umum müdürlüğünce tayin 
edilecek yerlerde Askerî fabrikalar teşkilâtına 
arz ve teklif olunanlarının bu kanunda tayin edi
len fiat ve şartlara göre satın aimması mecbu
ridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Birinci maddede yazdı mevattan 
askerî fabrikalara arzedilenler hakkmda 2490 
saydı kanun mucibince teşkil olunacak satm al
ma komisyonlarınca bu madenlerin ecnebi mem
leketler hurda piyasaları hakkmda her üç ayda 
bir Iktısad vekâletinden almacak malûmat göz 
önünde bulundurulmak ve işbu piyasa fiatla-
rından çdcardması lâzım gelen nakil ve sair 
masrafları çdtardmak suretile elde edilecek ha
ricî piyasa fiatlarile arzolunan hurda ve hali
tamın vaziyetine ve dahüî piyasa fiatları üzerin
den tesbit olunacak fiatlara göre muamele ya-
pdır. 

AHMJED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arka
daşlar, benim en korkduğum şey, lastikli keli
melerdir. Nakil masraflarını indirecekmiş, in
dirsin, vesair masraflar nedir? 

ZIYA GEVHER ETtLl (Çanakkale) — Olur 
olur, sair masraf çoktur. Sigorta olur. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Devamla) — 
Sigorta der, adam gönderdim masarifi rahiye 
der, ziyafet çektim der, ben bu müphem keli
menin k&ldrrdmasmı teklif ediyorum. 

ZIYA GEVHER ETtLl (Çanakkale)*— Sa
irin düşmanlarından biri de benim. Fakat bu
rada hakikaten (Sair) lâzım. Sigorta eder, 
yoksa naklederken çup diye denize düşer. 

(Vesair) kelimesi yarindedir. Onun için 
bu kelime burada pek fuzulî değildir. Başka 
yere, meselâ tekaüd kanununa (vesaire) koy
mayalım, 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu (vesa
ire) den maksad, (vesair ihraç masrafları) ol
duğu anlaşılıyor. Maamafih encümen (ihraç) 
kelimesini ilâve ederse bu kelimeden umulan 
faydai zaide yerini bulmuş olur.. 

Bendeniz bu fiatlerin yalnız tesbitini değil, 
ayni zamanda tesbit ve ilânını istiyorum. Ma
demki 3 ayda bir kere muamele olunacak o 
halde tesbit olunan rakamlar ilân olunmalı ki 
araya bir takım fuzulî mutavassıtlar girerek 
halkı ızrar etmesin. Onun için maddenin sonu 
(tesbit ve asgarî ve azamî fiatler ilân oluna
caktır) şeklinde olmalıdır. Çünkü Yüksek bir 

. fiat olabilir, aşağı bir fiat olabilir. Her ikisi
ni de ilân etmelidir ki halk kaça satabileceğini 
bilsin. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKlN (Diyarbekir) 
— En yüksek fiat ne içindir? Piyasa, fiati 
gösterir. 

HAKKI TARIK US (Devamla) — Bende-
nizce her ikisi de olabilir. Çünkü alacak olan 
fabrika hakkında; fiatler tesbit edilirse sui 
zan hâsıl olmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? (Vesair mas
raf) yerine (veesair ihraç masrafı) teklif edi
liyor. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKlN (Diyarbekir) 
— ihraç edilen bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Dışardaki fiatleri bilmek için, 
yani bu mahiyette her hangi bir lastikli ke
lime olmasın, ihraç masrafile ihraca aid ne 
masraf varsa onlar zammedilsin. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — ihraç 
edildiği takdirde vukubulacak masraf. 

BÜTÇE En. M. M. RAlF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşlar, (ihraç masrafları) 
dersek hepsini ihtiva etmez. Esasen bu satın 
almacak olan hurda madenlerin kıymetini bu 
komisyonlar takdir edecektir. Komisyon bu 
hususta salâhiyettardır. Amma, komisyonu 
böyle büsbütün serbest bırakmak ta istemiyo
ruz. Nasd muamele yapılacaktır, ne şekilde 
olacaktır, bunları kanunda gösteriyoruz. Fa
kat takdirî olarak gösteriyoruz. O malın nevi
ne, cinsine göre komisyon bakacaktır. Diyo
ruz ki böyle bir mal arzedildimi bir defa o 
malın ecnebi piyasalarda kaça satıldığını he-
sab edeceksin. Bu hesablar alındıktan sonra 
— ki bunu Iktısad vekâleti ilân edecektir - bu 
adam bu malı size satmayıpta harice satacak 
olursa ne kadar ihraç masrafı yapdacak ve ne 
kadar nakliyeye para verilmesi lâzımgeliyor-
du? ihraç masrafı denince Istanbulda vere
cek olduğu sigorta parası da dahil olabilir. 
Fakat oradan bir simsarın, bir komisyoncunun 
marifetile bunu sattırıyorsa ve bankadan para 
çekiyorsa bunun faizini de hesab edecek ve 
bütün bu yapacağı masrafların hepsi ihraç 
masrafları namı altında toplanmaz. Bir de 
satış masrafı vardır. Ondan sonra bir de mem-
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leket dahilinde bu malın satışı kaça kabil ola
caktır. Onu alacak ve bu adama bir marş bı
rakmak lâzımgelirse bunu bırakacak, bu ma
lın satış fiati budur, diyecek. Yazılmış olan 
madde tamamile Millî Müdafaa vekâletince 
ve Askerî fabrikalar mesaisile hazırlanmıştır. 
Diter encümenler de muvafık görmüşlerdir. 
Şimdi burada alelacele bir şey ilâve edecek 
olursak belki bir yanlışlığı ve bir düşüklüğü 
mucib olacaktır. Müsaade buyurursanız bu hü
küm yerinde avnen kalsın. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bilmiyo
rum, eğer bir encümen şöyle demiş, falan en
cümen kabul etmiştir. Bina*enaleyh yerinde 
dursun. Zannediyorum ki arkadaşımız Raif 
bir kaç defadır ayni sözü söylüyorlar. Böyle 
olsaydı bunların müzakeresine hiç bir sebeb 
kalmazdı. Ben encümende bulunamadım. Bu-
lunsaydım belki noktai nazarımı kabul ettirir
dim. Binaenaleyh bu esbabı mucibe ile ihraç
tan sonraki satış masrafları da yine ihraç ke
limesinin içine girmiş olur. Bunun açık kalmış 
olmasında fayda vardır. Buraya konulmasa da 
burada geçmiş olan müzakereler maksadı temin 
eder. 

Komisyon bütün bu hurdayı bukadara ala
bilirim diye bir fiat tesbit edecek. Böyle bir tes-
biti fiat yapılıyor. Şimdi Bu tesbiti fiati yapmış 
olan komisyon kaça alacaksa üç kuruşla on ku
ruş arası hurda fiatıdır diye bunu ilân etsin, 
ta ki bir takım adamlar çıkacak, falan yerde me
selâ Îstanbulda almacak hurda, için Bursada 
hurda toplryacak. Uzak yerlerde toplanacak hur
daları hiç kimse îstanbulda, Ankarada satışa 
arzetmez. Fakat komisyonun tesbit ettiği fiatlar 
malûm olacak olursa o zaman üç kuruşla on ku
ruş arasmda bazı adamlar topladıkları hurdayı 
on kuruştan aşağı veremem diyecektir. Teklif 
yerindedir, alış meselesile ikisini birbirine ka
rıştırmamak lâzımdır. 

TAHSİN SAN ( Aydm ) — 15 senedenberi 
memleket içinde ne kadar hurba varsa harıl ha
rıl Avrupaya sevkediliyor. Bilhassa İtalyanlar 
İzmirden ve Istanbuldan hurdaları yok pahası
na alarak taşıdılar. Onları vapur yaparak In-
giltereye ve Pransaya karşı duruyorlar. Hatta 
bu vapurlardan bize dahi sattılar. Bizim neden 
sonra aklımız başımıza geldi, hurdanın harice 
çıkarılmasını menediyoruz. Bir komisyon tayin 
ediyoruz. Hurda, bunun Avrupadan ve İktısad 
vekâletinden alacağı fiat üzerinden verilecektir. 
Buna lüzum yoktur. Bu kanundan şu anlaşılıyor. 
Zaten bu gün belli başlı sarfiyat yapan Hükü
met fabrikalarile askerî fabrikalardır. Şimdi 
Hükümet hesabma bir şey satm almak lâzımge-
lince nef 'i Hazine noktai nazarından, mirî nok
tai nazarından mülâhaza ederler. Nasıl ki Hükü
mete lâzım olan arsaları yok bahasma almak için 
istimlâk kanunları yapılıyorsa bu da o mahiyet
te bir kanundur. Bir defa bu gibi hurdaların 

ihracı menedilince tabiatile fiatlar düşecek. Bu 
tenezzül de kâfidir. Ayrıca bir de komisyonlar 
teşkil ederek, bu kadara satacaksın diye fiatmı 
tahdid etmek doğru olmaz. Komisyonların teş
kili hem masraftır, hem de pahalıya alınan bir 
malm kıymeti, harice ihracını menetmek sure-
tile zaten düşecektir, üstelik bir de şu fiata ve
receksin demiyelim. Hükümete çelik ve demir 
lâzım olursa ilân eder, elinde malı olan münaka
şaya iştirak eder. Bu şekil bir faide temin et
mez, halkı serbest bırakınız. 

Benim arzettiğim, halkm hukukunu müda
faa ve Devletin farzıaym olan adaleti temin 
noktasından Meclisi Âlinin nazarı dikkatini cel-
betmektir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka söz var 
mı?.. Tadilnameler vardır, arzediyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki « ve sair » kelimesinin tayyini 

teklif ederim. 
Ordu 

A. İhsan Tokgöz 
BAŞKAN — Takrirde ısrar ediyor musunuz? 
AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Ve sa

ire kelimesi lastikli olduğundan dolayı arka
daşların reyine konulmasını dilerim. 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci madde sonundaki «tesbit» ile (olu

nacak) kelimeleri araşma şu ibarenin ilâvesini 
teklif ederim. 

(Ve asgarî ve azamî hadleri ilân) 
Giresun 

Hakkı Tank Us 
BAŞKAN — Maddede « ve saire » kelimesi

nin tayymı isteyen takriri reyinize arzediyorum. 
Nazarı dikakte alanlar ... Almayanlar ... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Hakkı Tarık Usun, tesbit edilir maddesinden 
sonra, fiatlrm ilânı hakkındaki teklifini reyi
nize arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar ... 
Almavanlar ... Takrir nazarı dikkate almmıstır. 

BÜTÇE E. Mî. M, RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Maddeyi Bütçe encümenine isti
yoruz. 

BAŞKAN — D i t e maddelerde bu maddeye 
bağlı olduğu için bütün lâyihayı encümene ve
receğiz. 

BÜTÇE E. Mİ. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Diğer maddeler üzerinde müna
kaşa olmadığına nazaran yalnız bu maddenin 
müzakeresi tevakkuf edebilir. 

BAŞKAN — Lâyihayi encümene veriyoruz. 
6 — Devlete }md bir hısım "binalar satış be-

dellerite resmî daireler yamlmlası JıahJcmdahi ka
nunun 1 nci maddesine "bir fikr*a ilâvesine dair 
kanun lâifihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(i/730) [11 

[1] 10 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmiştir. 

Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile 
resmî daireler yapılması hakkındaki 2300 sa

yılı kanunun ikinci maddesini değiştiren 
kanun 

MADDE 1 — Devlete aid bir kısım binalar 
satış bedelile resmî daireler yapılması hakkın
daki 11 haziran 1933 tarih ve 2300 sayılı kanu
nun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Birinci maddede yazdı gayrimenkullerin sa
tış hâsılları senesi varidat bütçesinde açılacak 
hususî bir fasla irad ve ayni zamanda masraf 
bütçesinde açılacak hususî bir fasla tahsisat 
kaydolunur. Bu suretle tahsisat kaydolunan 
mebaligden malî sene sonuna kadar sarfedilme-
yen miktar müteakib malî sene bütçesinde yine 
hususî bir fasla tahsisat kaydolunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Nalband mektebleri ve nalbandhk sa

natı hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Mİillî 
Müdafaîa, Adliye ve Bilice encümenleri mazba
taları (1\/124) '[1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Kabul etmeyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Nalband mektebleri ve nalbandhk hakkında 
kanun 

MADDE 1 — Lüzum görülen bölgelerde Zi
raat vekilliği tarafmdan nalband mektebleri 
açılır. 

TAHSİN SAN (Aydm) — Arkadaş*»-: Tür-
Myede bu gün 40 bin tane köy vardır. Ac ^ba bu 
gün bir tane nalband mektebi yapmakla bu köy-
lerim ihtiyacı temin edilecek mi? Nalbandlık, 
hayvanatı ehliyenin insanlara alıştığı zaman
dan beri devam eden bir sanattır. Biz şimdi her 

[1] 12 sa/yilı basmayanı zaptın sommdadır. 

işi yapıp bitirdik de sıra buna mı geldi? Geçen
lerde yapmış olduğumuz orman kanunu yüzün
den halkımızın ne kadar müşkilât çektiğini bi
liyoruz. Bunlar hep halkın ihtiyacı düşünülme
den yapılan kanunların tabiî birer neticesidir. 
Bu kanun da yarın aynı akibeti doğuracaktır. 
Netekim orman kanunu çıkar çıkmaz o da be
lediye narhile, odun dört kuruşa, kömür yedi 
kuruşa fırladı. Senede ancak bir milyon, sekiz 
yüz bin ton sömi kok fabrikasının mamulâtile 
bu memleketin mahrukat ihtiyacı temin edile
bilir mi? Binaenaleyh bu gibi işleri düşünerek 
ve halkm ihtiyacını nazarı itibare alarak yap
malıyız. Bu kanunu kabul edersek halk çok sı
kıntı çeker. Bunun zamanı henüz gelmemiştir. 
Onun için bendeniz bu kanunun reddini talep 
ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lea var mı? 

TAHSİN SAN (Aydın) — Müsaade ederse
niz takrir vereceğim. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edildi maddelere ge
çildi. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKlN (Diyarbekir) — 
Bendeniz de onu arzedecektim, maddelere geç
tik. 

TAHSİN SAN (Aydm) — Kanunun ruhu bu 
maddedir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkmda takrir ve
recekler. 

NAŞlD ULUĞ (Kütahya) — Takrire hacet 
yok, kanunda endişelerini bertaraf edecek hü
kümler burada var. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bendeniz
de Tahsin San arkadaşımız gibi ayni hisle müte
hassis olarak bu mazbatayı okudum. Okuduk
tan sonra gördüm ki kendisile hemfikir olmak 
mümkün değildir. Memleket bir takım bölgele
re ayrılmıştır. Yasak edilmesi hali o bölgelere 
mahsustur. Uzun zaman zarfında kurslar açıl
dıktan sonra bu kanun tatbik edilecektir. Onun 
için arkadaşımızın tereddüdüne mahal yoktur. 
Onun için maddenin kabulünü Heyeti muhtere-
menizden, takrirlerinden vaz geçmelerini de 
kendilerinden rica ederim. 

BAŞKAN — Takrirden sarfınazar ediyor 
musunuz? 

TAHSİN SAN (Aydın) — Hayır. 
NAŞlD ULUıG (Kütahya) — Kanunun üçün

cü maddesi* Tahsin San arkadaşımızın bütün 
düşündüklerinin doğru olmadığını gösteriyor. 

Madde diyor ki; (Nalband mektebi açılan 
mmtakalarda ikinci maddede gösterilen vasıf 
ve şartları haiz olmayan nalbandlar kursa tâbi 
tutulur. Kursa çağırılanlardan mazeretsiz 
bir sene içinde kursa gitmeyenler o bölgede sa
nattan menedilirler). Demek ki mazereti olur
sa müsamaha edilecektir. Nihayet nalbandlık 
bir sene içinde fennî bir şekilde elde edilebilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok

tur. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. ı : : 

MADDE 2 — Nalbandlık yapabilmek için 
Askerî ve Mülkî nalband mekteblerini bitirmiş 
veya kurs görmüş olmak lâzımdır. Ecnebi mem
leketlerde nalbandlık tahsil etmiş olanlar ehliyet 
imtihanına tabidirler. 

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

MADDE 3 — Nalband mektebi açılan mm-
takalarda ikinci maddede gösterilen vasıf ve 
şartları haiz olmayan nalbandlar kursa tâbi tu
tulur. Kursa çağırılanlardan mazeretsiz bir se
ne içinde kursa gitmiyenler o bölgede sanattan 
menedilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Nal ve.mıh yapanlar, nal ve 
mıh yaptıkları yerleri, nalbandlar dükkânlarını, 
bulundukları yerin veteriner idaresine, yoksa o 
yerin en büyük mülkiye memuruna bildirmeğe 
mecburdurlar. Gezgin nalbandlar da bu kayde 
tabidirler. Nal ve mıh yapılan yerleri ve nal
band dükkânlarını Hükümet veterinerleri kon
trol ederler. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu « bil
dirirler » ne şekilde olacaktır? Pul, ve sair rü
suma tâbi bir şey olmaması lâzımdır. Encümen
den rica ederim. Bunu tasrih etsin. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Hiç bir resim almmasım tazammun eder 
mahiyette değildir. Binaenaleyh ayrıca resme 
tâbidir, değildir diye kaydetmeğe lüzum yoktur. 
Yapılacak nizamnamede esasen tasrih oluna
caktır. 

HAKKI TARIK US (Giresun) ~ Yani şifa
hî olarak bildirilir demek midir? 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Evet. 
ÎHASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Eğer 

encümenin maksadı bu ise encümen buraya re
sim alınmaz kaydini koymalıdır. Çünkü resmî 
dairelere vaki olacak müracaatler ancak bir ar
zuhalle olabilir. O da pulu tazammun eder. 
« Şifahen » kelimesi konur, müracaatleri pul
dan kurtarabilirler. 

BÜTÇE E. M. M. RAlF KARADENİZ (Trab
zon) — Biz kanunun ifadesini kâfi görüyoruz. 
Burada bildirirler demek şifaheni de tazammun 
eder. Ayrıca « Tahriren » yazılmadıkça başka 
bir maksadı tazammun etmez. Bu anlaşıldıktan 
sonra da artık bütün nalbandlar şifahen bildire
cekler ve veterinere isimlerini kaydettirecekler-
dir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Dam
ga kanununun sarih hükmünü bizim buradaki 
müzakeremiz iptal ederse ne âlâ.. 

BAŞKAN — Şifahen kelimesi damga ka

nununun hükmünü tadil eder mi? Tadilname ve
riniz.. 

Madde hakkında tadilname yoktur. Reye ar-
zediyorum. Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yapılacak ve kullanılacak nal 
ve mıhların teknik şart ve şekillere uygun ol
ması lâzımdır. Ziraat vekâletinin tayin ve ilân 
edeceği bölgelerde nalbandlar bunların haricin
de nal ve mıh çakamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Beşinci madde hükmüne ay
kırı hareket edenlerden bir liradan on liraya 
kadar hafif para cezası almır, Tekerrüründe bir 
aya kadar sanatlarından menedilirler. 

Dördüncü madde hükmünü yerine getirme
yenler ile ikinci maddedeki şartları haiz olmak
sızın icrayi sanat edenler beş liradan yirmi beş 
liraya kadar hafif para cezası ve tekerrüründe 
bir aya kadar hafif hapis cezasile cezalandırılır
lar. 

Bu cezalar mahallî idare heyetleri kararile 
verilir. Mahkûmlar kararm tebliğ edildiği tarih
ten itibaren bir hafta içinde sulh mahkemesine 
müracaat ederek bu karara karşı itirazda bulu
nabilirler. İtiraz, idare heyeti kararmm neticei 
hükme kadar infazmı tehir eder. Sulh mahke
mesinin itiraz üzerine vereceği karar katî olup 
temyize tâbi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerinin tatbik 
sureti ile kullanılacak nal ve mıhların teknik 
vasıf ve şartları bir nizamname ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A - Nalband mek-
tebleri açılan bölgelerde mevcud nalbandlardan 
mektebli olmayanlar için Ziraat vekilliği tara
fından kurslar açılır. 

B - Kursa çağırılanların yol ve iaşe ve ibate 
ve ikamet gibi her türlü masrafları Ziraat ve
kâletince temin olunur. 

C - Nalband mekteblerinden ve kurslardan 
yetişmiş olanlar o bölgenin ihtiyacına kifayet 
edecek miktara baliğ olunca kanunun ikinci 
maddesinde yazılı evsafı haiz olmayanlar nal-
bandlıktan menuolunurlar. 

D - Bu kanunda yazılı cezaî hükümler 2 hci 
maddedeki vasıfları haiz nalbandlarm kâfi mik
tarda mevcud bulunduğu ilân edilen bölgelerde 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Muvakkat madde hakkmda mü
talea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
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edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Ziraat 
vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 —, 6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılı ka

nunda bazı tashihler ya/pılması hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/884) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

2702 numaralı kanunda bazı değişiklikler ya
pılması hakkmda kanun 

MADDE 1 — 2702 numaralı kanunun birinci 
maddesine merbut cetvelin 3 ncü derecesinden 
fazla olan (Fırka kumandanlığı yapmış tuğge
neraller) tâbiri kaldırılarak mezkûr derece yal
nız tümgeneraller, tümamiraller suretinde değiş
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2702 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıda gösterildiği üzere değiştiril
miştir : 

Subaylarda rütbe maaşa esastır. Ancak 
kanunu mahsusuna tevfikan ön yüzbaşı olmuş 
olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını alırlar. 
Tümen komutanlığı kıta kademesi olmayan mu
avin sınıf, tuğgenerallerden ehliyet ve iktidar
ları sicillen musaddak olanlar usulü mevzuasma 
tevfikan tümgeneral olurlar ve baremin 3 ncü 
derece maaşını alırlar. 

Subaylar ve askerî memurlar için vekâletten 
dolayı maaş usulü cari değildir. Ancak vazifei 
asliyesinden maada bir muallimlik deruhte eden 
subaylar ve askerî memurlar Devlet memurları 
maaşatınm tevhid ve teadülü hakkındaki kanu
nun 5 nci maddesine tabidirler. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[İJ 16 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

9 — Arazi ve bina vergilerile binalardan alı
nacak iktisadî buhran vergisinin vilâyet hususî 
idarelerine devri hakkındaki 2871 sayılı kanuna 
bir madde ilâvesine dair İcanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/725) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? ... Maddelere geçilmesini reye 
arzediyorum: Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Arazi ve bina vergilerile binalardan alman ik
tisadî buhran vergisinin vilâyet hususî idare
lerine devri hakkındaki 2871 numaralı kanuna 

bir madde ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 23 kânunuevvel 1935 tarihli ve 

2871 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 
Bu kanun mucibince hususî idarelerden 

alınması lâzım gelen vergi farkları tahsil edil
dikçe bir taraftan varidat bütçesinde açılacak 
hususî fasla irad ve diğer taraftan Maliye büt
çesinin masraf tertibinden açılacak bir fasla 
tahsisat kaydı suretile sarf olunur. 

Malî vaziyetleri müsaid olmayan vilâyet hu
susî idarelerine Maliye vekilinin tensib edeceği 
miktarda Hazinenin kefaletile millî bankalarda 
kredi açtırılır. Borçlu vilâyetler, borçlan için 
vilâyet bütçelerine tahsisat koymağa ve kredi 
itfa taksitlerini Maliye vekâletince tayin edile
cek müddetlerde ve bu kanunun 8 nci maddesi 
mucibince vilâyetin Hazineye olan borcunu da 
eylül, ikinci teşrin, ikinci kânun ve mart ayla
rında olmak üzere dört müsavi taksitte ödemeğe 
mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyen 
vilâyet hususî idare müdürlerile âmiri italar 
hakkmda 1980 numaralı muvazene vergisi kanu
nunun 3 ncü maddesinin son fıkrası hükmü tat
bik olunur. 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Birinci fıkranın sonunda «diğer taraf
tan maliye bütçesinin masraf tertibinden» cüm
lesinden sonra; «diğer taraftan maliye bütçesin
de taallûk ettiği tertibe tahsisat kaydolunur» 
denilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi encümenin tashihi 
veçhile reyinize arzediyorum: Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 18 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari

hinden muteberdir 
BAŞKAN -— Maddeyi reye arzediyorum: 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN —- Maddeyi reye arzediyorum: 

Kabul edenler ... Etmeyenler Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
10 — Askerî memurlar kanununa bazı mad

deler ilâvesiyle ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 n-
ci maddelerinin ilgasına dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/881) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? (Hayır sesleri). 

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

1455 sayılı kanuna bazı maddeler ilâvesine ve 
2505 saydı kanunun 6, 7 nci maddelerinin ilga

sına dair kanun 
MADDE 1 — 1455 numaralı askerî memur

lar kanununa aşağıdaki maddeler ilâve edilmiş
tir: 

A) Askeri lise mezunlarından olgunluk imti
hanında muvaffak olamayanlar, 

B) Harbiye ve deniz harb mektebleri, Üni
versitenin muhtelif fakülteleri ve Baytar fakül
tesi askerî talebesinden ahlakî vasıfları iyi ol
duğu halde imtihanda muvaffak olamayanlar 
veya sıhhî halleri subay olmağa müsaid olmayıb 
askerî memur olmağa elverişli olanlar meslek 
mektebile ihtiyat subay mektebi tahsillerini ik
mal etmek suretile muamele memuru nasbolu-
nurlar. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Encümen
den bir şey sormak istiyorum. Maddenin sonun
da, (Askerî memur olmağa elverişli olanlar 
meslek mektebile ihtiyat subay mektebi tahsil
lerini ikmal etmek suretile muamele memuru 
jıasbolunurlar) deniliyor. Bu iki mekteb (ile) 
birleştirildiğine göre her iki mektebi ayrı ayrı 
ikmal etmek mecburiyetinde midir, bu manayı 
mı tazammun ediyor? Yoksa meslek mektebi ve
ya ihtiyat subay mektebi mi kasdediliyor. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Ayrı ayrı her iki mektebi 
ikmal edecektir. 

İhtiyat zabiti olduktan sonra askerî memur 
olabilir. Kanun bunu âmirdir. 

BAŞKAN — İhtiyat zabit mektebile meslek 
mektebi ikisi bir midir? 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Evvelâ ihti
yat zabit mektebine gidecek, diplomasını aldık-

[1] 17 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

tan sonra meslek mektebine gidecek. Ondan 
sonra askerî memur olabilecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 —> Bunlardan meslek veya ihti
yat subay mekteblerinde muvaffak olamayarak 
sıhhî hallerinden gayri sebeblerle çıkarılanlar 
kıtalara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerinden 
başka askerî mekteblerde meccanen okudukları 
müddetin yarısı kadar fazla hizmet ederler. 

Bunlardan Harbiye mektebi talebesile Üni
versite askerî talebesinden askerî ehliyetnameyi 
haiz olanlar çavuşlukla diğerleri neferlikle hiz
mete başlarlar. 

Mekteb masrafını defaten ödeyenler yaşıt-
larile muameleye tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 2505 numaralı kanunun 6 ve 
7 nci maddeleri mülgadır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler,.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
MÜllî Müdafaa^ekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
11 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me

murları kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair olan 1976 sayılı kanunun değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası (1/883) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi ev
velce müzakere olunmuştur. Maddeyi arzediyo
rum. 

3052 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme

sine dair kanun 
MADDE 1 — 3052 saydı kanunun 3 ncü mad

desinin son fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş
tir: 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleket
lerde askerî yüksek mühendis ve mühendis ye
tiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle ha
zırlık kıtasmda hizmet ettikten ve sınıfları ile 
alâkadar askerî fabrikalar veya sair müessese-

[1] 3 sayılı basmayazıya ek zabtın sonundadır, 
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lerde altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifa
yeti tasdik edilenler tahsil görecekleri yabancı 
memleketlere askerî talebe sıfatile gönderilirler. 

Yabancı memleketlerin yüksek mühendis 
mekteblerinde en az iki nenelik tahsilden sonra 
yapılacak ön imtihanlarda ve mühendis mek
teblerinde buna tekabül eden devre imtihanla
rında muvaffak olarak iki sene tahsil senesini 
ikmal edenler yedek yar subay nasbolunurlar 
ve tahsillerine devam ederler. 

Talebe sıfatile yabancı memleketlerde tah
silde iken muvaffak olamayanlar memlekete ge
tirilerek askerî memur nasbedilmek üzere mes
lek tahsiline veya yedek subay mektebi tahsi-
ine tâbi tutulurlar. Bunlardan meslek veya 
yedek subay mekteblerinde de muvaffak ola-
mayarak sıhhî hallerden gayri sebeblerle çıkarı
lanlar kıtalara verilirler ve muvazzaflık hiz
metlerinden başka askerî mekteblerde meccanen 
okudukları müddetin yarısı kadar fazla hizmet 
ederler. 

Yabancı, memleket tahsilinde iken yedek yar 
subay olduktan sonra tahsilde muvaffak olama
yanlar da memlekete getirilerek muayyen bir 
meslek kursuna tâbi tutularak askerî memur 
nasbolunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten 
sonra memleketimizdeki fabrika veya müessese 
stajlarında askerî yüksek mühendis ve mühen
dislik tahsilini takibe kifayeti görlümiyenler 
talebe sıfatile Harbiye mektebine sevkedilirler. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Efendim, 
zannediyorum, bazı tertib yakışları var. Onla
rın düzeltilmesini rica etmek isterim. 

Bir defa maddenin (Yabancı memleketlerde 
askerî yüksek mühendis ve fen me
muru... ) diye başlayan kısmında evve
lâ ( seçilenler ) diyor, ondan sonra ( li
yakat ve kifayeti tasdik edilenler ) deniyor. 
Zannediyorum burada bir ( den ) eksiktir. 
( ... Üzere seçilenlerden iki ay müddetle ha
zırlık kıtasında hizmet ettikten ve smıflarile 
alâkadar askerî fabrikalar veya sair müessese
lerde altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifa
yeti tasdik edilenler...) olacaktır. Bu böyle ol
madığı takdirde zannediyorum ibarede rabıta
sızlık vardır, düzeltilmesini rica ederim. 

İkinci fıkrada anlayamadığım bir cümle var: 
(... En az iki senelik tahsilden sonra...) denil
miş. Ondan sonra (... tki tahsil senesini ikmal 
edenler...) diye bir kayid görülüryor. Eğer bu 
iki sene kaydi bundan evvel geçen «en az iki 
senelik tahsilden sonra» ibaresinden maksud 
olan «iki sene» ise burada zikredilmeğe lüzum 
yoktur. 

Sonra üçüncü fıkrada «Talebe sıfatile yaban
cı memleketlerde tahsilde iken muvaffak olama
yanlar memlekete getirilerek askerî memur nas
bedilmek üzere meslek tahsiline» deniyor. Bu
rada da «İmtihanda muvaffak olamayanlar» di

ye tasrih edilmelidir. 
Gene ayni maddenin sonunda böyle bir rabı

tasızlık görüyorum. Son kelimelerinde «memle
kete getirilerek muayyen bir meslek kursuna tâ
bi tutularak askerî memur nasbolunur» deniyor. 
Burada da bu ibare düzeltilmelidir. Bu tashih
ler bir tarafa bırakılırsa asıl encümenden istir
ham edeceğim nokta bu «iki senelik tahsil» va
ziyetidir. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Hakkı Tarık arkadaşımız 
birinci maddenin birinci fıkrasında bazı keli
melerin tashihini taleb buyurdular. Bendeniz 
burada ibare düşüklüğü görmüyorum. 

Bir defa okuyalım. (Askerî lise mezunların
dan yabancı memleketlerde askerî yüksek mü
hendis ve mühendis ve fen memuru yetiştiril
mek üzere seçilenler, iki ay müddetle hazırlık 
kıtasında hizmet eettikten ve sınıfları ile alâka
dar askerî fabrikalar veya sair müesseselerde 6 
ay çalıştıktan sonra liyakat ve fikayeti tasdik 
edilenler tahsil görecekleri yabancı memleketle
re askeri talebe sıfatı ile gönderilirler). 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Seçilenler
den... olmak lâzımdır. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Devamla) — Seçilenler 
virgül iki ay müddetle diye devam edecek. 

Sonra iki sene. İkinci fıkrada «Yabancı mem
leketlerin yüksek mühendis mekteblerinde en az 
iki senelik tahsilden sonra...» diyoruz. Bu, geçen 
inikatta mevzubahs olan «Forprufüng» tabirinin 
delâlet ettiği manayı gösteren fıkradır. Türkçe 
mukabilini kelime olarak bulamadık. Forpru
füng imtihanı yüksek mühendis mektebinde 
iki senedir. Teknikumlarda 1,5 sene, kimya 
mekteblerinde 14 aydır. Onun için en az iki se
ne dedik. Muvaffak olmazlarsa haklarında aşa
ğıdaki muamele tatbik olunacaktır. Muvaffak 
olamamak gerek ahlâk, gerek ders vaziyetlerin
den olabilir. Tabiî bunun bir talimatnamesi var
dır. Ona göre hareket etmeyenler dahi orada o 
tahsilde muvaffak olmamış sayılır. Binaenaleyh 
yalnız tahsil kelimesini kullanmamamızın sebebi 
bunların ahlâkî durumlarının da mevzubahs ol
masıdır. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu iki se
ne tahsil vaziyeti zannediyorum ki tasrihe muh
taçtır. (Yabancı memleketlerin yüksek mühen
dis mekteblerinde en az iki senelik tahsilden 
sonra yapılacak ön imtihanlarda ve mühendis 
mekteblerinde buna tekabül eden devre imtihan
larında muvaffak olarak iki sene tahsil senesini 
ikmal edenler) denmekle son iki senesini mi de
mek istiyor? Öyle ise son iki tahsil senesi demek 
lâzımdır. Senenin bir tanesi fazladır. En az iki 
sene dediğine göre iki sene daha tahsil müddeti 
var mıdır, yok mudur? Yani tahsil müddeti 4 
sene midir? 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Arzettiğim 
gibi, yüksek mühendis mektebinde senelik imti-
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hanlar yoktur. Sömestir usulü vardır. Asıl imti
han iki sene sonra yapılan imtihandır. Binaen
aleyh 3, 4, 5 sömestir de iki senelik imtihanı ve
rememiş vaziyete gelirler. Binaenaleyh en az iki 
sene zarfında bu imtihana girebilirler. İki sene
yi koymaktan maksadımız budur. Ancak bu im
tihanı verdikten sonra yarsubay olur ve bundan 
sonra mektebi bitirmek, için bir imtihan daha 
vardır ki buna diploma imtihanı derler, ondan 
sonra memlekete gelir ve kanuna tevfikan iş 
alır. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Yani şöy
le anlamak lâzımgelir: Tahsile başladıktan en az 
iki sene sonra şu imtihanda muva,ffak olanlar, 
iki tahsil senesini bitirdikleri halde şöyle olur
lar. Maksad bu mu? 

ŞUKR ÜKOÇAK (Erzurum) — Budur. 
HAKKI TARIK US (Giresun) — O halde 

müsaade buyursunlar. Bu, «iki sene» tâbirlerin
den, kelimelerinden biri çıksm, ibareyi düzelt
mek için arzediyorum. iki tahsil senesi kâfidir. 
«Başladıktan en az iki sene sonra» demek kendi 
maksadlarma daha mülayimdir. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Bu yukarı
daki «İM sene» tâbiri geçen gün kanunu Heyeti 
Celileye getirdiğimiz zaman «forprufüng» tâbi
rinin mukabili olarak koyduğumuz kelimedir. 
Binaenaleyh forprufüng'u burada izah edebil
mek için bunu koyduk. Son iki senenin delâlet 
ettiği mâna bu iki sene nihayetinde imtihanı ve-
rib de muvaffak olanlar yarsubay nasb olunur. 
Maksad budur. 

BAŞKAN — Vaziyet şudur: iki sene tahsil 
senesi deneceğine iki tahsil senesi demekte hiç 
bir mahzur yoktur. Burada ikinci fıkradaki «iki 
sene» tâbiri fazladır. Yani sene tabiri iki defa 
geçiyor. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Arzedeyim. 
Geçen gün burada Heyeti Celilenize takdim et
tiğimiz lâyihada bir ecnebi kelimesi vardı. Bu 
ecnebi kelime forprufüng idi. O kelime üzerine 
arkadaşlar konuştular ve bunun lâyihadan çıka
rılmasını istediler. Encümen de bu işi mütalea 
etti. Maarif vekâletinden ve saireden bu işler
den anlar arkadaşları çağırdık, bu fıkrayı koy
duk. Bu fıkra şu mânaya delâlet ediyor: Yük
sek mühendis mektebine girdikten iki sene sonra 
forprufüng imtihanları yapıkr. Bu imtihanda 
muvaffak olanlar iki senelik tahsili ikmal etmiş 
sayılarak yarsubay nasbedilir. Yukarıdaki «İM 
sene» tâbiri bu ecnebi kelimenin izahından mü-
tevellid olarak konulmuştur. «Son iki sene» tâ
biri bunun yarsubaylığa tayin edileceğini işaret 
eder. 

BAŞKAN — Tenevvür ettiniz mi? 
HAKKI TARIK US (Giresun) — Hayır. 
BAŞKAN — Madde, hakkmda başka müta

lea var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Askerî sanat lisesi mezunla
rından olupta askerî yüksek mühendis ve askerî 
mühendis yetiştirilmek üzere seçilmiyerek as
kerî sanatkâr yetiştirmek üzere seçilenler iki 
ay müddetle hazırlık kıtasında hizmet ettikten 
ve smıflarile alâkadar askerî fabrikalarda veya 
sair müesseselerde talimatnamesi veçhile iki sene 
çalıştıktan sonra liyakat ve .kifayeti tasdik olu
nanlar ihtiyat yar subay nasbedilirler ve ihtiyat 
yar subay olanlar 1455 saydı kanunun 4 ncü 
maddesine tevfikan muvazzaf askerî sanatkâr 
muavini nasbedilerek kıtalara sevkolunurlar 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Encümen
den bu «talimatnamesi veçhile» ibaresinin tayyı 
halinde maddeye bir zarar gelib gelmiyeceğini 
öğrenmek istiyorum. Maddeye «talimatnamesi 
veçhile» diye bir kayid koymazsak müreccah 
olur. Çünkü «talimatnamesi veçhile» diye bir 
ibare konması halinde bu talimatname kanuni-
yet iktisab eder. Onun bu kanuna bağlı olması 
yeniden bir kanun gelmedikçe hükmü değişti
rilemez gibi bir manada olur. Bu itibarla bu 
talimatname kaydinin buradan tayyedilmesi 
maksada daha ziyade uygun olur. 

ÎSMAÎL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ka
nuna talimatname konmaz. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Bu kanun, 
3052 numaralı kanunla 1976 sayılı kanuna 
istinaden çıkarılmış bir kanundur ve bu iki ka
nunu ortadan kaldıran, ayni zamanda 2970 
numaralı kanundan aynen iktibas yapan bir 
lâyihadır. Bu, ibare 2970 numaralı kanundan 
aynen alınmış, buraya geçirilmiştir. Çünkü 
2970 sayılı kanunu ortadan kaldırmakta ve 
1976 sayılı kanuna zeyledilmektedir. Aslı or
tadan kalkınca iki zeyli de ortadan kalkar. 
O zeyil buraya aynen geçti, bu gün halen 
mevcud ve meridir. 

BAŞKAN — Yani kalkması halinde mana 
değişivor mu? 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Heyeti Ce-
lilenin kabul ettiği bir kanundur, isterlerse de
ğiştirmek için tekrar alalım. 

HAKKI TARIK UİS (Giresun) — Eski ka
nunda yazılı bile olsa şimdi değiştirmek doğru 
olur. Zararm neresinden dönülürse kârdır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname var 
arzediyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Maddeden « talimatname veçhile » ibaresinin 

tayyini teklif ederim. 
Giresun 

H. Tarık Us 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar 

işaret buyursunlar ... Nazarı dikakte almayan
lar ... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi encümene mi verelim, o ibareyi bu-
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rada tay mı edelim? 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Encümene 
alalım, talimatname kelimesi her halde bir mak
sada istinaden konmuştur onu telif edelim. 

BAŞKAN — Maddeyi encümene veriyorum. 
Kanunun diğer maddeleri de bu maddenin mü
zakeresi gününe talik edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 1937 malî 
yılı muvazenei umumiye kanununa dahil bütçe
lerden bazılarında değişiklik yapdmasma dair 
olan kanun lâyihasına (284) zat rey vermitir, 
muamele tamamdır. Kanun (284) reyle kabul 
edilmiştir. 

Türkiye - Hollanda ticaret anlaşması ve mer-
butatmm kabulüne dair olan kanun lâyihasına 
(274) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (274) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek bir şey kal
mamıştır. Önümüzde cuma vardır. Müsaade 
ederseniz içtimai ayın sekizinci çarşamba günü
ne bırakalım. (Muvafdc sesleri). 

8 kânunuevvel çarşamba günü saat 15 de 
toplanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

>v«^< 

1937 maK ydı muvazenei umumiye kanununa dahil bütçelerden bazüarmda değişiklik yapdmasma 
dair olan kanuna verilen reylerin netipesidir 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
îzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Easim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 

AJ sa adedi : 39Q 
Reye iştirak edenler : 284 
îtimad reyi verenler : 284 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 114 
Münhallar : 1 

[Kabul edenler] 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

1 Bayazıd 
Dr. Hüsameddin Kural 

Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Esad Sagay 

Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Geı 
çeker 
Refer Canıtez 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çanktrt 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
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îlyas Sami, Muş 

Çorum { 
Ali Rıza özene, 
Dr. Mustafâ' Çantekin 
Eyub Sabri Akgol 
İsmail Kemal Âlpsar 
Nabi Rıza Yıldırım 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Dr. ibrahim Tali Ön
gören 
Gri. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz . 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Fuad Sirmen 
Gri. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Naf'i Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
îstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 

Ömer Asım Aksoy 
Giresun M. 

Gl. İhsan Sokra en . , 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç ; 

Talât Onay 
Gümüşane 

Dıırak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur • 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 

'Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

Memed Nazif .Sirel 
Ömer Küntay ; . ,ri, * g 

Kaştammu,..•< , • • 
Dr. Şükrü Şenozan^;: 
Dr. Tevfik, Aslan 
Şerif İlden ,< / v 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hamdi Kalaç 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. General Ali Said 
Akbaytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Mor ova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Halid Üner;; 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya ' 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedid Uzgören 

Malatya ]{> 
Dr. Hilmi Oytâç l?!, ı 
Emrullah Barkın ;,,.,;. 
Gl. Osman KoptageL.:.; r 
İsmet inönü , ,;;.,;/; 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya , 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çil oğlu 
Şükrü Ataman 

• Niğde . 
Alımed .Vefik Ulııçny 
Cavid O rai 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tumılı 
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"' Siriob I 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi" Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Stvas 
Gl. Akif önekin Err 

demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiba Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ I 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke | 

[Meye iştirak [Meye iştirak etmeyenler]: 

Dr. Asım Strel I 
Etem Tüıreel 
Meliha BIö^- • ' • - | 
Memed: Ali Yürüker 
Memed Gürieşdoğdu 
Rüşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar A*rıkqğlu 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mftte, 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siİrd I 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet: AÎkosman 

Ankara 
Aka Gündüz 

. Dr. Taptas 
Falih Rifkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan (İzinli) 
Tevfik Arıean 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Örge Evren 

Bilecik 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Sadettin Ferid* Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
İsmet Eker 
Münir Çağıl (İzinli) 

Benizli 
Gl. Şefik Tursan (Izin-

Necib Ali Küçüka 
Diyarbekir 

Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

imi 0 : i 
Hürreıh Ergun : 

Hüsnü Konây 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

Tahsin Berk I 
Erzincan 

Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (Bakan) -

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre, 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anteb 
Remzi Güreş 

Giresun 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Bidem 
Salâh Cimcoz 

' İzmir 
Celâl Bay ar (Başbakan) ;| 

İbrahim A<rva« 
Münib Boya t 

, Xozgad " , 
Ekrem Rekeİ 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soy ak 
Rifat Vardar 
Ragıb Özdemiroğlu 

Dr. Tevfik, Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kastamonu 
İbrahim Grajıtay 
Nuri Tamaç, 
Sami Erkman. 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan.Ferid Perker 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim. Süreyya Yiğit 

. Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Okay 
Mustafa: Eken. 
T?essam Şevket- Dağ 

Kütahya 
•Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Memed Sömer • - : -

— 26— 



Muhlis Erkttıerr 
Receb Peker 

Malatya 
Muttallb Öker 
Osman Taner 
Ya şif Çınay 

Manisa 
Kani Akeken 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Mara§ 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (İzinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Muğla I 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Krlîeoğlu 
Naki Yüsekök (İzinli) 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid'Talay 

Ordu 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Seyhay 
Ali Münif Yegena 

[Kaimi 
I Rifat Araz: 

Şakir Kınaeı 
Antalya 

Celâl' Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tovfik Arıean 

Aydvn 
Adnan Menderes 

I Dr. Hulusi Aiataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Baltkesir 
Cemal Esener 
Dr, Hasan Yasıf Som-

I yürek 

I#S7 Ğ : İ 
Hilmi Ürari (Rİ'V.) ' 

Swrdu 

Hulki Aydın' . -
Memed AîfKürtögltf 

Sinob;;' 
Cevdet Kerihi Ihcedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak. 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Şakir Keseb'ir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatli 

edenler,], 
I Enver Ad&kan 

Hacim Çarıklı 
Hayrettin K<ıran 
Memed Emir 
Osman*Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk j 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kur al 
Halid Bayrak 
İhsan Tay-

| Bilecik 
I Dr. Gl. Besim Ömer; 

Akalm 
Salih Boaok 

B'olu 
Cemal Hüsnü Taray 

foliad' ' 
Galib Pekel; \ ' .'*':Jli'.';: 

Mzım P'proy ' ; ; ' : > v 

Süreyya* T^evfik Genca 
T¥aWon 

Halil' Nihad Boztepc 
Hamdi Ülkümen 
Sırrı Day 

TJrfa 
Memed Emin Yurda
kul (İzinli) 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 

Hasan Cemil"' Çambel 
İsmail Hakiki Uzmay 
Mitat; Da^iemirı 

Bivrdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa •' 
Asaf Doras 
Dr. Galibi Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-

• çeker 
Refet Oaiîiıtez -
Şekibe îıısel 

Türkiyet - Hollanda ticareti aniaşıaası ve; ı»er butlarmm tasdiki haMcmda kanuiıa verüte 

[Kanun kabul edilmiştir. 
reylerin neticesi 

Aaa adedi 
ReyiMştirakledenler : 

I§BJW? edenler : 
ftşd$cder!cr : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler . 
Munhaller : 

399 
2J4. 
2!? M 

0 
0 
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1 
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• Çanphlralc 
Şükrü Yaşın • •, 
Ziya Gevher, Etili 
.,.,:-. Çankırı 
Hatice Ozgener 
Mustafa;, Abdüllıalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 

DiyarbeJcir 
Dr. İbrahim Tali ön-
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işrk 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 

Ahmedıözdemir , 
îstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Ant eh 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Muzaffer Kılıç 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 

,. Gl. Kâzım İnanç 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

% : %% 11?-1937 0 : 1 
Nafi Atuf Kanşu !; , I İsparta 
Nafiz Dumluy Hüsnü özdamar . ; ; iı 
Nakiye Elgiin, ,,, ; : | İbrahim Demjçalay , { ,< 
Şükrü Ko,çak ( M. ,,,..<.- Kemal Ünal t-

ıir I Kars . ;: 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hamdi Kalaç 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Âli Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid Özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Orgel. Ali Said Akbay-
tugan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Mor ova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Al,i Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Hal id Un er 
Mustafa Ulusan 

Naim Hazım , Onat 
Kütahya: < , , , -,» 

Besim Atalay-
Dr. Şakir .Ahmed Ediz 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç , 
Vedid özgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkın 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bay ur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
41i Canib Yöntem 
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Dr. Ziya Naki Yal-
trrnn 
Hâm$î Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asim Sireİ 
Etem Tühcel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkln 
Zühtü Dürukan 

ğeyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Akosman 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
örge Evren 

Bilecik 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Şükrü Gülez 

Sürd 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki. Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
HulÛSi Oruçöğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Er-
dehiğil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabihâ Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Öemil Üybadm 
Faik Üztrak 

Rahmi Apak 
Tökâd 

GL Sıtkj Üke 
Hürrem Erguri 
Hüsnü Koriay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Ur fa 
Behçet Günay 
İTuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Diıiçsoy 
Refet Ülgen 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Burdur 

Mustafa Şeref Özkan 
Bursa ' 

Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
İsmet Eker 
Münir Çağıl (İzinli) 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
(İzinli) 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Remzi Güreş 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

Van 
Hakkı Unğân 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

YûZffûd 
Celâl Arat 
Ekrem JPekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkâya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Ragıb özdemiroğlu 
Reeeb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
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İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Haindi Dikmen 
Ali Kıza Türel 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 
(İzinli) 
Tevfik Fikret Sılay 
(R.V.) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (İzinli) 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Vasıf Çınay 
Manisa 

Kani Akeken 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (İzinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Îneedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Vasfi Ra§id Seviğ 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pckel 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Sırrı D ay 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Memed Emin Yurdakul" 
(İzinli) 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 

»m<( 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 3 e ek 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 
3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan 1976 sayılı 
kanunun değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 

Müdafaa encümeni mazbatası (1/883) 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 27 - XI - 1937 

Esas No. 1/883 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Yabancı kelimelerin kaldırılması için Heyeti 
umumiyeden encümenimize iade edilen kanun lâ
yihası Maarif vekâleti Yüksek tedrisat umum 
müdürü ile Millî Müdafaa vekâleti memuru hu

zurunda tekrar görüşüldü: 
Kanun lâyihasının birinci maddesinin ve bu 

kanun lâyihası içinde geçen askerî mühendis ve 
fen memuru tabirlerinin 3077 sayılı kanuna gö
re yüksek mühendis ve mühendis tabirlerine 
çevrilerek yeniden yazılmasına ve ikinci madde 
ile ortadan kaldırılması arzedilen 1976 sayılı ka
nuna bir fıkra ilâve eden 2970 sayılı kanunun 
dahi bir madde olarak yazılmasına ve ismi geçen 
2970 numaralı kanunun dahi hükmünün kaldırıl-

MADDE 1 — 3052 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinin son fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş
tir: 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleket
lerde askerî yüksek mühendis ve mühendis ve 
fen memuru yetiştirilmek üzere seçilenler İM ay 
müddetle hazırlık kıtasmda hizmet ettikten ve 
sınıfları ile alâkadar askerî fabrikalar veya sair 
müesseselerde altı ay çalıştıktan sonra liyakat 
ve kifayeti tasdik edilenler tahsil görecekleri 
yabancı memleketlere askerî talebe sıf atile gön-

masına encümenimizce karar verilerek Yüksek 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Sayın başkan
lığa sunulmuştur. 
Millî Mü. En. Reisi M. M. Bu M. M. Kâ. 

Diyarbekir Erzurum Erzurum 
K. Sevüktekin Ş. Koçak 

Antalya Balıkesir Balıkesir 
G. Mengilibörü C. Esener H. Çarıklı 
Erzurum İstanbul Kırşehir 

A. Akyürek Dr. H. Ş. Erel L. M. Özdeş 
Manisa Sinob Tekirdağ 

K. N. Duru C. K. încedayı B. Apak 
Tokad Urfa Yozgad 

H. Konay A. Yazgan C. Arat 

derilirler. 
Yabancı memleketlerin yüksek mühendis 

mekteblerinde en az iki senelik tahsilden sonra 
yapılacak ön imtihanlarda ve mühendis mek
teblerinde buna tekabül eden devre imtihanla
rında muvaffak olarak iki sene tahsil senesini 
ikmal edenler yedek yar subay nasbolunurlar 
ve tahsillerine devam ederler. 

Talebe sıfatile yabancı memleketlerde tah
silde iken muvaffak olamayanlar memlekete ge
tirilerek askerî memur nasbedilmek üzere mes-

MlLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

3052 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair "kanun lâyihası 
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lek tahsiline veya yedek subay mektebi tahsi
line tâbi tutulurlar. Bunlardan meslek veya 
yedek subay mekteblerinde de muvaffak ola-
mayarak sıhhî hallerden gayri sebeblerle çıkarı
lanlar kıtalara verilirler ye muvazzaflık hiz
metlerinden başka askerî mekteblerde meccanen 
okuduklan müddetin yarısı kadar fazla hizmet 
ederler. 

Yabancı memleket tahsilinde iken yedek yar 
subay olduktan sonra tahsilde muvaffak olama
yanlar da memlekte getirilerek muayyen bir 
meslek kursuna tâbi tutularak askerî memur 
nasbolunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten 
sonra memleketimizdeki fabrika veya müessese 
stajlarında askerî yüksek mühendis ve mühen
dislik tahsilini takibe kifayeti görülmiyenler 
talebe sıfatile Harbiye mektebine sevkedilirler. 

MADDE 2 — Askerî sanat lisesi mezunla

rından olupta askerî yüksek mühendis ve askerî 
mühendis yetiştirilmek üzere seçilmiyerek as
kerî sanatkâr yetiştirilmek üzere seçilenler iki 
ay müddetle hazırlık krtasrnda hizmet ettikten 
ve sınıflarile alâkadar askerî fabrikalarda veya 
sair müesseselerde talimatnamesi veçhile iki sene 
çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik olu
nanlar ihtiyat yar subay nasbedilirler ve ihtiyat 
yar subay olanlar 1455 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesine tevfikan muvazzaf askerî sanatkâr 
muavini nasbedilerek kıtalara sevkolunurlar. 

MADDE 3 — 1976 ve 2970 numaralı kanun
lar kaldırılmıştır. 

MADDE 4 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 5 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

i S. Sayısı : 3 e ek), 



S. Sayısı: 8 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci ma ddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Ma

liye ve Bütçe encümenleri mazbatalar* (1/37) 

T. C. 
Başvekâlet 21 - XII -1931 

Muamelât müdürlüğü 
£%* : 6/4355 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 numaralı Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci maddesinin tadili hakkında Millî Müda
faa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 - XI I - 1931 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibeşile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim, 
Başvekil 

" îsmet 

Esbabı mucibe 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci maddesinde (Mütekaid zabit ve askerî memurlardan 
sefer ve hazar vakitlerinde askerlik hizmetine alınmış olanların rütbe ve memuriyetleri muhassasatı ve
rilmek üzere tekaüd maaşları muvakkaten kesilir. Bunlar hizmet esnasında malûl olurlarsa tezayüd eden 
hizmet müddetlerine ve maluliyet derecelerine ve eğer dahil oldukları harb ve hizmet esnasında 
rütbeleri terfi olunmuş ise yeni rütbelerine nazaran yeniden tekaüd maaşına nail olurlar) denilme
sine nazaran bu suretle hizmete alınmış olanlardan malûl olanlara veyahud hizmet esnasında terfii 
rütbe etmiş bulunanlara ahkâmı kanuniye dairesinde yeni baştan tekaüd maaşları tahsis edilmekte ve 
şimdiye kadar bu veçhile tahsis kılınan maaşlar Divanı muhasebatça kabul olunmakta ise de ahiren 
Divanca bu madde mucibince hizmete celbedilenlerin hizmet esnasında hem malûl olmaları ve hem 
de terfii rütbe eylemiş bulunmaları lâzmıgeleceği ve malûl olmayıp ta terfii rütbe etmiş bulunanla
rın mezkûr kanunun 7 nci maddesi ahkâmına tâbi bulunması icab edeceği tahtı karara alınmıştır. 
Halbuki malûl zabitanm terfiine mevzuatı kanuniye müsaid olmadığından Divanı muhasebatın nok-
tai nazarının kabulü 18 nci maddenin tatbik kabiliyetini tamamen selbeder. Bununla beraber ordu
nun seferî kadrosunu ikmal ile mükellef bulunan mütekaid zabitlerden seferberlik esnasında feda-
kârane hizmetler beklemek ve hazarda ihtisaslarından istifade eylemek vatanın menafii âliyesi ıca-
bındandır ki 18 nci madde bu menfaati temin etmek için mütekaidini bilhassa seferde fedakârlı
ğa teşvik etmektedir. Maddenin vuzuh ve şümulüne ve bilhassa sefere müteallik kısmının ehemmiye
tine rağmen Divanı muhasebatça verilen karar kargısında keyfiyetin tef siren halli icab etmiş ve Bü
yük Millet Meclisi Millî Müdafaa encümeni ile Maliye encümeninde uzun uzadıya müzakere netice
sinde Millî Müdafaa vekâletinin noktai nazarı her iki encümence kabul edilmiş ise de bazı malî mü-
taleat sebebile mezkûr maddenin sefere taallûk eden ahkâmı baki kalmak üzere tadili ve 18 nci ve 
1637 numaralı kanunun birinci madelerinin meri bulunduğu vakit mütekaidlerden muvazzaf sını
fa naklederek rütbeleri terfi edilmiş olanların mükteseb hakları mahfuz tutulmak yani bu gibilerin 
hini tekaüdlerinde yeni rütbelerine nazaran yeniden tekaüd maaşı tahsis olunmak üzere bir maddei 
kanuniye tanzimi takarrür etmiş ve Maliye vekâleti ile Maliye encümeni de bu ciheti tasvib eyle
mişlerdir. Esasen mütekaidlerin vakti hazarda hizmete alınarak terfi edebilmelerine imkân bahşeden 
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1455 numaralı kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının tayyi hakkında bir kanun lâyihası da 
hazırlanmış ve bundan sonra mütekaid zabitlerin hazar hizmeti esnasında terfilerine de imkân kal
mamış olduğundan mezkûr 18 nci maddenin tadili hakkındaki merbut kanun lâyihası tanzim ye 
takdim kılınmıştır, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafa encümeni 25 - IV - 193:} 

Karar No. 12 
Esas No. 1/37 ' . . . , . ' • ' " ' • ' ' 

Yüksek Reisliğe 

Kamutayın dördüncü devresinde bitmeyen 
1683 sayılı askerî, mülkî tekaüd kanununun 18 n-
ci maddesinin, Başvekâletin 18 - V - 1931 tarihli 
ve 6/1321 sayılı tezkeresine bağlı tefsir isteği ve 
ayni maddenin değiştirilmesini isteyen Başvekâle
tin 21 - XI I - 1931 tarihli ve 6/4355 sayılı tez
keresine bitişik kanun lâyihası ve bu iş hakkında 
Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerinin 
mazbataları encümenimizce okundu ve görü
şüldü : 

Tefsir yolu ile bu işin hallini Kamutay evvel
ce reddetmiş olduğundan encümenimiz 18 nci 
maddesinin tadiline dair olan kanun lâyihasını 
görüştü. 

1683 sayılı kanunun 18 nci maddesi hükmü
nün tatbikında bir kuşku uyanmaması için mad
de ibaresinin açık yazılmasındaki fayda apaçıktır. 
Bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre müteka
id zabitler ve askerî memurlardan gerek hazarda 
gerek seferde askerlik hizmetine alınmışlardan hiz
metleri esnasında malûl kalanların terfi etmemiş 
olsalar da yine evvel ve ahır hizmetleri mecmu-
una ve maluliyet derecelerine göre .yeniden teka
üd maaşının verileceğini ve ayni maddenin üçün
cü (ki : mütekaid nail olurlar) fıkrası 
da keza kanun hükmünü açıkça yazmaktadır. Ka
nun lâyihasında eksik olan başlığı eklemek, bi
rinci maddenin 1, 2, 3 ncü fıkraları ile 2 nci, 
üçüncü maddeleri olduğu gibi kalmak ve birinci 
maddenin dördüncü fıkrasını maddeden çıkarmak 
suretile encümenimiz lâyihanın kabulüne oy birli-
ğile karar vermiştir. Bu dördüncü fıkranın mad
deden çıkarılması aşağıda yazılı sebebi erden ötü

rüdür : 
1 — 1076 sayılı 16 haziran 1927 tarihli ihti

yat -zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanu
nunun (her ne suretle olursa olsun ordudan ay
rılanlar muvazzaf sınıfa nakledemezler) den iba
ret 16 nci maddesi hükmü; 

2 — Ayni kanunun 17 nci maddesi hükmüne 
göre mütekaid zabit ve askerî memurların hazar
da terfi edemeyecekleri hali; 

3 —• Ayni 1076 sayılı kanunun 29 neu madde
sinin son fıkrasının hükmü (ki : alelûmum ihti
yat zabit ve memurları muvazzafa nakletmeksi-
zin dahi hazarda Millî Müdafaa vekâletince lü
zum görülecek müddelçe ve kendileri de arzu 
ederlerse kadro ihtiyacına göre kumanda mevki-
lerinden hariç vazifelerde kullanılabilirler) den 
ibaret hüküm; 

4 — 9 nisan 1932 tarihli ve 694 sayılı Yüksek 
Kamutayın kararı (ki : Kavanin mecmuası. Cild 
II. S. 97) göz önüne alındığında yukarıda özü 
§eqen dördüncü fıkranın lüzumsuzluğu anlaşılır. 

Kamutayın Yüksek katına sunarız. 
M. M. E. Reisi M. M. Kâ. 

İstanbul Giresun 
Şükrü Gökoerk 1. Sökmen 
Elâziz Antalya Balıkesir 

A. Saffet Ohkay C. Mengilibörü C. Esener 
Diyarbekir Erzurum İstanbul 
K. Seviiktekin Zeki S oy demir A, Barlas 

Kırşehir Kocaeli Samsun 
L. M. Özdeş Nedim Bozatık R. Barkın 

Seyhan Urfa 
Naci Eldeniz Ahmed, V, Yazgan 

( S. Sayısı : 8 ) 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni i 4 -II -1937 

Karar No. 26 
Esas No, 1/37 ,, : M 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Millî Müdafaa vekâletince hazırlanıp Başvekâ
letin 21 - XI I -1931 tarih ve 6/4355 sayılı tezke-
resile Büyük Meclise sunulan ve Millî Müdafaa 
encümenince müzakereden sonra encümenimize 
havale olunan kanun lâyihası Maliye ve Millî 
Müdafaa vekâletleri memurları hazır bulundu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Encümenimiz lâyihada Millî Müdafaa encü
menince yapılan tadilleri aynen kabul etmiş ve 
Hükümet teklifindeki 4 ncü fıkranın tayyi, bu 
mevzuda altı seneden beri Meclisçe alınmış karar 
ve yapılmış kanunlarla keyfiyet tesbit edilmiş ol
duğundan, encümenimizce de muvafık görülmüş
tür. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. E. Rs. Na. M. M. Kâtib 

Malatya İsparta Çankırı 
M. Nedim Zabcı Kemal Ünal M. önsay 

Diyarbekir Diyarbekir 
Huriye Öniz Zülfü Tiğrel 

Manisa İstanbul 
Tahir Hitit Y. Yazıcı 

r ? •" 
Hükümetin birinci maddesindeki son fıkrası

nın dahi kabulü reyindeyiz ki, sebebleri aşağıda 
izah edilmiştir şöyleki : 

Evvelâ; Millet Meclisinin bu mevzua dair 
27 - X I -1933 tarihli Heyeti Umumiye içtima'ında 
Millî müdafaa vekili dahi dahil olduğu halde bil
ûmum hatiblerin mevcudiyetini kabul ve tasdik 
ettikleri mükteseb hakların muhafazası adlen ve 
hakkan lâzımdır. 

Saniyen; Encümenimizin ekseriyetince, mez
kûr Hükümet fıkrası aleyhinde dermeyan edilen 
sebebler de zaten varid değildir; zira: 

1 — 1076 numaralı kanunun 16 nci maddesi
ne verdikleri şümullü mananın yerinde olmadığı, 
yani, haksız yapılmış herhangi bir tekaüd mua
melesinin hükümsüz addile bir zabitin tekrar mu
vazzaf hizmete kabulüne ve bunların yeni hü

kümler dairesinde yeni baştan tekaüdlüğüne mez
kûr 16 nci maddenin asla mâni olamayacağı key
fiyeti B. M. Meclisinin müteaddid kararlarile 
müsbettir. (17 - IV -1933 tarih 748 numaralı; ve 
kezalik 31 - V -1933 tarih 765 numaralı karar
lara lütfen müracaat). Bundan başka, bu 1076 

numaralı kanun kendi zamanından evvelki hâdise
lere tatbik edilemez. Ondan evvelki ihtiyat za-
bitan teşkilâtı kanununun dördüncü maddesi 
mucibince muvazzaf hizmete alınmış olan müte-
kaidlerin halen mevcud ve mükteseb bu hakları, 
mücerret işbu muahhar tarihli 1076 numaralı ka
nun dolayısile tanımamak doğru olamaz. Bu gibi 
kimselerin mevcud olduğu ve mücadelei milliye 
senelerinde ve daha evvel tekrar muvazzaf hiz
mete alınan ıböyle kimselerin halen orduda mev
cud bulunduğu da bizzat Millî müdafaa vekili
nin 27 - XI - 1933 tarihli içtimai umumideki 
beyanatile sabittir. (18 nci cild sahife 60 ve 61 
ilâ). 

2 — 1076 numaralı kanunun 17 nci madde
sine istinad ettirilen ikinci itirazın ne dereceye 
kadar varid olabileceğini; yani, hazar vaktinde 
terfi imkânlarını mezkûr 17 nci maddenin kapa
madığını ve tecviz etmekte olduğunu ve hattâ 
şartlarını mezkûr madde sarahaten göstermekte 
olduktan başka; ahiren B. M. Meclisince Mardin 
İhtisas mahkemesi Adlî hâkimliğinde müstahdem 
mütekaid yüzbaşı Cemilin 3 ncü sınıf askerî me
murluğuna terfiine dair ittihaz buyurulan 970 nu
maralı ve 22-1-1937 tarihli Heyeti Umumiye kararı 
dahi bir mütekaidin, tavzif ve terfiinin caiz ve 
kabil olduğunun pek açık yeni bir delildir. 

3 — Ayni 1076 numaralı kanunun 29 ncu 
maddesinin ise bu hâdisede ne dereceye kadar 
kıymeti olabileceği muhtacı teemmüldür zira: 
o 1076 numaralı kanunun; kendinden evvelki za
mana aid hâdiselere tesiri yoktur. Saniyen: ken
dinden sonraki zamane gelince, bu 1076 numaralı 
kanundan sonra çıkan ve askeri memurların 
hangi membalardan tedarik edileceğini ve sureti 
terfilerini gösteren 1455 numaralı kanunun es-

( S . Sayısı : 8 ) 
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babı mucibe mazbaalanndan sarahaten anlaşıl
maktadır ki bu 1455 numaralı kanun, mütekaid-
lerden kifayet ve ehliyet sahiblerini askerî me
murluklar için mühim bir memba olarak kabul 
etmiş ve askerî memurluğa alınacak olan müte
kaidlerin burada tâ miralaylık muadili de-
recata kadar terfi görerek yükselmelerini der
piş ve kabul etmiştir. Bu babda kanaatlarmı 
tatmin etmek isteyecek olan arkadaşlarımıza 
mezkûr 1455 numaralı kanun hakkındaki Millî 
müdafaa encümeninin 30 - IV - 1929 tarihli maz
batasını işhad ederiz. Bunda aynen: (İşbu 
lâyihanın mühim bir faidesi de, sabit hizmete 
ayrıldığından veya her hangi bir arızadan ve sa-
ireden dolayı tekaüdlüğü icab eden ve fakat as
kerî memurluk vazifelerini görmeğe kifayeti an
laşılan mütekaidlere, yine Ordu işlerinde yeni 
bir terfi ve terakki kapısı açmaktır. Bu suretle 
rütbesine muadil bir derece ile askerî memur
luk vazifesine nakledilebilecek olan mütekaid 
bir zabit, miralay karşılığı bir dereceye kadar 
terfi ve çalışmak imkânını yeniden bulmuş ola
caktır) 

Kezalik mezkûr 1455 numaralı kanunun 8 nci 
maddesine dair olan esbabı mucibesinde' dahi 
(Mütekaidlerden harbiye mektebi tahsili görmüş 
zabitlerden askerî memur kadrosuna nakil edi
lenlerin de işbu maddede yazılı yüksek tahsil 
şartmı haiz memurlar olduğu kabul edilmiştir) 
denilmek suretile yüksek tahsilli memurların 
varabileceği miralaylık muadili memur sınıfına 
kadar, mütekaid zabitlerin yükselecekleri teyid 
edilmiştir. 

İmdi işbu sarih esbabı mucibeler ile sabit 
olduğu üzere 1455 numaralı kanunun 7 nci ve 
8 nci maddeleri, mütekaid zabitlerin askerî me

murluklara kabulünü ve burada miralaylık sevi
yesine kadar terfilerini tecviz ve kabul etmişken 
ve bu esas dairesinde askerî memurluğa almmış 
mütekaidlerin terfileri yapılmış ve mükteseb 
haklar tevellüd etmişken şimdi bunları tanıma
mak ve «terfileri caiz değildir» demek nasıl 
olur? 1076 numaralı kanun, bir kanunsa 1455 
numaralı kanun da daha yeni bir kanundur. 
Binaenaleyh 1076 numaralı kanunun 29 ncu 
maddesini öne sürmek suretile, 1455 numaralı 
kanunla sarahaten kabul edilen hakları red ve 
inkâr etmek asla varid olamaz. 

4 — Hükümet teklifinin 1 nci maddesine aid 
son fıkranın reddi için serdedilmiş olan esbabı 
•mucibelerden 4 ncüsü olan 694 numaralı karara 
gelince: bu kararm mahiyetini; yani bu kararın 
her hangi bir haksızlığın tamirine ve bir hakkı 
ihkaka asla mâni telâkki edilmemesi iktiza ede
ceği keyfiyetini, yine Büyük Millet Meclisinin 
bundan sonraki 765 numaralı karar gayet sarih 
bir surette ifade etmiştir. Mezkûr 765 numaralı 
kararın bu babda nazarı dikkate aimmasrnı rica 
ile beraber ahiren 22 - I - 1937 Heyeti Umumiye 
içtimamda Mardin İhtisas mahkemesi Adlî hâ
kimi Cemil hakkmda ittihaz buyurulan 970 nu
maralı kararda dahi, 694 numaralı kararın, hak
ların ihkakma mâni olmayacağının tasrih edil
miş ve kabul buyurulmuş olduğunu da nazarı 
dikkate arzediyoruz. 

İşte bu sebeblerden dolayı adalete ve nefse!-
emre muvafık ve müraccah gördüğümüz Hükü
metin 4 ncü fıkrasının kabulü reyindeyiz. 

Aza 
Yozgad 

Emin Draman 

Aza 
Gümüşane 

Ali Şevket öndersev 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 3 
Esas No. 1/37 

25 - XI - 1937 

Yüksek Eeisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
olub Başvekâletin 21 - XI I - 1931 tarih ve 6/4355 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen ka

nun lâyihası Millî Müdafaa ve Maliye encümenle
ri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi edil
miş olmakla Millî Müdafaa vekâleti siyasî müs
teşarı ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî 

( S. Sayısı : 8 ) 



kontrol umum müdürü hazır bulundukları hal
de okundu ve konuşuldu. 

Mezkûr maddenin değiştirilmesini icab ettiren 
sebebin madde mefhumunun Divanı muhasebat 
ile Millî Müdafaa vekâleti tarafından başka baş
ka anlaşılmasından ibaret olduğu görülmüş ve fil
hakika mezkûr madde tarzı tahrir itibarile bu 
yolda muhtelif telâkkilere meydan verebilir şe
kilde olduğundan yerinde görülen bu tadil tek
lifi esas itibarile encümenimizce de kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri lâyiha
nın 1683 numaralı kanunun 18 nci maddesi ye
rine girecek olan kısmını kabul ederek muvakkat 
hükmü haiz olan son fıkrasını tayyetmişlerdir. 
Encümenlerin lâyihadan çıkarılmasına karar ver
dikleri bu fıkra muvazzaf sınıfa naklettirilmiş 
bir kısım mütekaid zabit ve memurlardan ha
zarda rütbe ve sınıfları terfi ettirilmiş olanların 
tekrar tekaüdlüklerinde evvel ve ahır hizmetleri 
mecmuuna ve yeni rütbe ve sınıflarına göre ye
niden tekaüd maaşına nail olacakları hükmünü 
ihtiva etmekte ve bu suretle mağdur sayılan bir 
kısım zabıtanın yeni tekaüd kanunu hükümle
rinden istifadelerini temin eylemektedir. 

Encümenler mazbatalarında ihlâl edilmiş bir 
hak görmediklerini mevzubahs eylemektedirler. 
Encümenimizde Hükümetçe verilen izahattan ba
zı muvazzaf zabitlerin askerî memur sınıfına ge
çirilmesi istenilmiş, fakat o zamanki mevzuata 
göre bu naklin yepılabilmesi mümkün olmadı
ğından bu zabitlerin evvelâ tekaüdlükleri icra, 
badehu askerî memur sınıfma alınacakları ve se

ferberlikte hizmete alman bir kısım mütekaid 
zabitlerin de seferberlikten sonra terhis edilmiye-
rek istihdamlarına devam olunduğu ve bilâhare 
rütbeleri terfi ettirilen bu zabitlerin yeniden te
kaüdlüklerinde 18 nci madde hükmünden isti
fade edemiyerek mağdur olacakları ve kendileri
ni bu mağduriyetten sıyanet için tadil lâyihasına 
son fıkranın eklendiği anlaşdmıştır. 

Vaziyeti mutalea ve tetkik eden encümenimiz 
bu hâdiseyi 1683 sayılı kanunun 18 nci madde

sine vuzuh ve sarahat vermek maksadile yapılan 
bir kanun tadilile alâkalı görmemiş ve bu lâyiha
da böyle bir. hükmün yer bulmasını münasib te
lâkki etmemiştir. 

Her hangi bir idarî lüzum ve zarurete müste
niden yapılan bazı muameleler dolayisile mağdur 
düşen vatandaşların bu mağduriyetlerini telâfi 
için kanunî mevzuat kâfi gelmediği takdirde Hü
kümetçe sebebleri izah edilerek ayrı bir kanun 
lâyüıasile Meclise müracaat edilebileceği tabiî gö
rülmekle lâyiha Millî Müdafaa ve Maliye encü
menlerince yazdan şekilde encümenimizce de ka
bul edilmiştir. Umum heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan M. Unsal B. Karadeniz 
Gazi Anteb îzmir Kayseri 

A. H. Ayerdem K. İnanç N. Kerven 
Maraş Ordu Seyhan 

A. Tiridoğlu II. Yalman N. Eldeniz 
Yozgad Malatya Gümüşane 
#. Ic'öz O. Taner D. Sakarya 

(&. $8y*si : S) 



- 6 
HÜKÜMETİN TBKLtFl 

Kanun lâyihası 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 18 nci maddesi aşağıda yazıldığı üzere 
tadil edilmiştir: 

MADDE 1 — Mütekaid zabit ve askerî me
murlardan sefer ve hazar vakitlerinde asker
lik hizmetine alınmış olanlara rütbe ve memu
riyetleri muhassasatı verilmek üzere tekaüd 
maaşları muvakkaten kesilir. 

Bunlar hazar veya seferdeki hizmetleri es
nasmda malûl kaldıkları takdirde evvel ve âhir 
hizmetleri mecmuuna ve maluliyet derecelerine 
nazaran yeniden tekaüd maaşına nail olurlar. 

Mütekaid zabit ve askerî memurlardan yal
nız seferberlik zamanına münhasır olmak üzere 
hizmet esnasında rütbe ve smıfları terfi edil
miş olanlar evvel ve âhir hizmetleri mecmuuna 
ve yeni rütbe ve sınıflarına göre yeniden te
kaüd maaşına nail olurlar. 

Bu kanunun tatbikından evvel mütekaid 
zabit ve memurlardan muvazzaf smıfa naklet
miş ve hazarda rütbe ve smıfları terfi edilmiş 
olanlar dahi tekrar tekaüdlerinde evvel ve 
âhir hizmetleri mecmuuna ve yeni rütbe ve sı
nıflarına göre yeniden tekaüd maaşma nail 
olurlar. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun hükmünü icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

20-XII-1931 
Bas. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf.V. Na.V. lk.V. S. î. M. V. 
Esad Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN DE-
ĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 18 nci maddesi aşağıda yazıl
dığı üzere değiştirilmiştir: 

Mütekaid zabit ve askerî memurlardan se
fer ve hazar vaitlerinde askerlik hizmetine 
alınmış olanlara rütbe ve memuriyetleri mu
hassasatı verilmek üzere tekaüd maaşları mu
vakkaten kesilir. 

Bunlar hazar veya seferdeki hizmetleri es
nasında malûl kaldıkları takdirde evvel ve âhir 
hizmetleri mecmuuna ve maluliyet derecelerine 
nazaran yeniden tekaüd maaşına nail olurlar. 

Mütekaid zabit ve askerî memurlardan yal
nız seferberlik zamanına münhasır olmak üze
re hizmet esnasmda rütbe ve sınıflan terfi 
edilmiş olanlar evvel ve âhir hizmetleri mec
muuna ve yeni rütbe ve smıflarma göre yeni
den tekaüd maaşma nail olurlar. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

(Ö. Sayısı : 8 ) 



S. Sayısı: 10 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedellerile resmî daire
ler yapılması hakkındaki kanunun I nci maddesine bir 

fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/730) 

T. C. 
Başvekâlet 24-III-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/947 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlete aid bir kısım binalar satış bedellerile resmî daireler yapılması hakkındaki kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
19 - III -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Bu kamımın esbabı mucibesi; 1937 senesi muvazenei umumiye kanunu esbabı mucibesi içinde 
zikredilmiştir. 

Bütçe encümeni mezbatası 

T. B.M.M. 
Bütçe encümeni 25-XI-1937 

M. No. 5 
Esas No. 1/730 

Yüksek Reisliğe 

Devlete aid bir kısım binalar satış bedeli ile 
resmî daireler yapılması hakkındaki 2300 numa
ralı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair olup Başvekâletin 24 mart 1937 tarih ve 
6/947 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye vekâleti namma Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü Cemal Yeşil hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu: 

Bazı yerlerde umumî hizmetlere tahsis edil
miş olan binaların ya ihtiyacın o yerde zevali ve-
yahud bu günkü lüzum ve teşkilâta kifayet etme

mesi gibi sebeblerle maksadı temin edememekte 
olduğu görülerek bunların satılarak bedellerile 
Ankara ve îstanbulda ihtiyaca uygun şekillerde 
inşaat yaptırılması veya bina satın alınması ve 
satılan gayrimenkullere aid satış bedelinin de bi
nanın satıldığı yıl varidat bütçesinde açılacak hu
susî bir fasla irad ve ayni zamanda masraf büt
çesinde açılacak hususî bir fasla tahsisat kaydolu
nacağı 2300 numaralı kanun hükmü iktizasın
dandır. 

Bu suretle tahsisat kaydolunan paranın bazı 
defa senesi içinde sarfına imkân bulunamadığın-



— 2 — 
dan bu paralardan malî yıl sonuna kadar sarf edi
lemeyen miktarın ertesi yıl bütçelerine tahsisat 
kaydedilerek sarfı hakkında 1935 ve 1936 bütçe 
kanunlarına hususî hükümler konulmuş ve bu hü
küm 1937 bütçe kanununun 19 ncu maddesile de 
yaşamakta bulunmuştur. 

Üç yıldan beri bütçe kanunlarında tekrar edi
len bu hükmün asıl kanuna ilâvesi hakkında tek
lif olunan bu lâyiha encümenimizce yerinde gö
rülmüş ve teklif edilen fıkranın aidiyeti itibarile 

kanunun ikinci maddesine ilâvesi tensib edilmiştir. 

Yeniden yazılan madde Umumî Heyetin tas-

HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Devlete md bir kısım binalar satış bedellerile res
mî daireler yapılması hakkındaki kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 17 haziran 1933 tarihli ve 2300 
saydı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

(Bu madde mucibince satılan binaların sa
tış bedelinden bir malî sene sonuna kadar sar-
fedilmeyen miktar müteakib senei maliye büt
çesinde hususî bir fasla tahsisat olarak kayid 
olunur). 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Ma
liye vekili memurdur. 

19 - III -1937 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
/. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Da. V. Ha. V. Mal. V. V. 
Dr. T. B. Araş Dr. B. Saydamı 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
S. Ankan A. Çetinkaya O. Bayer 
S. t M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. B. Saydam Bana Tarhan M. Erkman 

(S. 

vibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis R. V. M. M. 

Burdur İsparta Trabzon 
M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal B. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul Çorum Gazi Anteb 

F. Öymen M. Cantekin A. H. Ayerdem 
Gümüşane İzmir Kırşehir 

D. Sakarya K. İnanç M. Seyfeli 
Maraş Muş Muş 

A. Tiridoğlu Çiloğlu Ş. Ataman 
Ordu Seyhan Tokad Yozgad 

H. Yalman N. Eldeniz S. Genca S. Içöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı kanu
nun ikinci maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlete aid bir kısım binalar 
satış bedelile resmî daireler yapılması hakkın
daki 11 haziran 1933 tarih ve 2300 sayılı kanu
nun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Birinci maddede yazılı gayrimenkullerin sa
tış hâsılları senesi varidat bütçesinde açılacak 
hususî bir fasla irad ve ayni zamanda masraf 
bütçesinde açılacak hususî bir fasla tahsisat 
kaydolunur. Bu suretle tahsisat kaydolunan me-
baliğden malî sene sonuna kadar sarfedilme-
yen miktar müteakib malî sene bütçesinde yine 
hususî bir fasla tahsisat kaydolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icaraya 
Maliye vekili memurdur. 

• • 
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S. Sayısı: 11 
Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının yasak edil
mesi ve satın alınması hakkında kanun lâyihası ve İktısad, 

Millî müdafaa, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (I/668) 

T. C, 
Başvekâlet 2 - I - 2037 

Karlarlar müdürlüğü 
Sayt: 6/3983 

Büyük Millet Meclisi yüksek Reisliğine 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının yasak edilmesi ve satın alınması hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 25 II - 1936 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

25 - 11-1936 
Başvekil 

/. İnönü 

Esbabı mucibe 

1 — Memleketin müdafaası bakımından madenlerimizi işletinceye kadar memlekette mevcud 
ve az miktarda bulunan hurda demir, prinç, bakır, tutya, alominyom ve benzerlerinin varlığına muh
taç bulunuyoruz. Fabrikalarımızın harp yıllarındaki ihtiyaçlarına biricik kaynak olan ve memle
ket içinde gittikçe azalan bu hurdaların memleket dışına çıkarılmasının yasak edilmesile beraber 
memleket dahilinde her türlü satışın serbest tutulması ve harice çıkarılamayan ye Devlet daire ve 
resmî müesseselerinin ihtiyacından fazla kalacak olan hurdaların fabrikalrımıza kaynak olacak du
ruma getirilmesi gerekli görülmüştür. 

2 — Askerî fabrikalarca satın alınacak ve ihtiyaç zemanına kadar depo halinde beklettirilecek 
olan bu hurdalar, fabrikaların mütedavil sermayesini mütezayiden bu işe bağlamak zaruretini mey
dana koyacaktır. Bu hurdaların birikmesi Millî seferberlik bakımından icabı hale göre bir çok ve
kâletleri ilgilendirecek bir Devlet işi olması yönünden ucuza mal edilmesi gerekli görülmüştür. 

Bir harp yılında memleket müdafaası yolunda kullanılmak üzere şimdiden fabrikalarca birikti
rilecek olan bu hurdaların az bir ücretle hatta kabilse ücretsiz olarak nakledilmesi faydalıdır. Nakil 
ücreti ne dereceye kadar arttırılırsa bu maksada tahsis edilen para o nisbette daha çabuk bitecek 
ve hurda madenler satın alınamayarak sahihlerinin ellerinde kalmak suretile zararlarını mucib 
olacaktır. Bundan ötürü mahza Devlet demiryolları mevzuatına uymak üzere nakliye ücreti için 
ton basma 5 santim verilmesi muvafık görülmüştür. 

3 — Askerî fabrikalar namma satın alınıp muhtelif yerlerde biriktirilecek olan bu hurdaların 
satın almmasile beraber fabrikaların bulunduğu mahalle nakline kadar geçecek zaman zarfında 
Devlet mali olan bu hurdaların mahalli Hükümetince muhafaza edilmesi en uygun görülmüştür. 

4 — Hurda madenlerin memleket içinde her yıl muayyen miktarda satın alınabilmesi ve tüc
carlarında mallarını dışarı çıkaramadıklarından zararlrmı mucib olmaması yönünden askerî fab
rikaların mütedavil sermayesine bu maksatla bir miktar tahsisat konulması zaruridir. Askerî fab-



rikalatem ıhaten mütedavil «ermayesile bu hurdaların satın alınması, fabrikaların bir daha üzerin
de beklemesini, mucib olacaktır. 

BU hurdaların millî bankalar nezdinde açılacak kredi ile de alınması keza maliyet fiatlarının ni
hayetsiz yğlsgfâljftesine ve mal sahihlerinin de zarar görmesine sebebiyet verecöktir. Bu itibarla 
son seneler istatistiğine göre memleketten dışarı çıkarılan hurdaların tu tan göz önünde bulundu
rularak bu önemli iş için askerî fabrikaların mütedavil sermayesine en az olarak senevi 50 000 
liranın ilâvesi zarurî ve lüzumlu görülmüştür. 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. • . 
26-I-Î937 

tisas No. 1/668 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının 
yasak edilmesi hakkında Mîllî Müdafaa vekilli
ğince hazrılanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
25 - X I -1906 tarihli toplantmsında Yüksek 

Meclise atızr kararlaştırılan kanun lâyihası Encü
menimize havale edilmekle Askerî fabrikalar 
umum müdürü hazir olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Memleketin müdafaa vesadetini hazırlamakta 
işe yarayan maden hurdalarının dışarı çıkarılma
sının yasak ^edilmesi iktisadî bakımdan menfi bir 
tesir yapar gibi gözükmekte ise.de lâyihaya ko
nan 'hükümler arasında iç pazarlarda toplanacak 
bu hurdaları beynelmilel piyasalara uygun bir 
fiatla Askerî fabrikalara satmak imkânı temin 
edildiğinden lâyihanın esasını Encümenimiz ik
tisadî bakımdan jararl ı görmemiş bilâkis dahilî 
fabrîkalarımjza iptidaî madde temini noktasın
dan koruyacağı menfaat itibarile muvafık bulun
muştur. 

Madde 1 : .Lâyihanın birinci maddesi müna
sebeti itibarile dördüncü ve beşinci maddelerdeki 
bazı ıhüküraler ile birleştirilerek Encümenimiz 
tarafından yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 2 : Bu hurdaları satın almak için As
kerî fabrikalara verilecek 50 000 lira tahsisat ve 
senesi içinde bu tahsisat yetişmediği takdirde er
tesi sene bu tahsisata ilâve edilecek kısma aid 
dördüncü maddedeki hükümler birleştirilmek su-
retile ikinci maddede yeniden yazılmıştır. 

Madde 3 : Resmî daireler ve müesseselerde 
kendi ihtiyaçlarından fazla kalacak bu nevi hur

daların Askerî fabrikalara devrine aid lâyihanın 
ikinci madesindeki hüküm bu maddeye alınmış ve 
bunların bedellerinin ödenmesi şekli hususî ve 
şahsî müesseselerinkinden ayrı olarak sene nihaye
tine kalacak tahsisattan ödenmesi suretile ayrı bir 
hükme tâbi tutulmuştur. 

Madde 4 : Lâyihanın altıncı maddesi küçük 
bir tashih ile kabul edilmiştir. 

Madde 5 : Lâyihanın yedinci maddesi hükmü 
esas itibarile muhafaza edilerek bazı tavzihatla 
kabul edilmiştir. 

Madde 6 : Lâyihanın sekizinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 7 : Lâyihanın 9 ncu maddesi ufak bazı 
tadilâtla kabul edilmiştir. 

Lâyiha da tatbik için konan müddet Encü
mence lüzumsuz görüldüğünden onuncu madde 
tayyedilmiştir. 

Madde : 8 Kanunun hangi tarihten muteber 
olacağına aid olan bu madde encümence neşri ta
rihinden muteber olmak suretile tadil edilmiş ve 
lâyihanın 12 nci maddesi 9 ncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince aid olduğu encümenlere 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

îk. En. Rs. M. M. Kâ. 
Tekirdağ • Giresun Niğde 

Ş. Kesebir t. Sabuncu E. F. Talmj 
Af yon K. İzmir Zonguldak 

Bere Türker Bendi Arman R. özdemiroğlu 
Maraş Samsun Konya 

K. Kusun Ali Tunalı A. H. Dikmen 
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Aydın Konya GiIMşaıie £rkm& 
H. Alataş K. Okay E. Tör A. Ulus 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 9 - II - 19BY 
Karar No. : 29 
Esas No. : 1/668 

Yüksek Reisliğe 

Bazt maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının 
yasak edilmesi ve satın almması hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
heyeti kararile Yüksek Meclise arzı kararlaştırı

lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gön
derildiğine dair olup Başvekâletin 6/3983 sayılı 
ve 2 -XİI - 1937 tarihli tezkereleri İktısad encü
menince görüldükten sonra/ tanzim olunan lâ
yiha ve mazbatasile encümenimize verilen evrak 
Îktısad vekili ve Askerî fabrikalar müdürü hu
zurunda okundu ve görüşüldü: 
Madenlerimizi işletinceye kadar dahilde mev-

cud ve işe yarar maden hurdalarının memleket 
harieinc çıkarılmamasının yasak edilmesi ve 
memleket müdafaasına müktazi malzeme için 
mevaddr iptidaiye olarak kullanılmak üzere As
kerî fabrikalar müdürlüğünce (ecnebi memleket
lerdeki hurda maden fiatlarcna göre) satın alı
nıp depo edilmesi hakkındaki Hükümetin esba
bı mucibesi ve îktısad encümeninin mazbatası 
encümenimizce de pek yerinde görülmüştür. 

Hükümetin ve Îktısad encümeninin kanun 
lâyihalarında seyir ve sefer kabiliyetinden düş
müş olan deniz nakil vasıtalarının memleket 
haricine çıkarılmamasına dair bir hükme tesa
düf edilmediğinden bu vasıtalardaki maden 
hurdalarından Askerî fabrikalarımızın ve aksamı 
sairesinden de kurulacak tersanemizin istifa
desi için bu gibi deniz nakil vasıtalarının da 
harice çıkarılmasının yasak altına alınmasını en
cümenimiz nazarı dikkate almak suretile Hü

kümetin teklif ettiği kanam lâyihasının 1, 2, 
3, 4, 5, 6 neı maddelerinde ta&Mhat yakılarak 
kabul etmiş ve îktısad eneümemnin uygum 
gördüğümüz beşinci maddesi yedinci ve yedfe&i 
maddesi dokazmüett ve sekizinci maddesi 
de onuncu maddemiz olarak kabul edilmiş ve 
işletilecek madenlerimizde» daha a© kadar za
man sonra istifade edileceği katiyette kestiriie-
mediğinden Hükümetin onunem maddesi kakteü-
mış ve diğer madeler buna göre teselsül et* 
tirilerek* 

Encümenimizce kabul edilen kanun lâyıhas* 
mazbatamıza iliştirilip havalesi mueibinee- Adiiye 
encümenine gönderilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmuştur, 

M. M. En. R. 
Diyarbetfir 

K. Sevüktekin 
Antalya 

G. Mengilibörü 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kars 

H. Kızıldoğcm 
Muğla 

N. Tuna 
Tokad 

H. Konay 
Çoruh 

Asım Us 

. M. M. 
Erzurum 

Ş. Koçak 
Balıkesir 

C. Esener 
Elâziz 

A. 8. Ohkay 
Kırşehir^ 

L. M. özdeş 
Sinop 

C. K. Incedayı 
Urfa 

A. Yazgan 

Kâtib 
Sal tan 

B. Barkın 
Balıkesir 

ff\(tcim Çarıklı 
İstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Kocaeli 

N. Bozatık 
Tekirdağ 
it. Apak 
Yozgad 
C. Arat 

i ı 1 : 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümen 

Esas No. 1/668 
Karar No. 32 

1 -Vî - 1937 

Yüksek Reisliğe 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılması
nın yasak edilmesi ve satın alınması hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyeti kararile Yüksek Meclise arze-
dilen kanun lâyihası Iktısad ve M îllî Müdafaa 
encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimi
ze tevdi. olunmakla keyfiyet askerî fabrikalar 
umum müdürü de hazır olduğu halde tetkik 
edildi: 

Memlekette esasen az miktarda mevcud bu
lunan maden hurdalarının harice çıkarılmaması
na ve bunların yurdun müdafaa vasıtalarını ih
zar eden askerî fabrikalarımızda ve diğer mem
leket sanayiinde istimal edilmesine katı. bir za
ruret olduğu bedihî bulunduğundan lâyiha en-
cümenimizce esas itibarile kabul ve tasvib olun
muştur. 

Encümenin lâyihada yaptığı değişiklikler dı
şarı çıkarılması yasak edilen maddeler arasına 
kullanılamıyacak bir hale gelmiş olan bilûmum 
muharrik ve müteharrik vasıtaların ithal edilmiş 
olmasından ve bunların mubayaası için askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü bütçesine konul
ması istenilen tahsisat miktarını maktu olarak 
lâyihada tasrih etmektense zaruret ve ihtiyacın 
icab ettirdiği miktarın her sene bütçesine ko

nulması şeklinden ibarettir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 

İçel 
H. Ongun 

Antalya 
Tevfik Arıcan 

Urfa 
F. Oökbudak 

M. M. 
Ankara 

Mümtaz Ökmen 
Ankara 
Atıf Akgüç 

Bursa 
8. F. Tabay 

Erzincan 
A. Fırat 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Balıkesir 
ö. Evren 

Antalya 
Numan 

Kocaeli 
Ragıb Akça 

Manisa 
Bir zaman cari kanunların salâhiyete 
dayanarak iş yapan ve hariçle mukave
leler yapmak suretile kâr temini1 yolunu 
tutan vatandaşların yeni çıkan bu ka
nunla bu kârdan mahrum kalması Dev
letin aslî vazifesile telif edilemez bir 
haldir. Bu sebebten kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesi suretile vatandaşın 
maruz kalması melhuz her hangi bir za
rarının emsali gibi telâfisi ve vatandaş
ların her hangi bir zararına meydan 

verilmemesi mütaleasındayım 
Refik înce 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 6 
Esas No. 1/669 

25 -XI-1937 

Yüksek Reisliğe 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılması
nın yasak edilmesi ve satın alınması hakkında 
olup Başvekâletin 2 - 1 -1937 tarih ve 6/3983 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası İktısad, Millî Müdafaa ve Adliye encü

menleri mazbatalarile birlikte encümenimize 
verilmiş olmakla Millî Müdafaa ve Maliye vekâ
letleri Siyasî müsteşarları ve Askerî fabrikalar 
umum müdürü hazır oldukları halde okundu 
ve konuşuldu: 

( S. Sayısı : 11) 
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Teklif olunan lâyiha mucib sebeblerine ve 

alınan izahata göre encümenimizce de esas iti-
barile yerinde görülmüş ve Hükümetin de mu
vafık bulunduğu Adliye encümeninin metni mü
zakereye esas tutulmuştur* 

Madenlerimizin ilerideki inkişafı bu gibi 
hurdaların ihracını mümkün kılacak bir hale 
geldikçe bu yönden memleket iktisadî menfa
atlerinin temini için men hususunda karar al
mak salâhiyetinin îcra Vekilleri Heyetine veril
mesini encümenimiz daha ziyade maslahata uy
gun görmüş ve birinci maddeye o yolda bir ka-
yid ilâve etmiştir. 

Dördüncü maddenin birinci fıkrası hükmü 
beşinci madde ile temin edilmiş ve ikinci fık
rası hükmünün de bütçe yolile halli mümkün 
görülmüş olduğundan bu madde tayyedilmiştir. 

Ücret tarifelerinin muhtemel tenzilâtından 
bu kabîl hurda nakliyatının da istifadesini te
min için azamisi gösterilmek suretile ton başına 
alınacak ücretin tayini serbest bırakılmıştır. 

Satın alınacak hurdaların parçalattırılma-
sının münhasıran satıcıya tahmili büyük par-
üçaların memleket dahilinde satılmasını güç
leştirecek mahiyette görülmüş ve bazı ahvalde 

bu kabîl büyük parçaların Askerî fabrikalarca 
parçalattırılmasmın daha menfaatli olabileceği
ni ve parçalatma keyfiyetinin satın alınırken 
tekarrür ettirilmesinin daha ziyade maslahata 
uygun düşeceğini gören encümenimiz 8 nci 
maddenin tayyına karar vermiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen lâyiha 
bu esaslar dahilinde yeniden hazırlanarak Umu
mî heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 

istanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen E. Adakan M. Cantekin 

Çorum Gazi Anteb Grümüşane 
E. Sabrı Akgöl A. H. Ay erdem D. Sakarya 

izmir Kırşehir Muş 
K. İnanç M. Seyfeli Ş. Çiloğlu 

Muş Ordu 
Ş. Ataman H. Yalman 

Seyhan Yozgad 
N. Eldeniz S. îçöz 

{ S. Sayısı : İ İ ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bazı maden hurdalarının dışarı 
çıkarılmasının yasak edilmesi 
ve satın alınması hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Demir, pirinç, 
bakır, kurşun, kalay, tutya, 
alüminyum, antimuvan, nikel 
hurdalarile bunlarm halitaları
nın memleket dışma çıkarılması 
yasaktır. 

Bu hurda ve halitaların mem
leket içinde satılması serbesttir. 

MADDE 2 — Devlet dairele-
rile resmî müesseselerde birinci 
maddede yazılı hurdaların ken
di ihtiyaçlarından fazla kala
cak olanlar 2490 sayılı kanu
nun 66 ncı maddesine göre as
kerî fabrikalara devredilecek
tir. 

MADDE 3 •— Birinci madde
de yazılı hurda madenlerle ha
litalarının mubayaası için aske
rî fabrikalar namma bütçeye 
her sene elli bin lira tahsisat 
konulmuştur. 

MADDE 4 — Birinci madde
de yazılı maden hurdalarile 
halitalardan beşinci maddede 
yazılı şehirlerde askerî fabrika
lara arzedilenler tamamen as
kerî fabrikalarca satm alzna-

— 6 — 
İKTISAD ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRlŞl 

Bazı maden hurdalarının dışarı 
çıkarılmasının yasak edilmesi 
ve satın alınması hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Demir, bakır, 
kurşun, kalay, tutya, alemin-
yom, antimuan ve nikel hurda
larile bunlarm halitalarına aid 
hurdaların memleket dışma çı
karılması yasaktır. Bu hurda
ların memleket içinde alınıp sa
tılması serbesttir. Bu hurda
lardan satılmak üzere Askerî 
fabrikalar teşkilâtına, Ankara, 
İstanbul, İzmir, Erzurum ve 
Krrıkkalede arzolunanları bu 
kanunda tayin edilen fiat ve 
şartlara göre Askerî fabrikalar 
idaresi satı nalmağa mecburdur. 

MADDE 2 — Birinci mad
dede yazdı hurdaların mubaya
ası için Askerî fabrikalar büt
çesine her sene 50 000 lira tah
sisat konulur. Askerî fabrika
lar teşkilatına satılmak üzere 
arzolunan hurdalar miktarı se
nelik tahsisatı tecavüz ettiği 
takdirde fazlanm tediyesi için 
icab eden mebaliğ ertesi sene 
bütçesine esas tahsisata zami-
meten verilir. 

MADDE 3 — Resmî daire 
ve müesseselerde bulunup ken
di ihtiyaçlarmdan fazla kalan 
birinci maddede yazılı hurda
lar 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununun 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Bazı maden hurdalarının dışarı 
çıkarılmasının yasak edilmesi 
ve satın alınması hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Demir, bakır, 
kurşun, kalay, tutya, alomin-
yum, ajntimuvan, nikel hurda
larile bunlarm halitalarının ve 
seyrisefere gayri salih bir hale 
gelmiş deniz nakil vasıtaları
nın memleket dışma çıkarılması 
yasaktır. 

Bu mevaddm memleket için
de satılması serbestir. 

MADDE 2 — Devlet dairele-
rile resmî müesseselerde birinci 
maddede yazılı mevattan ken
di ihtiyaçlarmdan fazla kalacak 
olanlar 2490 sayılı kanunun 
66 ncı maddesine göre askerî 
fabrikalara devredilir. 

MADDE 3 — Birinci madde
de yazılı hurda madenlerle ha
litalarının ve deniz vasıtaları
nın mubayaası için askerî fab
rikalar umum müdürlüğü büt
çesine her sene elli bin lira tah
sisat ilave olunur. 

MADDE 4 — Birinci madde
de yazılı mevattan beşinci mad
dede yazılı şehirlerde askerî 
fabrikalara arzedilenler tama
men askerî fabrikalarca satm 
alınacaktır. Askerî fabrikalara 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DE-
ĞtŞTÎRÎŞt 

Bazı maden hurdalarının dışarı 
çıkarılmasının yasak edilmesi ve 
satın alınması hakkında kanun 

lâyihası 

HADDE 1 — Demir, bakır, 
kurşun, kalay, tutya, alümin
yum, antimuvan, nikel hurda-
larile bunların hurda halindeki 
halitalarının ve kullanılamaya
cak bir hale gelmiş bilûmum 
muharrik veya müteharrik va
sıtaların memleket dışına çıka
rılması yasaktır. 

Bu mevaddm memleket için
de satılması serbesttir. 

MADDE 2 — Resmî daire ve 
müesseselerde birinci maddede 
yazdı mevaddan kendi ihtiyaç
larından fazla olanlar 2490 sa
yılı kanunuln 66 ncı maddesine 
göre Askerî fabrikalara devre
dilir. 

MADDE 3 — Birinci madde
de yazılı hurda madenlerle ha
talarının ve muharrik veya mü
teharrik vasıtalar m satın alın
ması için Askerî fabrikalar u-
mum müdürlüğü bütçesine her 
sene lüzumu kadar ayrıca tah
sisat konur. 

MADDE 4 — Millî müdafaa 
encümeninin 4 ncü maddesi ay
nen. 

_ 7 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-

ĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Demir, balar, 
kurşun, kalay, tutya, alemin-
yunı, Antimuvan ve nikel hur-
dalarile bunların hurda halin
deki halitalarının ve kullanıla
mayacak bir hale gelmiş bilû
mum muharrik veya mütehar
rik vasıtaların memleket dışı
na çıkarılmasını yasak etmiye 
îcra Vekilleri Heyeti salahiyet
lidir. 

Bu maddelerin memleket için
de satılması serbesttir. 

MADDE 2 — Adliye encü
meninin ikinci maddesi aynen 

MADDE 3 — Adliye encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
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çaktır. Askerî fabrikalara arze-
dilen hurda madenlerle halita
ların miktarı bir senelik tah
sisatı tecavüz ettiği takdirde 
bu fazlanın tediyesi için icab 
eden mebaliğ ertesi sene büt
çesine esas tahsisata zamimeten 
verilecektir. 

MADDE 5 — Birinci madde
de yazılı maden hurdaları An
kara, istanbul, izmir, Erzurum 
ve Kırıkkalede askerî fabrika
lar teşkilâtı tarafından satm 
alınacaktır. 

MADDE 6 — Birinci madde
de yazılı madenlerin hurda ve 
halitalarından askerî fabrika
lara arzedilenler hakkında 2490 
sayılı kanun mucibince teşkil 
olunacak satm alma komisyon
larınca bu madenlerin ecnebî 
memleketler hurda piyasaları 
hakkmda her üç ayda bir Ikti-
sad vekâletinden almacak ma
lûmat göz önünde bulundurul
mak ve işbu piyasa fiatlarmdan 
çıkarılması lâzrnı gelen nakil 
ve saire masrafları çıkarılmak 
suretile elde edilecek harici pi
yasa fiatlerile arzolunan hurda 
ve halitanın vaziyetine ve da
hilî piyasa fiatleri üzerinden 
tesbit olunacak fiatlere göre 
muamele yapılır. 

MADDE 7 — Devlet Demir
yolları, Askerî fabrikaların 
naklettireceği bu hurdaları, her 
tonu kilometre basma bir kuruş 
ücretle nakledilecektir. 

îk. E. 

66 ncı maddesine tevfikan As
kerî fabrikalar idaresine dev
redilir. Ancak bu daire ve mü
esseselerden devrolunacak hur
daların bedeli malî sene niha
yetinde kalacak tahsisattan ve 
tahsisat kalmadığı takdirde 
ikinci maddenin son fıkrası mu
cibince müteakib sene bütçe
sinde ilâveten verilecek tahsi
sattan ödenir. 

MADDE 4 — Birinci madde
de yazılı hurdalardan askerî 
fabrikalara arzedilenler hak
kmda 2490 sayılı kanun muci
bince teşkil olunacak satm al
ma komisyonlarınca bu hurda
ların ecnebi memleketler hur
da piyasaları hakkmda her üç 
ayda bir Iktısad vekâletinden 
almacak malûmat göz önünde 
bulundurulmak ve işbu piyasa 
fiatlarmdan çıkarılması lâzrm-
gelen nakil ve saire masrafları 
çıkarılmak suretile elde edile
cek haricî piyasa fiatlarile ar
zolunan hurda ve halitanın va
ziyetine ve dahilî piyasa Katla
rı üzerinden tesbit olunacak fi-
atlara göre muamele yapılır. 

MADDE 5 — Devlet demir-
yollarmca askerî fabrikalar ida
resinin naklettireceği hurdala
rın her tonundan kilometre ba
sma bir kuruş ücret alınır. 

M. M. E. 

arzedilen maddelerin miktarı 
bir senelik tahsisatı tecavüz et
tiği takdirde bu fazlanm tedi
yesi için icab eden mebaliğ, 
ertesi sene bütçesine esas tahsi
sata zamimeten verilir. 

MADDE 5 — Birinci madde
de yazdı mevad Ankara, istan
bul, izmir, Erzurum ve Kırıkka
lede askerî fabrikalar teşkilâtı 
tarafmdan satm alınır. 

MADDE 6 — Birinci madde
de yazdı mevattan askerî fab
rikalara arzedilenler hakkmda 
2490 sayılı kanun mucibince 
teşkil olunacak satm alma ko
misyonlarınca bu madenlerin 
ecnebi memleketler hurda piya
saları hakkmda her üç ayda bir 
Iktısad vekâletinden almacak 
malûmat göz önünde bulundu
rulmak ve işbu piyasa fiatlarm
dan çdsardması lâzmı gelen na
kil ve sair masrafları çıkarıl
mak suretile elde edilecek hari
cî piyasa fiatlarile arzolunan 
hurda ve halitanın vaziyetine 
ve dahilî piyasa fiatları üzerin
den tesbit olunacak fiatlara gö
re muamele yapdır. 

MADDE 7 — Iktısad encü
meninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 11) 



Ad. E. 

MADDE 5 — Birinci madde
de yazdı hurdalardan, Fabrika
lar umum müdürlüğünce tayin 
edilecek yerlerde Askerî fabri
kalar teşkilâtına arz ve teklif 
olunanlarının bu kanunda tayin 
edilen fiat ve şartlara göre sa
tın almması mecburidir. 

MADDE 6 — MilH müdafaa 
encümeninin 6 ncı maddesi ay
nen. 

MADDE 7 — MilU müdafaa 
encümeninin 7 nci maddesi ay
nen. 

— 9 -
B. E. 

MADDE 4 — Adliye encü
meninin beşinci maddesi aynen 

MADDE 5 — Millî Müdafaa 
encümeninin altmcı maddesi 
aynen 

MADDE 6 — Devlet demir
yolları idaresince Askerî fab
rikalar idaresinin naklettirece
ği hurdaların her tonundan ki
lometre basma bir kuruşu geç
memek üzere ücret alınır. 

( S. Sayısı : 11) 
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MADDE 8 — Satılacak hur
daların Devlet Demiryolları 
vagonlarile taşmabilecek boy 
ve ağırlıkta olması şarttır. 

MADDE 9 — Birinci madde
de yazılı hurda madenlerle ha

litalarının konulan yasağa karşı, 
memleket dışma çıkarılmasına 
teşebbüs edildiği takdirde mü
sadere olunarak askerî fabri
kalara teslim olunacak ve ya
sağa karşı hareket edenler Türk 
ceza kanununun 61, 62 nci mad
deleri delâletile 526 nci madde
ye göre cezalandırılacaklardır. 

Bu hurda veya halitaların 
memleket dışma çıkarıldığı sa
bit olduğu takdirde, ayni madde 
hükmüne tevfikan cezalandırıl
makla beraber çıkarılan hurda 
veya halita kiymetinin bir misil 
fazlası, ayrıca caza istifa oluna
cakta*. 

MADDE 10 — Birinci mad
dede yazdı maden hurda ve 
halitalarının memleket dışma 
çıkarılması hakkındaki yasak 
10 sene müddetle meri olacak
tır. 

MADDE 11 — işbu kanun 
hükümleri Resmî Gazetede ba
sıldığı günden yürümeğe başlar. 

MADDE 12 — işbu kanun 
hüküm ferini icra Vekilleri Hey
eti yürütür. 2ö - II - 1936 

Bş. V. Ad. V. 
/. İnönü Ş. Saraçoğlu 

M. M. V. ' Da. V. 
K. Özalp Ş. Kaya 

Ha. V. V. Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. 
S. Artkan A. Çetinkaya 

Ik. V. S. I. M. V. 
C. Bay ar Dr. R. Saydam 

G. î. V. Zr. V. 
Rana Tarhan Muhlis Eritmen 

tk. E. 
MADDE 6 — Hükümetin se

kizinci maddesi aynen 

MADDE 7 — Birinci madde
de yazılı hurdalardan konulan 
yasağa karşı, memleket dışma 
çıkarılmasına teşebbüs edilen
ler müsadere ve askerî fabrika
lara teslim olunur ve yasağa 
karşı hareket edenler Türk ce
za kanununun 61, 62 nci mad
deleri delâletile 526 nci mad
desine göre cezaland^ılrrlar. 

Bu hurdaların memleket dı
şma çıkarıldığı sabit olduğu 
takdirde, ayni madde hükmüne 
tevfikan cezalandırılmakla be
raber çıkarılan hurda kıymeti
nin bir misli fazlası da ayrıca 
ceza olarak istifa olunur. 

MADDE 8 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

M. M. E. 
MADDE 8 — Satılacak hur

dalar, Devlet Demiryolları va-
gonlarile taşmabilecek boy ve 
ağırlıkta olmalıdır. 

MADDE 9 — Iktısad encü
meninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Iktısad encü
meninin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Iktısad encü
meninin 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 11 ) 



Ad. E. 
MADDE 8 — Millî müdafaa 

encümeninin 8 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — -Millî müdafaa 
encümeninin 9 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 10 — Millî müdafaa 
encümeninin 10 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 11 — Millî müdafaa 
encümeninin 11 nci maddesi ay
nen. 

- 11 
B. E. 

MADDE 7 — îktısad encü
meninin yedinci maddesi aynen 

MADDE 8 — îktısad encü
meninin sekizinci maddesi ay
nen 

MADDE 9 — îktısad encü
meninin dokuzuncu maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 11) 





S. Sayısı: 12 
Nalband mektebleri ve nalbandlık sanatı hakkında kanun 

lâyihası ve Ziraat, Millî müdafaa, Adliye, ve Bütçe 
encümenleri mazbatalar/ (I/124) 

T. C. 
Başvekâlet 12 -7-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1201 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

«Nalband mektebleri ve nalbandlık sanatı» hakkında Ziraat vekâletince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince 8 - V -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı mucibe 

Memleketin iktisadî sahalarda çalışan ve kemini ve keyfi vaziyetleri yurdumuzun vüsat ve ihtiyaç-
lafile nisbet ıgörmiyecek bir raddede bulunan hayvanlarımız arasında tek tırnaklılar ile sığırların 
ve tahsis muharrik kuvvetlerinden istifade edilir. Hiç bir fennî kaide ve usule vakıf olmayan nal-
bandlar tarafından kamilen iptidaî şekilde uygunsuz nal ve mıh tatbiki suretile bu nevi hayvanları
mızın tırnakları ve ayakları bozulmakta ve bozulmuş tırnakların tashihi imkânsızlığı karşısında 
kalınmaktadır. 

Tırnağı ve ayağı olmayan hayvan yok demektir, nalbandların cihaleti nal ve mıhların uygunsuz ve 
iptidaî şekillerde bulunuşu hayvanlarımızın mütemadiyen hırpalanmalarını millî servet ve iktisadi
yatımızı rahnedar etmelerini mucib olmaktadır. Bu sebeblerden memleketimizde nalbandlık san
atı ile oğraşmak isteyenlerin behemehal bu sanatm inceliklerine ve tırnağın teşekkülâtma ve fennî 
usullerde nal ve mıh yapabilmesine ve bunları usul dairesinde tatbik eylemeyi bilmesine mütevakkıf
tır. Bunları öğretmek maksadile nalband mektebleri açılmasına ve amelî surette yetiştirmiş nal
bantların da buralarda kursa tâbi tutulmalarına lüzumu kati vardır. 

Gerek kursa tâibi tutmak hususunda ve gerekse seferberlik halinde kendilerine kolaylıkla müra
caat edebilmek gayesile memleket dahilinde nalbandlık yapanlar ile bu sanatı öğrenübde icrayı san
at etmeyenlerin bilinmelerine lüzum olduğundan bunların tescil edilmelerine katiyetle lüzum vardır. 

Memleket dahilinde açılmış ve açılacak olan nal, ımıh imalâthanelerile nalband dükkânlarının fennî 
usullere aykırı muameleler yapmamalarının temini için kendilerine daima murakabe altında bulun
durulmaları maksadile mezkûr imalâthaneler ile dükkânlardan tescil edilmeleri zarureti vardır. 

Kanunun tatbikini mecbur kıldığı hükümlere mugayir hareketlerde bulunacakların gayri kanunî 
teşebbüslerine mani olacak cezai hükümlerin ve müeyyedelerin bulunmasına zaruret vardır. 

Nalbandlığımızın fennî esaslara tevfiki Âli askerî şûraca ve Büyük erkânı harbiyece iltizam kı
lınmış ve esasen keyfiyetin hayvanlarımızın hıfzıssrhha noktai nazarından ehemmiyeti izahtan müs
tağni bulunmuş olduğundan bu hususu istihdaf eden nalband mektebleri ve nalbandlık sanatı hak
kındaki kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 



Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. ^ ; 
Ziraat encümeni 

Karar No. 4 20 - XI -1935 
Esas No, 1/124 • , . ı 

' Yüksek Eeisliğe 

Nalband mektebleri ve nalbandlık sanatı hak
kında Ziraat vekilliğince hazırlanıb icra Vekil
leri Heyetinin 3 - V - 1934 toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan ve encümeni
mize gönderilen kanun lâyihası Ziraat vekilliği 
uzmanı hazır bulunduğu halde okunub görü
şüldü. 

Hayvanlardan tek tırnaklılar grubunun ve 
hele atlarla aygır, kısrak, idiş ve katırların bi
nek, araba, çift hayvanı olarak ziraatte gör
dükleri değerli işlerden başka askerlikteki önemi 
ayrıca büyüktür. 

Memleket ekonomi ve savgasında önemli yeri 
olan ve çiftçinin bellei başlı yardımcısı bulunan 
atlarımızın bilgisiz nalbandlar tarafından ayak
larına çakılan uygunsuz nal ve mıhlar yüzünden 
ayaklarının ne kadar bozukluğu ve tırnaklarının 
düzeltilmez bir hale geldiği ve bu gibi hayvan
dan bir çoklarının işe yaramayacak derecede 
sakatlandığı göze çarpmaktadır. 

Memleket zenginliğile alâkadar olan bu cluru-

Yüksek Meclisin yeni devriminden ötürü 
tekrar encümenimize verilen Başvekâletin 

112 - V - 1934 tarihli ve 6/1201 numaralı tez-
keresile ona bağlı olan nalband mektebleri 
ve nalbantlık sanati hakkındaki kanun projesi 
ve esbabı mucibesi ve Ziraat encümenince ince
lenerek yapılan mazbatası encümenimizce de 
Ziraat vekili ve Baytar Genel direktörü ile 
M. M. vekilliğinden gönderilen memur ile okun
du ve görüşüldü: 

Zirat encümeni mazbatasında yazıldığı veç-

mun uzamasına meydan vermemek üzere yetiş
miş ve bundan sonra yetişecek olanların açılacak 
nalband mekteblerinde kurs görmesi veya mek
tepte okumaları ile bu eksiğin ortadan kaldırıl
masını encümenimiz yerinde bulmuş ancak mem
leketin hemen her tarafında birden tatbiki müm
kün olmayan bu kanunun mümkün mertebe 
kısa bir zamanda başarılabilmesi için tahsisat-
sızlık yüzünden güçlüğe uğramaması dileğile ve 
bir takım değişikliklerle lâyiha kabul edilmiştir. 

Havaleleri mucibince Millî müdafaa encüme
nine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Zr. E. Reisi M. M. Kâtib 
îzmir Manisa Bolu 

R. Köker Yaşar özey 
Maraş Seyhan Niğde 

M. TJral T. Tarman C. Örer 
Bolu Yozgad Konya 

Ş. Gülez ö. Evci C. Tekin ' 
Denizli Kırşehir 

E, A. Tokad A. Esen 

hile tarım işinde çiftçiye yardım eden hay
vanatın süel işte de büyük hizmeti olduğu 
gibi memleketin servetini teşkil eden hayva
nattan istifade için en mühim uzvu olan ayak
larının kendisinden beklenilen hizmeti yapacak 
halde bulundurulmasında o kadar önemlidir. 

Hal böyle iken memleketin hayvan mev-
cudile bunların ayak işile uğraşan nalbandlarm 
mevcudu arasında büyük farklar olduğu gibi 
büyük bir kısmı da bu işten anlamamaktadır. 
Orduca yetiştirilip vatan işine dönen ve as-

Millı Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 20-XII-1935 

Karar No. : 14 / 
Esas No. : 1/124 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 12 ) 
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kerî nalband mektebi erinden çıkan nalbandlar 
da az miktardadır. 

Böyle hayvan ayaklarına urulan nalların 
fennî suretie yapılmaması ve hasta hayvanların 
nalbandlar tarafından tedavileri, bunları im
ha etmekte olduğuna şüphe yoktur. Bu kanun 
proj esile teklif oluan tedabirin icrasından 
evvelde memleketin bu cihetle de bilgisinin 
ârttirilmast icab etnıekde ise de bu işe henüz 
başlanacağına göre mekteb açılan ve kurs 
yapılan bölgelerden başka yerde kanunun tat
bik edilmiyerek nalbandlar, mekteblerinden 
ve kurslardan çıktıkça istenilen evsaf ve 
şeraitte nalbant yetiştirildikçe ve nal imalât
haneleri ziyadeleştikçe o ^bölgelerde tatbik 
sahasına geçilmesi kaydile ve maddelerin bir 
birile birleştirilerek ve bazı maddeler silinip 
ve cezaî hükümlerinde dahi ceza hadleri 
hakikatleştirilerek ve vilâyet idare heyetine ola
cak itiraz müddetin on beşe iblâğı muvafık gö
rülerek kanun projesi encümenimizce kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
M. M. En. E. M. M. Kâtib 

İstanbul Diyarbekir Erzurum 
Ş. Gökberk K. Sevüktekin Ş. Koçak 

Antalya Balıkesir Elâziz 
C. Mengilibörü (J. Esencr A. Saffet Ohkag 

[Başvekâletin 12 mayls 1934 tarih ve 6/1201 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilüb En
cümenimize havale edilen nalband mektebleri ve 
naİibandlık hakkındaki kanun lâyihası ile Ziraat 
ve Millî Müdafaa encümenlerinin mazbatalar! Zi
raat ve Millî Müdafaa vekâletlerinden gelen me
murlar huzurile okundu ve incelendi. 

İşleyen millî servetlerimizin en mühim kısmini 
teşkil eden ve her bakımdan ehemmiyet ve fay
dası meydanda olan hayvanlarımızın tırnaklarını 
muhafaza için nalibandların fennî bir (bilgi dahi-

Gazi Anteb İstanbul Kırşehir 
Kanunun kül ha- Dr. H. Ş. Erel L. M> özdeş 
Ünde aleyhindeyiıri 

Tİ. Kaleli 

Kocaeli Manisa Maraş 
N. Bozatlı İt. N. Duru II. R. fangut 

Urfa Samsun Tekirdağ 
Ahmed V. Yazgdn lî. Barkın R. Apak 

Tokai 
/ / . Kona1)) 

On ikinci maddedeki kazaî salâhiyetin bay
tar huzurile idare meclislerine verilmesi; kaza 
merkezlerinin çoğunda baytar mevcüd olma
dığına göre imkânsızlığa maruzdur. Kaldı ki 
bU sUsustı vahdetikaza nazariyesinden ayrılma
ğa sebeb Ve zarurette yoktur kanaatindeyim, 

Muğla 
Nuri Tuna 

Kanun lâyihasının 12, 13, 14 ve 15 nci mad
delerinde yazılı ceza hükümlerinin tdare Heyet
lerince değil adlî mahkemeler tarafından veril
mesi mevcud kanunî mevzuata daha uygundur 
mütaleasındayım» 

Erzurum saylavı 
A. Akyürek 

lide çalışımalarihl, çakılan nal ve mihİarin da tek
nik usullere uygun olmasnu temine matıif olan 
bu lâyiha Encümenimizce esas itibarile kabul edil
miş ve bazl maddeler üzerinde âşâğidâ gösterilen 
değişiklikler yapllmîştfr. 

Kânunun âdı, nalband ntektöblerı ve naİiband
lık hakkında kanun şekline konduktan sonra bi
rinci maddenin birinci fıkrası ayne kaJbul edil
miş ve ikinci fıkrada yer yer verilen kurs mese
lesi muvakkat mahiyette olacağı için muvakkat 
maddenin (A) fıkrasile ifade tensib olunmuştur^ 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
A dliye encümeni , $6 . V - 1&37 

Esas No. 1/124 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 12 ) 



Encümenimiz nalbadlığm mülkî ve askerî nal-
band mekteblerini bitirmiş veya kurs görmüş 
veyahud ecnebi memleketlerde nalbandlık taihsil 
ederek ehliyet imtihanında muvaffak olmuş kim
selere hasrını muvafık görmüş ve ikinci mad
deyi bu suretle kaleme almıştır. 

Bir bölgede mekteb ve kurstan çıkanların mik
tarı o mahallin ihtiyacını temine kâfi geldiği 
takdirde bu şartları haiz olmayanlara o bölgede 
nalbantlık ettirmemesi için Ziraat, Mili Müdafaa 
encümenlerinin kabul ettikleri esas Encümeni-
mizce de muvafık görülmüş ancak muvakkat ma
hiyeti haiz olacağı için muvakkat maddenin (D) 
fıkrasile ifade edilmiş ve dördüncü madde 
üçüncü madde olarak aynen kabul edilerek yal
nız son fıkrasına «O bölgede» kaydı ilâve edilerek 
alâkadarların başka bölgelerde tekrar kursa gi
rebilmek hakları muhafaza edilmiştir. 

Nalbandların tescile tâbi tutulmaları hak
kındaki hükümler encümence uzun münakaşaları 
m/ucib olmuş ve esasen memlekette diğer sanat 
erbabı gibi nalbandların da alâkadar dairelerce 
kayidleri tutulmakta olduğu Millî müdafaa ve 
Ziraat vekâletlerinden gelen memurlar tara
fından beyan edilmiş ve ayrıca nalbandların ka
za merkezlreine müracaat gibi amelî bir faydası 
olmayan bir külfete tâbi tutulmaları bu bakım
dan da doğru görülmeyerek tayyedilmiştir. 

Nalbandların hayvan tedavi etmeleri encü
mence de tasvib edilmeyerek Hükümetin teklifin
deki 14 madde maksada daha uygun görülerek 
4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin, nal ve mıh yapılan yerleri ve 
bunları çakan nalbandları ve dükkânlarını daimî 
bir kontrol altında bulundurabilmesi için bunla
rın bulundukları yerleri o mahallin baytar ida
resine veya en büyük Mülkiye memuruna bildiril
mesi esası encümenimizce de muvafık görülmüş 
ve 5 nci madde bu maksadla kaleme alınmıştır. 
Yalnız nal ve mıh yapılan her yerin ve nalband 
dükkânlarının ilk açılışında ve bilâhare değiş
tirilmesinde faydalı görülen bu lüzumsun bir 

ruhsatname itası mahiyetinde olmayıb alelade 
bir ihbar olması ve gezgin nalbandların da ika-
metgâların da bu kayde tâbi tutulmaları üzerinde 
ehemmiyetle durulmuştur. Altıncı maddede ya
pılacak nal ve mıhların nizamnamesinde gös
terilecek teknik şart ve şekilleri uygun olması 
ve bunlar haricinde nal ve mıh çakılmasının o 
bölgede Ziraat vekâleti tarafından halka ilân 
edilmesi esası konmuştur. 

Yedinci madde ile bu kanunun sureti tatbik 
ve icrası ve kullanılacak nal ve teknik şekil ve 
şartlarını gösterir bir nizamname yapılmasının 
faydalı olacağı mülâhaza edildiği gibi cezaî 
hükümlerde 8 nci madde ile ifade deilmiştir. 
Ancak bu kanun hükmüne mugayir olarak bay
tarlık yapmalarından veya hayvan tedavi etme-
lrienden dolayı hayvanın sakatlanması veya telef 
olması hallerinde ashabının ahkâmı umumiye 
dairesinde haklarını aramaları mümkün olacağı 
gibi yine bu yüzden hastalığın salgın halini al
ması takdirinde de yapılacak muamele hayvan 
sağlık zabıtası kanununda musarrah bulunmuş 
olduğundan bu maksadlan teminen ayrıca 
hükme konmasına lüzum görülmemiştir. 

Ziraat encümeninin 16 nci madde ile cezaların 
sureti infazı hakkında koyduğu hüküm de esasen 
ahkâmı umumiyede mündemiç olduğundan tay
yedilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. E. Reisi 
Çorum 

M. Çağıl 
Ankara 

M. Ökmen 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 
Antalya 
Numan 
Bursa 

S. F. Talay 

Bu M. M. 
Kayseri 

H. F. Perker 
Antalya 

T. N. Arıcan 
Kocaeli 
R. Akça 
Kayseri 
R. özsoy 

Kâtib 
Erzurum 
F. Sirmen 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Kocaeli 
H. Tan 

Erzincan 
A. Fırat 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 7 
Esas No. î/124 

25 - XI - 1937 

Yüksek Reisliğie 

Nalband mektebleri ve nâlbahdlık sanatleri 
hakkında olub Başvekâletin 12 - V - 1934 tarih 
ve 6/1201 sayılı tezkeresile Büyük Millet Mecli
sine sunulan kanun lâyihası Ziraat, Millî Müda
faa ve Adliye encümenleri mazbatalarile birlik
te encümenimize verilmiş olmakla Millî Müdafaa 
ve Ziraat vekâletlerinden gönderilen memurlar 
hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

Memleketin iktisadî hayatında ve millî müda
faa teşkilâtında önemli mevkii bulunan hayvan
ların nallanma usullerile kullanılacak nal ve mıh
ların fenne uygun olmasını ve amelî surette ye
tişmiş olub adetleri dört bine yakın olan nalband-
lara açılacak kurslarda fennî usul ve vasıtaları 
öğretmek ve yeniden bu sanata gireceklerin bu 
mekteblerden mezun olmasını temin etmek ve 
bunlara aid dükkânların sıhhî şartlara uygunlu
ğunu ve daimî kontrolünü mümkün kılmak için 
işbu kanun lâyihasının teklif edildiği okunan mu-
cib sebeblerden ve alınan izahattan anlaşılmış ve 
bütçeye senevi 40 bin Ura kadar cüzî bir tesir 
yapacak olan bu işin ehemmiyeti göz önünde bu
lundurularak encümenimizce de lâyiha esas itiba-
rile kabul edilmiş ve Hükümetin de mutabık bu
lunduğu Adliye encümeni metni müzakereye 
esas ittihaz olunmuştur* 

Birinci madde aynen, ikinci madde kelime de
ğişikliği ile, üçüncü madde keza aynen kabul edil
miştir. Beşinci madde dördüncü madde olarak 
kelime tashihi suretile, altıncı maddeden de ni

zamname kaydi çıkarılarak beşinci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Bir nizamname tanziminden bahseden yedin
ci madde metnin nihayetine alınmış ve sekizinci 
madde ibare değişikliği ile altıncı madde olarak 
ve muvakkat maddenin (B) fıkrasındaki (gibi 
her türlü masraflar) kaydi vazih görülmiyerek 
tayyedilmek suretile kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât kanunu hay
van tedavisine salahiyetli bulunanlar hakkında 
hükmü ihtiva ettiğinden Hükümet teklifinin 14 
ncü ve Adliye encümeninin 4 ncü maddesinde 
yazılı olan ve nalbandlann hayvan tedavisinden 
menini istihdaf eden hükmün ayrıca bu kanunda 
zikrine lüzum görülmeyerek madde lâyihadan 
çıkarılmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Beis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Kâ. 

İstanbul 
F. öymen 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Muş 

Ş. Atampm, 
Yozgad 
8. tçöz 

Reis V. 
İsparta 

M. Unsal 

Çorum 
M. Cantekin 

tzmir 
K. İnanç 

Seyhan 
N. Eldeniz 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Çorum 
E. 8. Akgbl 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Yozgad 
S. Oenca 

( S. âayist : 12 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nalband mektebleri ve nalband-
lık sanatı hakkında kanun lâ

yihası 

Nalband mktebleri 

MADDE 1 —* Ziraat vekâleti 
lüzum gördüğü yerlerde nalband ! 

mektebleri açar. Bu mektebler- ' 
de nalband yetiştirdiği gibi j 
mektebli olmayan nalbandları 
tekâmül kursuna tâbi tutar. 
İşbu tesisat ve teşkilât her se
ne bütçede kabul olunacak tah
sisat nisbetinde tatbik olunur. 

MADDE 2 — Mektebli olma
yan nalbandlarm kursları Ziraat 
vekâleti nalband mekteblerinin 
açılmasına kadar Millî Müda
faa vekâletince yapılacak tali
matname ahkâmına tevfikan 
askerî nalband mekteblerinde 
yaptırılır. 

Nalbantlık 

MADDE 3 — Türkiye hudud-
ları dahilinde nalbandlık yap
mak isteyenlerin nalband mek
tebi mezunu olması yahud or
duda nalband küçük zabitliği 
veya nalband gedikli küçük 
zabitliği yapmış bulunması şart
tır. 

MADDE 4 — Kanunun neşri 
tarihinden itibaren üçüncü mad
dede zikredilen evsaf ve şart
lan haiz olmayanlara nalband
lık sanatı mezuniyeti verilmez. 

- 6 -
ZİRAAT ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTİRtŞÎ 

Nalband mektebleri ve nalband
lık sanatı hakkında kanun 

Birinci kısım 

Nalband mektebleri ve nal* 
bandlık 

MADDE 1 — Nalband yetiş
tirmek ve mektebleri olmayan 
nalbandlâra kurs göstermek 
üzere Ziraat vekilliği lüzum 
gördüğü yerlerde nalband mek
tebleri ve kursları açar. 

MADDE 2 — Türkiyede nal
bandlık yapabilmek için: 

A - Nalband mekteblerinden 
izinli olmak, 

B - Kurs görmek, 
O - İmtihanla bilgisini gös

termek, 
Ç - Orduda nalband küçük 

zabitliği yahud nalband gedikli 
küçük zabitliği yapmış olmak 
şarttır. 

•< " >, - r i •-

MADDE 3 — Kanun çıkınca 
Ziraat vekiliğinin açacağı nal
band mekteblerile kurslarında 
yetişecek nalbandlarla ihtiyacı 
karşılanan bölgelerde ikinci 
maddede gösterilen vasıf ve 
şartları taşımayanlara yeniden 
nalbandlık izni verilmez. 

MADDE 4 — Nalband mek
tebleri açılan bölgelerin ikinci 
maddede gösterilen vasıf ve 
şartları taşımayanlara kurs gör
dürülür. Bu kursa çağırılanlar
dan kursa çağırıldığı tarihten 
başlanarak mazeretsiz bir sene 
içinde kursa gitmeyenler sanat
tan yasak edilir. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜ
MENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Nalband mektebleri ve nalband
lık sanatı hakkında kanun pro

jesi 

Nalband mektebleri ve nalband
lık 

MADDE 1 — Ziraat vekilliği 
lüzum gördüğü yerlerde nalband 
yetiştirmek için mekteb açar 
ve mektebli olmryan nalbandlar 
içinde kurslar yapar. 

MADDE 2 — Türkiye Cum
huriyetinde nalbandlık yapa
bilmek için: 

A - Askerî ve mülkî nalband 
mekteblerini bitirmiş olmak, 

B - Kurs görmek, 
O- İmtihanda bilgisini gös

termek. 

3YÇADDE 3 — Ziraat vekilli
ğinin açacağı nalband mekteb
lerile kurslarından yetişecek nal
bandlar veya evvelce yetişmiş 
olanlardan istifade temin edil
mek suretile ihtiyacı karşıla
nan bölgelerde ikinci maddede 
gösterilen vasıf ve şartları ta-
şnnıyanlar nalbandlık yapamaz. 

MADDE 4 — Nalband mek
tebleri açılan bölgelerin ikinci 
maddede gösterilen vasıf ve 
şartları haiz olmryan nalband
ları kursa tâbi tutulur, Kursa 
çağırılanlardan mazeretsiz bir 
sene içinde kursa gitmiyenlere 
sanatları yaptınlâmâz. 

( S. Sayısı : 12 ) 



ADLÎYE ENCÜMENitNÎN DE-
ĞÎŞTİBÎŞÎ 

Nalband maktebleri ve nalband
lık hakkında, kanun lâyihası 

MADDE 1 — Lüzum görü
len bölgelerde Ziraat vekilliği 
tarafından nalband mektebleri 
açılır. 

M&DDE 2 — Nalbandlık ya
pabilmek için; askerî ve mülkî 
nalband nıekteblerini bitirmiş 
olmak veya kurs görmek lâ
zımdır. Ecnebi memleketlerde 
nalbandlık tahsil etmiş olanlar 
ehliyet imtihanına tabidirler. 

MADDE 3 — Nalband mek
tebi açılan mmtakalarda ikin
ci maddede gösterilen vasıf ve 
şartları haiz olmayan nalband-
lar kursa tabi tutulur. Kursa 
çağırılanlardan mazeretsiz bir 
sene içinde kursa gitmiyenler 
o bölgede sanattan men edilir
ler. 

— 7 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-

ĞIŞTlRÎŞÎ 

MADDE 1 — Adliye encü
meninin birinci maddesi aynen 

MADDE 2 — Nalbandlık ya
pabilmek için Askerî veya Mül
kî nalband mekteplerini bitir
miş veya kurs görmüş olmak 
lâzımdır. Ecnebi memleketler
de nalbandlık tahsil etmiş olan
lar ehliyet imtihanına tabidir
ler. 

MADDE 3 — Adliye encü
meninin üçüncü maddesi aynen 

(S . Sayısı : 12) 
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MADDE 5 — Kanunun neşri 
tarihinden itibaren üçüncü mad
dede zikredilen vasıf ve şart
ları haiz olmayan nalbandlar 
nizamnamesi mucibince kursa 
tâbi tutulurlar. 

MADDE 6 — Kanunun neşri 
tarihinden on sene geçtikten 
sonra beşinci maddede zikredi
len kursa iştirak etmemiş nal
bandlar icrayı sanattan men 
edilirler. 

Tescü 

MADDE 7 —Mektebten çık
mış ve yahud askerlikte nalband
lık kurslarına iştirak etmiş nal
bandlar icrayı sanat etsin etme
sin bulundukları vilâyetin Bay-
ta müdürlüklerine müracaatla 
behemehal kendilerini tescil et
tirecekler ve her sene yoklama
larını yaptıracaklardır. 

; • " " ' ' — 8 — 

Zr. B. 

ikinci kısım 

Deffere yazma 

MADDE 5 — Mektebden çık
mış veya kurs görmüş veya 
askerlikte nalbandlık kursuna 
giren nalbandlar sanatlarını 
yapsm veya yapmasm bulun
dukları vilâyetin baytar müdür
lüğü tarafından kaza merkez
lerine davetle bir kere için def
tere yazılır. 

Vilâyet baytar müdürlerinin 
göstereceği usul dairesinde her 
sene mahalî Hükümet veya 
ihtiyar heyetleri ile bunlarm 
yoklamaları yapılır. 

Her sene terhis edilen nal
band küçük zabitlerile nalband 
gedikli küçük zabitlerinin yazıl
maları için bunlarm uzatıl kün
ye ve eğleşme yerleri Millî Mü
dafaa vekilliğinden Ziraat ve
killiğine bildirilir. 

MADDE 6 — Nalbandlık 
kurslarına henüz girmemiş olup-
ta pratik bir surette nalbandlık 
yapanlar için beşinci madde 
hükümleri yürütülür. 

Üçüncü kısmı 

Nal, mıh imalâthanelerüe nah 
hand dükkânları 

MADDE 7 — Nal, mıh ima
lâthanesi ile ikinci maddede ya
zılı vasıfları taşıyanlardan nal
band dükkânı açmak ve gezgin 

nalbandlık yapmak isteyenler ni
zamnamesinde yazılı şartları 
göstereceklerine dair taahhüt
name vermeğe ve imalâthane
sini veya dükkânını baytar ida
resine yazdırmağa yükümlüdür. 

M. M. E. 

MADDE 5 — Askerî ve mül
kî nalband mektebinden çıkmış 
veya kurs görmüş nalbandlar 
sanatlarım yapsm veya yapma
sm bulundukları vilâyetin Bay
tar müdürlüğü tarafından as
kerlik mükellefiyetini bitirme
yenlerin mahallin askerlik şu
belerinden kayitleri almarak 
ve bitirmiş olanları da bir ke
re için kaza merkezlerine davet 
edilerek deftere yazılır. 

Vilâyet baytar müdürlerinin 
göstereceği usul dairesinde her 
sene mahalli Hükümet veya ih
tiyar heyetlerinden vaziyetleri 
yazı ile sorulur. Her sene terhis 
edilen nalband erat ve erbaşla
rının deftere yazılmaları için 
bunlarm uzatıl künye ve eğleş
me yerleri. MÜllî Müdafaa ve
killiğinden Ziraat vekilliğince 
bildirilir. 

MADDE 6 — Kursa çağırı
lanların kurs müddetince ih
tiyaçları Ziraat vekilliğince alı
nacak tahsisattan temin olunur. 

MADDE 7 — Nalbandlar hay
van sağıtamazlar ve ameliyat 
yapamazlar, yalnız baytarlar 
gözeti ve sağılı altında yapıla
cak fennî tedbirleri yaparlar. 

( S. Sayısı : 12 ) 
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MADDE 8 — Nalbandhk 
kurslarına iştirak etmemiş olup-
ta amelî bir surette nalband-
lık yapanlar dahi bulundukları 
vilâyetin baytar müdürlükleri
ne müracaatla behemehal ken
dilerini tescil ettirecekler ve 
her sene yoklamalarını yaptıra
caklardır. 

Nal, mıh imalâthanelerile nal
band dükkânları 

MADDE 9 — Nal ve mıh ima
lâthanesi işletmek veya nal
band dükkânı açmak isteyen
ler nizamnamesinde yazılı va
sıf ve şartlara riayet edecek
lerine dair taahhütname ver
mek ve üçüncü maddede yazılı 
vasıf ve aşrtları haiz nalband-
lardan ustabaşı bulunmadığı 
kabul etmek ve bulunduracağı 
ustabaşdarmm hüviyetlerini bil
dirmek suretile vilâyetten me
zuniyet almağa ve imalâthane
sini veya dükkânını bulunduğu 
vilâyetin baytar müdürlüğüne 
tescil ettirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 10 — Nal ve mdı 
imalâthanelerile nalband dük
kânlarının nizamnamesinde ya
zdı vasıf ve şartlara uygun ol
ması lâzımdır. Bu imalâthane
ler ve dükkânlar sddıî belediye 
nizamnamesi ahkâmına tabidir. 

— 10 — 
Zr. E. 

Bu imalâthane ve dükkânlar 
Hükümet baytarları tarafından 
en az senede bir kere kontrol 
edilir. 

MADDE 8 — Nal ve mıh ima
lâthanelerile nalband dükkânla
rının nizamnamesinde yazdı va
sıf ve şartlara uygun olması 
lüzumludur. 

Dördüncü kısım 

Genel hükümler 

MADDE 9 — TürMyede nal, 
mdı yapan ve tatbik eden ku

rumlar ve nalbandlar bunları ya-
pdacak nizamnamede belli edi
lecek teknik şartlara uygun 
vasıflarda ve açdan kurslarla 
bu ihtiyaç karşdanacak bölge
lerde bu nal, nuhları yapmağa 
ve yalnız bunları kullanmağa 
ve satmağa mecburdurlar. 

MADDE 10 — Nalband mek-
teblerinin idarî ve teknik hu-
suslarile nal, mıh imalâtha

nelerinin ve nalband dükkân-
larmm uyacakları vasıf ve şart
ları ve kurs görecek nalbandla-
rm kursları bütün nalbandlarm 
deftere yazdma ve senelik yok
lama tarzlarile gezgin nalband-
İds ve Türkiyede hayvanlara 

M. M. E. 

Nal ve mıh imalâthanelerüe 
nalband mektebleri 

MADDE 8 — Nalbandlar nal 
ve mdı imalâthanelerini ve dük

kânlarını baytar idaresine yaz
dırmağa mecburdurlar. Gezgin 
nalbandlar da bu kayda tâbi
dir. Bu imalâthane ve dükkân
lar Hükümet baytarları tara
fından en az senede bir defa 
kontrol edilir. 

MDDE 9 — Türkiye Cumhu
riyeti dahilinde nal ve mdı ya
pan ve tatbik eden kurumlar 
ve nalbandlar, bunları 10 ncu 
madde veçhile belli edilecek 
teknik aşrtlara ve şekillere uy
gun vasıflarda ve açdan mek-
teb ve kurslara bu ihtiyacın 
karşılanacağı bölgelerde, nal ve 
mdı yapmağa ve nalbandlar 
yalnız bu şekil nal kullanmağa 
mecburdurlar. 

MDDE 10 — Nalband mek-
teblerinin idarî ve teknik hu-
susularile nal, mdı imalâthane
lerinin ve nalband dükkânları
nın uyacakları vasıf ve şartları 
ve kurs görecek nalbandlarm 
kursları ve bütün nalbandlarm 
deftere yazımmı ve senelik yok
lama tarzlarile gezgin nalband-
lds ve Türkiye Cumhuriyetinde 
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MADDE 11 — Seyyar naî-
bandlık, nizamnamesi ahkâmma 
tabidir. 

Umumî hükümler 

MADDE 12 — Türkiyede nal, 
mıh yapan, tatbik eden ve kul
lanan şahıslar bu naları ve mıh
ları nizamnamesinde tesbit edi
lecek muayyen fennî şartlara 
uygun vasıflarda ve müddet
lerde yapmağa ve yalnız bun
ları kullanmağa ve satmağa 
mecburdurlar. 

MADDE 13 — Nalband mek-
teblerinin idarî ve fennî husus-
larile nal, mıh imalâthanelerinin 
ve nalband dükkânlarının tâbi 
olacakları vasıf ve aşrtları ve 
kursa tâbi olacak nalbandlarm 
kursları, bilûmum nalbandlarm 
tescil ve senelik yoklama tarz-
larile seyyar nalbandlık ve Tür-
kiyede hayvanlara tatbik edi
lecek nal ve mıhlarm vasıf ve 
şartlarını tesbit için bir nizam
name yapılır. 

Zr. E. 

vurulacak nal ve mıhlarm va
sıf ve şartlarının belli edilmesi 
için Ziraat vekilliğince bir ni
zamname yapılır. 

MADDE 11 — Nalbandlarm 
hayvan sağrtmalan ve ameliyat 
yapmaları yasaktır. Yalnız bir 
baytarın gözeti ve sağıtı altın
da bulunan hayvanların pan
siyonlarını yaparlar, ilâçlarım 
içirir ve tatbik ederler. 

Beşinci kısmı 

Ceza hükümleri 

MADDE 12 — On birinci 
maddeye aykırı iş gören nal
bantlar haklarında; baytarm 
da bulunduğu idare heyetinin 
karan ile elli liraya kadar ha
fif para cezası verilir. 

Tekrarlayan üç ay sanattan 
yasak edilir. 

Sağrtm yanlışlığı yüzünden 
hayvan sakatların veya ölürse 
sahibinin isteği üzerine ödeti
lir. 

Sağıt altına alman hayvanın 
hastalığı salğm ve bu yüzden 
bulaşıldık ba göstermiş ise 
hayvan sağlık zabıtası kanunu
nun 6 3ncü maddesinde yazılı 
cezalar verilir. 

MADDE 13 — Bu kanunun 
5 nci ve 6 ncı maddeleri hü
kümlerine aykırı gidenler 12 n-
ci maddedeki heyet kararile 50 
liraya kadar hafif para ceza~ 
süe cezalandırılır. 

M. M. E. 

hayvanlara vurulacak nal ve 
mıhlarm vasıf ve şartlarını 
Ziraat vekilliği tayin eder. 

MADDE 11 — Bu kanunun 
tatbik sureti bir nizamname 
ile gösterilir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 12 — Yedinci mad
deye aykırı iş gören nalband-
lar haklarında; baytarm da 
bulunduğu idare heyetinin ka
rarile bir liradan yirmi beş lira
ya kadar hafif para cezası ve
rilir. Tekrarlayanlar bir ay ic-
rayi sanaattan yasak edilir. 
Sağrtm yanlışlığı yüzünden hay
van sakatlanır veya ölürse sa
hibinin isteği üzerine ödetilir. 

Sağıt altma alman hayvanm 
hastalığı salğm ve bu yüzden 
bulaşıklık göstermiş ise hayvan 
sağlık zabıtası kanununun 63 
niü maddesinde yazılı cezalar 
verilir. 

MADDE 13 — Bu kanunun 
5 nci madde hükmüne aykırı 
gidenler 12 nci maddedeki he
yet kararile bir liradan 25 lira
ya kadar para cezasile cezalan
dırılır. 
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Cezaâ hükümler 

MADDE 14 — Nalbandlarm 
hayvan tedavi etmeleri mem 
nudur. Yalnız bir baytarm ne 
zareti ve tedavisi altmda bulu 
nan hayvanların pansumanla 
rmı yaparlar, ilâçlarını içirir 
ler ve baytarların verecekleri 
edviyeyi tatbik edebilirler. 

MADDE 15 — Memnuiyet 
hilâfına hayvan tedavi eden 
nalbandlar kazalarda idare 
heyetlerinin ve vilâyetlerde 
baytar müdürlüğünün riesliği 
altımda askerlik şube reisi ve 
belediyeden seçilecek bir zat-
ten mürekkeb bir heyetin ka-
rarile üç ay müddetle icrayi 
sanattan menedilir ve kendi
lerinden 50 lira hafif para ce
zası alınır. Tedavinin hatası 
yüzünden hayvan sakatlanır 
veya ölürse bedeli tazmin etti
rilir. Eğer tedavi altma alı
nan hayvanm hastalığı salgm 
bir hastalık ise ve bu yüzden 
sirayet vaki olmuş ise hayvan
ların sağlık zabıtası kanununun 
63 ncü maddesinde yazılı ceza
lar ile tecziye edilir. Bu fıkrada 
yazılı ahvalde takibat ve muha
keme icrası umumî hükümlere 
göre salahiyetli mahkemeye 
aiddir. 

MADDE 16 — Tescil edilme
miş nalbandlar kazalarda idare 
heyetlerinin ve vilâyetlerde 
baytar müdürlüğünün reisliği 
altmda askerlik şube reisi ve 
belediyeden seçilecek bir zat-
ten mürekkeb bir heyetin ka-
rarile icrayi sanattan menedil-
mekle beraber ayrıca da 50 li
ra para cezası almır. 

- 1 4 -
Zr. E. 

MADDE 14 — Dördüncü ve 
yedinci maddeledeM hükümle
re uymayanların dükkân ve 
imalâthaneleri 12 nci madde
de yazılı heyet kararile bu mad
delerdeki hükümlerin tatbikı-
na kadar kapattırılır. 

MADDE 15 — On ikinci 
maddenin son fıkrasından baş
ka bu kanuna göre verilen ka
rarlar aleyhine tebliğ tarihin
den on gün içinde vilâyet ida
re heyetlerine itiraz olunabilir. 

Vilâyet idare heyetlerinin 
doğrudan ve iptidaen veya iti-
razen verecekleri kararlar ka
tidir. 

MADDE 16 — Bu kanuna 
göre, katileşen cezalar Cumhu
riyet müddeiumumiliğince yü
rütülür. 

M. M. U. 

MADDE 14 — Dördüncü ve 
sekizinci maddelerdeki hüküm
lere uymayanların dükkân ve 
imalâthaneleri 12 nci maddede 
yazılı heyet kararile bu madde
lerdeki hükümlerine tatbikma 
kadar kapattırılır. 

MADDE 15 — On ikinci mad
denin son fıkrasından başka bu 
kanuna göre verilen kararlar 
aleyhine tebliğ tarihinden on 
beş gün içinde vilâyet idare he
yetlerine itiraz olunabilir. Vi
lâyet idare heyetlerinin doğru
dan ve iptidaen veya itirazen 
verecekleri kararlar katidir. 

MADDE 16 — Bu kanuna gö
re katileşen cezalar Cumhuriyet 
müddeiumumiliğince yürütülür. 

( S. Sayısı : 12 ) 



Ad. E. 

MADDE 4 — Hükümetin 14 
ncü maddesi aynen. 

Nal ve mıh yayanlar ve nalband 
dükkânları 

MADDE 5 — Nal ve mıh ya
panlar, nal ve mıh yaptıkları 
yerleri, nalbandlar dükkânları
nı, bulunduklan yerin baytar 
idaresine yoksa o yerin en bü
yük mülkiye memuruna bildir
meğe mecburdurlar. Gezgin nal
bandlar da bu kayda tabidirler. 
Nal ve mıh yapılan yerleri ve 
nalband dükkanlarmı Hükümet 
baytarları kontrol ederler. 

MADDE 6 — Yapılacak ve 
kullanılacak nal ve mıhlarm 
teknik şart ve şekillere uygun 
olması lâzımdır. Bu şart ve şe
killer nizamnamede gösterilir. 
Ziraat vekâletinin tayin ve ilân 
edeceği bölgelerde nalbandlar 
bunlarm haricinde nal ve mıh 
çakamazlar. 

— 15 
B. E. 

MADDE 4 — Nal ve mıh ya
panlar, nal ve mıh yaptıkları 
yerleri, nalbandlar dükkanla
rmı, bulundukları yerin vete
riner idaresine, yoksa o yerin 
en büyük mülkiye memuruna 
bildirmeğe mecburdurlar. Gez
gin nalbandlar da bu kayde 
tabidirler. Nal ve mıh yapılan 
yerleri ve nalbnd dükkânlarını 
Hükümet veterinerleri kontrol 
ederler. 

MADDE 5 — Yapılacak ve 
kullanılacak nal ve mıhların 
teknik şart ve şekillere uygun 
olması lâzımdır. Ziraat vekâle
tinin tayin ve ilân edeceği 
bölgelerde nalbandlar bunlarm 
haricinde nal ve mıh çakamaz
lar. 

( S. Sayısı : 12 ) 



Hfl. 
— 16 — 

Zr. E. M. M. E. 

MADDE 17 — Bu kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı va
sıf ve şartlan haiz nalband ve 
ustabaşı İstihdam etmeyenlerin 
ve vilâyetten mezuniyet almak
sızın veya mezuniyet alıp ta 
nizaminamesindeki vasıf ve şart
lara uygun olmaksızın nal ve 
mıh imalâthanesi ile nalband 
dükkânı açanların imalâthane 
ve dükkânları kazalarda idare 
heyetlerinin ve vilâyetlerde 
baytar müdürlüğünün reisliği 
altmda askerlik şubesi reisi ve 
belediyeden seçilecek bir zat-
ten mürekkeb bir heyetin ka-
rarile kapatılır. 

MADDE 18 — On beşinci 
maddenin son iki fıkrası müs
tesna olmak üzere bu kanuna 
göre verilen kararlar aleyhine 
on gün vilâyet idare heyetleri
ne itiraz olunabilir. Bu itiraz 
üzerine vilâyet idare heyetleri
nin vereceği kararlar katidir. 

( S. Sayısı : 12 ) 



Ad. E 

MADDE 7 — Bu kanun hü
kümlerinin sureti tatbiki ile 
kullanılacak nal ve mıhların 
teknik vasıf ve şartlarını göste
rir bir nizamname yapılacaktır. 

Cezaî hükümler 

MADDE 8 — Dördüncü ve 
altmcı maddelere aykırı hare
ket edenlerden bir liradan on 
liraya kadar hafif para cezası 
almnır. tekerrüründe bir aya 
kadar sanatlarından men edi
lirler. 

Beşinci madde hükmünü ye
rine getirmiyenler veya 2 nci 
maddedeki şartları haiz olmak
sızın icrayı sanat edenler beş 
liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezası ve tekerrü
ründe bir aya kadar hafif ha
pis cezasile cezalandırılırlar. 

Bu kararlar meclisi idare he
yetlerince verilerek tebliğ olu
nur. Mahkûmlar tebellüğ tari
hinden itibaren bir hafta için
de Sulh mahkemesine itirazda 
bulunabilirler. İtiraz idare he
yetinin kararmm neticei hük
me kadar infazını tehir eder. 
Sulh mahkemesinin itiraz üze
rine vereceği kararlar katidir. 
Temyize tâbi değildir. 

- 17 
B. E. 

MADDE 6 — Beşinci madde 
hükmüne aykırı hareket eden
lerden bir liradan on liraya ka
dar hafif para cezası alınır. Te
kerrüründe bir aya kadar sa
natlarından menedilirler. 

Dördüncü madde hükmünü 
yerine getirmiyenler ile ikinci 
maddedeki şartları haiz olmak
sızın icrayi sanat edenler beş 
liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezası ve tekerrü
ründe bir aya kadar hafif hapis 
cezasile cezalandırılırlar. 

Bu cezalar mahallî idare he
yetleri kararile verilir. Mah
kûmlar kararm tebliğ edildiği 
tarihten itibaren bir hafta için
de sulh mahkemesine müracaat 
ederek bu karara karşı itirazda 
bulunabilirler, itiraz idare he
yeti kararmm neticei hükme 
kadar infazmı tehir eder. Sulh 
mahkemesinin itiraz üzerine 
vereceği karar katî olup temyi
ze tâbi değildir. 

( S. Sayısı : 12 ) 



Hü. 

MADDE 19 — 15 nci madde
nin son iki fıkrası müstesna ol
mak üzere bu kanuna göre 
verilib katileşen para cezasma 
mütedair hükümler, hapsi hük
mî müstesna olmak üzere, tah
sili emval kanununa tevfikan 
tahsil edilir. Bu suretle yapı
lan takib neticesinde tahsil edi
lemediği takdirde ceza kanunu 
hükümlerine göre Cumhuriyet 
Müddeiumumiliklerince hapse 
tahvil ve infaz olunur. 

MADDE 20 — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

— 18 
Zr. E. 

MADDE 17 — Bu kanun ya
yım tarihinden muteberdir.. 

M. M. E. 

MADDE 17 — Bu kanun ya
yım tarihinden muteberdir. 

( S. Sayısı : 12 ) 



Ad. B. 

MUVAKKAT MADDE — A 
- Nalband mektebleri açılan 
bölgelerde mevcud nalbandlar-
dan mektebli olmayanlar iğin 
Ziraat vekilliği tarafından kurs
lar açılır. 

B - Kursa çağırılanların yol 
ve iaşe ve ibate ve ikamet gibi 
her türlü masrafları Ziraat ve
kâletince temin olunur. 

C - Nalband mekteblerinden 
ve kurslardan yetişmiş olanlar 
o bölgenin ihtiyacına kifayet 
edecek miktara baliğ olunca ka
nunun ikinci maddesinde yazı
lı evsafı haiz olmayanlar nal-
bandlıktan men olunurlar. 

D - Bu kanunda yazılı cezaî 
hükümler 2 nci maddedeki va
sıfları haiz nalbandlarm kâfi-
miktarda mevcud bulunduğu 
ilân edilen bölgelerde tatbik 
olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

— 19 — 
B. E. 

MUVAKKAT MADDE — A-
Adliye encümenin aynen 

B - Kursa çağırılanların yol, 
iaşe, ibate ve ikamet masrafla
rı Ziraat vekâletince temin olu
nur. 

C - Adliye encümeninin ay
nen 

D - Adliye encümeninin ay
nen 

MADDE 7 — Bu kanun hü
kümlerinin tatbik sureti ile kul
lanılacak nal ve mıhlarm tek
nik vasıf ve şartları bir nizam
name ile tayin olunur. 

MADDE 8 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

(S. Sayısı : 12) 



Hü. 

MADDE 21 — Bu kanunun 
icrayi ahkâmma Dahiliye, Ad
liye, Millî müdafaa, Ziraat, Ma
liye vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 
M. M. 

Zehâi 
Ha. V. 

Dr. T. B. Araş 
Mf. V. 
Hilmi 

îk.V. 
M. Celâl 

G. î. V. 
Ali Bana 

Da. V. 
Ş Kaya 
Ma. V. 

Fuat 
Na. V. 

Ali 
S. I. M. V. 

Dr. Befik 
Zr. V. 

A Muhlis 

— 20 — 
Zr. E. 

MADDE 18 — Bu kanunun 
hükümlerini Dahiliye, Adliye, 
Ziraat, Millî Müdafaa vekilleri 
yürütürler. 

M. M. E. 

MADDE 18 — Bu kanunun 
hükümlerini Dahiliye, Maliye, 
Adliye, Ziraat ve Millî Müdafaa 
vekilleri yürütürler. 

( S. Sayısı : 12 ) 



Ad. E. 

MADDE 10 — Bu kanunim 
hükümlerini Dahiliye, Adliye, 
Ziraat ve Millî Müdafaa vekil
leri yürütür. 

- 2 1 -
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MADDE 9 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Mil
lî Müdafaa, Dahiliye ve Ziraat 
vekilleri memurdur. 

»>e« 

(S. Sayısı : 12 ) 





S. Sayısı: 15 
Millî Müdafaa vekâleti hava müsteşarlığı hesabına Alman-
yada makine mühendisliği tahsilinde bulunan Teğmen Fuad 
Hakkının 863 sayılı kanunun IO ncü maddesinden hariç 

tutularak hem nasıph teğmenlerle birlikte yüzbaşılığa 
terfii hakkında kanun lâyihasi ve Millî Müdafaa 

encümeni mazbatası (I/654) 

T. C. 
Başvekâlet 5 - XII - 1936 

hararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3773 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Alınanyada tahsilde bulunan Teğmen Fuad Hakkının 863 numaralı kanunun 10 ncu maddesinden 
hariç tutularak hem nasıplı teğmenlerle 'birlikte yüzbaşılığa terfii hakkında Millî Müdafaa vekilli
ğince hazıralan ve icra Vekilleri Heyetince 30 - X I I - 1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Esbabı mucibe 

M. M. V. Hava müsteşarlığı hesabına Almanyada tahsilde bulunan makine deniz teğmeni Fuad 
Hakkı (929 - 13) 1927 yılında deniz talebeliğini ihraz ve 1604 numaralı kanun ile 1929 birinci kânun
dan yarsubaylığa nasbolunmuş olan sınıftandır. Kendisinin daha önce Deniz müsteşarlığı kadrosun
dan Hava müsteşarlığı emrine verilmiş olması yüzünden 7 - V -1930 tarihinde kabul edilen bu ka
nuna tevfikan muamelesi yapılması üzerine vaki şikâyeti Hava müsteşarlığınca tetkik edilmiş ve 1932 
yılında 1929 senesi 1 kânunuevvelinden muteber olmak üzere yarsubaylığa nasbi yapılmış ve 1933 
yılında, da 1930 dan muteber olmak üzere asteğmenliği millî iradeye iktiran etmiştir. 

1936 yılında da 1933 yılından muteber olmak üzere teğmenliğe terfii icra olunmuştur. Bu suretle 
filî askerî hizmetini ifa ettiği takdirde 1939 yüzbaşılığa nasbi icra edilecektir. Halbuki Fuad Hakkının 
emsali hava sınıfında mevcut kanuna göre 1938 yılında yüzbaşılığa nasbedileceklerdir. Fuad Hakkı tah
silini 931 de ikmal edecek ve terfi kanununu tadil eden 2018 numaralı kanunun 1 nci maddesinin A 
fıkrasına göre bu yıl kıdeme istihkak kesbedecektir. Bu kıdemlerden, askerî müddetini doldurmaya mec
bur olan bu yarsubay tarafından istifade edilmiyeceğine göre kendi sunu taksiri olmaksızın iki yıl
lık bir hakkını kaybedeceği aşikârdır. Fuad Hakkının bu cihetleri ileri sürerek vekâlete vaki müraca
atı Zat işleri son tetkik mercii encümeni tarafından tetkik olunmuş ve encümenin 470 sayılı kararında 
sunu taksiri haricindeki bu gecikmenin telâfisi lüzumlu görülmüş ise de bunun ancak terfi kanu
nunun 10 ncu maddesini tadil ile mümkün olacağı zikredilmiştir. Terfii kanununun 10 ncu maddesi, 
şahsın kendi sunu taksiri dahilindeki gecikmelerinden doğan hataların tashihinde ancak bekleme müd
detinin bitirilmesi şartını ihtiva etmektedir. Bu sebeble hiç bir taksiri olmadığından ve telâfisi zaru
reti encümence de lüzumlu görülmüş olduğundan bu gecikmenin tashihi için bağlı kanun lâyihası 
sunulmuştur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Müdafaa vekâleti Hava müsteşarlığı hesa
bına Almanyada makine mühendisliği tahsilinde 
bulunan teğmen Fuad Hakkının 863 sayılı ka
nunun 10 maddesinden hariç tutularak hem 
nasıplı teğmenlerle birlikte yüzbaşılığa terfii 

hakkında 

MADDE 1 — Hava müsteşarlığı hesabına 
Almanyada makine mühendisliği tahsilinde bu
lunan teğmen Fuad Hakkmm hava kadrosuna 
nakli ve hava hesabına Avrupaya tahsile gönde
rilmesi yüzünden yarsubaylığa ve asteğmenlikle 
teğmenliğe terfilerinin gecikmesi dolayisile hâ
sıl olan mağduriyetinin kaldırılması için 863 
numaralı terfi kanununun 10 ncu maddesi hük
münden hariç tutularak 30 - VIII - 933 nasıplı 
teğmenlerle birlikte yüzbaşılığa terfii muvafık 
görülmüştür. 

MADDE 2 — Bu kanun neşrinden muteber

dir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 

Millî Müdafaa vekili memurdur. 
30 - II - 936 

Bş. V. Ad. V. 
1. İnönü Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş 
Mf. V. Na. V. 

S. Arikan A. Çetinkaya 
S. 1. M. V. G. 1. V. 

Dr. B. Saydam Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

M. Erkmen 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/654 

Karar No. 5 
Yüksek Başkanlığa 

27 -XI - 1937 

Almanyada tahsilde bulunan Teğmen Fua-
dm hem nasıblı teğmenlerle yüzbaşılığa terfii 
hakkmda Millî müdafaa vekilliğince hazırlanan 
kanun lâyüiası esbabı mucibesile birlikte sunul
duğuna dair olub encümenimize havale edilen 
Başvekâletin 6/3773 sayılı kanun lâyihası, ismi 
geçen Fuadm Arzuhal encümeninde bulunan isti
dası üzerine mezkûr encümenin 27 sayılı raporile 
dileği yapılmış olduğundan başkaca muamele 
yapılmasına lüzum kalmadığına encümeıümizce 

karar verilerek Yüksek Başkanhğa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbekir 
K. Sevüktekin 

Antalya 
E. Mengilibörü 

Erzurum 
A. Akyürek 

Manisa 
K. N. Duru 

Tokad 
H. Konay 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir 
C. Esener 

İstanbul 
Dr. H. Ş. Erel 

Sinob 
C. K. Incedayı 

Urfa 
Gl. A. Yazgan 

Bu M. Kâtibi 
Erzurum 

Balıkesir 
H. Çarıklı 
Kırşehir 
L. M. özdeş 
Tekirdağ 

B. Apak 
Yozgad 

G. Arat 

( S. Sayısı : 15 ) 



S. Sayısı: 16 
6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılı kanunda bazı tashihler 

yapılması hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/884) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2110 

12 -VI - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2702 sayılı kanunda bazı tashihler yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 8 - VI - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucib esile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Esbabı mucibe 

1 — 2702 numaralı kanunun 1 nci maddesine merbut cetvelin 3 ncü derecesi (fırka kumandanlığı 
yapmış olan tuğgenerallar) tümıgenerallar, tümamirallar suretinde tertib edilmiştir. Halbuki (Tuğ
general) liva kumandanı general demektir. Fırka kumandanlığı yapmış olan generallar esasen tüm
general denildiğine göre 3 ncü derecedeki (fırka kumandanlığı yapmış olan (Tuğgenerallar) tabiri
nin mânası kalmamış ve bazı iltibasları da mucib olmuş olduğundan cetveldeki 3 ncü derece sadece 
(Tuğgenerallar, Tümamirallar suretinde tashih edimiştir. 

2 — Yine mezkûr kanunun 3 ncü maddesinin ibareleri arasında fırka kumandanlığı yapmış olan 
tuğgenerallar tabiri geçmekte olub bu maddenin ibareleri de ayni maksadla tadil ve tashih edil
miştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/884 
Karar No. 8 

27 -XI - 927 

Yüksek Başkanlığa 

2702 sayılı kanunda bazı tashihler yapılması 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulduğuna dair olup encümenimize 
havale edilen Başvekâletin 6/2110 sayılı ve 12 
haziran 1937 tarihli tezkeresi ve bağlı kanun 

lâyihası Millî Müdafaa vekâleti memuru hazır 
olduğu halde okundu ve görüşüldü: 

2702 sayılı kanunun birinci maddesine bağlı 
cetvelde ve ismi geçen kanunun 3 ncü maddesinde 
tashihler yapılması hakkındaki Hükümetin esba
bı mucibesi yerinde görülmüş ve kanun lâyihası 
encümenimizce aynen kabul edilmiştir. Yüksek 
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Başkanlığa sunulur. 
Millî MİL En. Reisi 

Diyarbekir 
K. Sevüktekin 

Antalya 
C. Mengilibörü 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir 
C. Esener 

Bu M. M. Kâ. 
Erzurum 

Balıkesir 
//. Çarıklı 

Erzurum 
A. Akyürek 

Manisa 
K. N. Duru 

Urfa 
A. Yazgan 

İstanbul 
Dr. H. Ş. Erel 

Tekirdağ 
R. Apak 

Yozgad 
C. Arat 

Kırşehir 
L. M. özdeş 

Tokad 
H. Konay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2702 numaralı kanunda bazı tashihler yapıl
ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2702 numaralı kanunun birinci 
maddesine merbut cetvelin 3. derecesinden fazla 
olan (Fırka kumandanlığı yapmış tuğgeneraller) 
tâbiri kaldırılarak mezkûr derece yalnız tüm
generaller tümamiraller suretinde tashih edil
miştir. 

MADDE 2 — 2702 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıda gösterildiği üzere değiştirilerek 
tadil edilmiştir. 

Subaylarda rütbe maaşa esastır. Ancak 
kanunu mahsusuna tevfikan ön yüzbaşı olmuş 
olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını alırlar. 
Tümen komutanlığı kıta kademesi olmayan mu
avin nısıf, tuğgenerallerden ehliyet ve iktidar
ları sicillen musaddak olanlar usulü mevzuasma 
tevfikan tümgeneral olurlar ve baremin 3. de
rece maaşmı alırlar. 

Subaylar ve askerî memurlar için vekâletten 

dolayı maaş usulü cari değildir. Ancak vazifei 
asliyesinden maada bir muallimlik derehte eden 
subaylar ve askerî memurlar Devlet memurları 
maaşatmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanu
nun 5 nci maddesine tabidirler. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. i 

8-VI-1937 
B§. V. 

/. İnönü 
Da. V. 

Mf. V. 
8. Arıkan 

S. 1. M. V. 
Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. 1. V. 

Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 
F. Ağralı 

Îk. V. 
C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Eritmen 

\>&<i 

( S. Sayısı : 16 ) 



S. Sayısı: 17 
Askerî memurlar kanununa bazı maddeler ilâvesine ve 

2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin ilgasına 
dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 

mazbatası (1/881) 

T. C. 
Başvekâlet 7-VI-İ937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2010 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1455 sayılı kanuna bazı maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin ilga
sına dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 2 - VI - 1937 de Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucifoesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . înönü 

Esbabı mucibe ] 

Lise tahsillerini ikmal etmiş oldukları halde Harbiye mektebinde veya üniversite ve baytar fa
kültelerinde muvaffak olamayan askerî talebenin ahlâkî vasıflan eyi olsa dahi ilmî durumlanndan 
ötürü kıtalara verilerek muvazzaflık hizmetlerinden maada askerî mekteblerde meccanen okudukları 
müddetin yansı kadar fazla hizmet etmeleri 2505 numaralı kanunun 6: 7 nci maddeleri icabındandır. 

Lise tahsilini ikmal etmiş olan bu talebelerin alaya verilmesi gerek kendilerinin ve gerek Devletçe 
ihtiyar olunan masraf nisbetinde vücutlarından istifade noktasından Devletin çok büyük zararını 
mucib olacağı teemmül edilerek ordu kadrolarında çok münhalli bulunan muamele memurluğu sını
fında yetiştirilmeleri faideli görülmüş ve bu sebeble 1455, 2505 numaralı kanunların tadillerine 
dair olan işbu kanun lâyihaları tanzim edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 27 - XI -1937 
Esas No. 1/881 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

1455 sayılı kanuna bazı maddeler ilâvesine likte gönderildiğine dair olup encümenimize ha-
ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin vale edilen Başvekâletin 6/2010 sayılı ve 7 ha-
kaldınlmasma dair Millî Müdafaa vekilliğince ziran 1937 tarihli tezkeresi ve bağlı kanun lâ-
hazırlanan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir- yihası esbabı mucibesile birlikte Millî Müdafaa 



vekilliğinden gönderilen memuru huzurunda 
görüşülerek Hükümetin esbabı mucibesi yerinde 
görülmüş ve kanun lâyihası eneümenimizee ay
nen kabul edilmiştir. Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
M. M. En. Reisi M. M. Bu mazbatanın Kâ. 

Diyarbakır Erzurum Erzurum 
M. Şevüktekin Ş. Koçak 

MADDE 1 — 1455 numaralı askerî memur
lar kanununa aşağıdaki maddeler ilâve edilmiş
tir: 

A) Askerî lise mezunlarından olgunluk imti
hanında muvaffak olamayanlar, 

B) Harbiye ve deniz harb mektebleri, Üni
versitenin muhtelif fakülteleri ve Baytar Fa
kültesi askerî talebesinden ahlâkî vasıfları iyi 
olduğu halde imtihanda muvaffak olamayanlar 
veya sıhhî halleri subay olmağa müsaid olmayıb 
askerî memur olmağa elverişli olanlar meslek 
mektebile ihtiyat subay mektebi tahsillerini ik
mal etmek suretile muamele memuru nasbolu-
nurlar. 

MADDE 2 — Bunlardan meslek veya ihtiyat 
subay mekteblerinde muvaffak olamayarak sıh
hî hallerinden gayri sebeblerle çıkardanlar kı
talara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerinden 
başka askerî mektelblerde meccanen okudukla
rı müddetin yansı kadar fazla hizmet ederler. 

Bunlardan Harbiye mektebi talebesile Üni-

Antalya Balıkesir Balıkesir 
C. Mengilibörü C. Esener Hacim Çarıklı 

Erzurum İstanbul Kırşehir 
Aziz Akyürek Dr. H. Ş. Er el L. M. Özdeş 

Manisa Sinob Tekirdağ 
K. N. Duru C. K. încedayı R. Apak 

Tokad Urfa Yozgad 
II, Konay Ahmed Yazgan C, Arat 

versite askerî talebesinden askerî ehliyetnameyi 
haiz olanlar çavuşlukla diğerleri neferlikle hiz
mete başlarlar. 

Mekteb masrafını defaten ödeyenler yaşıt-
larile muameleye tâbi tutulurlar. 

MADDE 3 — 2505 numaralı kanunun 6 ve 7 
nci maddeleri mülgadır. 

MADDE 4 —- Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

2 - VI -1937 
Bş. V. Ad. V. M. M;. V. 

î. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. H a. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Arıkan A. Çetin/caya C. Boyar 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1455 sayılı kanuna bazı maddeler ilâvesine ve 
2505 sayılı kanunun 6, 7 nci maddelerinin 

ilgasına dair kanun lâyihası 

X S. Sayısı : 17 ) 



S. Sayısı: 18 
Arazi ve bina vergilerile binalardan alınan iktisadî buh
ran vergisinin vilâyet hususi idarelerine devri hakkın
daki 2871 sayılı kanuna bir madde ilâvesine dair kanun 

lâyihasi ve Bütçe encümeni mazbatası (1/725) 

T, a 
Başvekâlet 24-III-1937 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğime 
Arazi ve bina vergilerile bunlardan alınacak iktisadî buhran vergisinin vilâyet hususî idarelerine 

devri hakkındaki 2871 sayılı kanuna bir madde ilâvesine dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 19 - III -1937 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
. i - .. î. înçntö 

Bu kanun lâyihasının esbabı mucibesi, 1937 senesi muvazenei umumiye kanununun esbabı mucibesi 
içinde zikredilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 - XI 1937 
Mazbata No. 9 
Esas No. İ/725 

Yüksek Reisliğe 

Arazi ve bina vergilerile binalardan alınan 
iktisadî buhran vergisinin vilâyet hususî idarele
rine devri hakkındaki 2871 numaralı kanuna bir 
madde ilâvesine dair olub Başvekâletin 24 mart 
1937 tarih ve 6/951 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maliye vekâleti namına Bütçe 
ve malî kontrol umum müdürü Cemal Yeşil ha
zır olduğu halde okundu ve konuşuldu: . : 

Vilâyet hususî idareleri tarafından ifa edil
mekte olan amme hizmetlerini karşılamak üzere 
bu idarelere Devlete aid bazı vergilerden evvelce 
ayrılmış olan hisseler yerine Yüksek heyetçe ka

bul edilen 2871 numaralı kanun ile arazi ve bina 
vergilerinin tamamı devredilmiş ve bu kanunun 
hükümlerine tevfikan hususî idarelerden almması 
lâzım gelen vergi farklarının bütçelere kayid ve 
sarfı şekli ve kanunları iktizasınca dört taksitte 
alınmakta bulunan bina ve arazi vergilerinden 
tahsilat yapılıncaya kadar malî vaziyetleri mü-
said olmıyan hususî idarelere de Hazinenin kefa-
letile millî bankalarda kredi açtırılması keyfiyeti 
1936 muvazenei umumiye kanununun 27 nci 
maddesile tesbit edilmiştir. 

1937 muvazenei umumiye kanununun 31 nci 
maddesile de yaşatılmakta olan bu hükümler da-



— 2 — 
imî mahiyeti haiz olduğundan bunların müteakib 
seneler bütçe kanunlarının maddeleri -arasında 
tekrarlanmasından ise asıl kanuna tezyili eneü-
menimizce de yerinde görülmüş ve lâyihanın me
riyete aid olan ikinci maddesi değiştirilmek m-
retile diğer maddeleri olduğu gibi kabul edil
miştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis V. M. M. Kâ. 
İsparta Trabzon İstanbul 

M. Unsal B. Karadeniz F. öymen 

Çorum 
M. Cantekin 

Gtfimüşane 
D. Sakarya 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Yozgad 
8. îçö» 

Çorum 
E. 8. Akgöl 

izmir 
K. înanç 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Srvas 
R. Basara 

Gazi Anteb 
A. H. Ay erdem 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Ordu 
J5T. Yalman 

Tokad 
8. Genca 

HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Arazi ve bina vergilerile binalardan alınan ik
tisadî buhran vergisinin vilâyet hususî idarelerine 
devri hakkındaki 2871 numaralı kanuna bir ma-

de İlâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 23 kânunuevvel 1935 tarihli ve 
2871 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Bu kanun mucibince hususî idarelerden 
alınması lâzım gelen vergi farkları tahsil edil
dikçe bir (taraftan varidat bütçesinde açılacak 
hususî fasla irad ve diğer taraftan Maliye büt
çesinin masraf tertibinden açılacak bir fasla 
tahsisat kaydi suretüle sarf olunur. 

Malî vaziyetleri müsaid olmayan vilâyet hu
susî idarelerine Maliye vekilinin tensib edeceği 
miktarda Hazinenin kefaletile millî bankalarda 
kredi açtırılır. Borçlu vilâyetler, borçları için 
vilayet bütçelerine tahsisat koymağa ve kredi 
itfa taksitlerini Maliye vekâletince tayin edile
cek müddetlerde ve bu kanunun 8 nci maddesi 
mucibince vilâyetin Hazineye olan borcunu da 
eylül, İkinci teşrin, ikinci kânun ve mart ayla
rında olmak üzere dört müsavi taksitte ödemeğe 
mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet elmiyen 
vilâyet hususî idare müdürlerile âmiri itaTar 
hakkında 1980 numaralı muvazene vergisi kanu
nunun 3 ncü maddesinin son fıkrası hü?:rıü tat
bik olunur. 

MADDE. 2 — Bu kanun 1 - VI 
den muteberdir. 

1937 tarihin-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞl 

MADDE 1 — Aynen kabul. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

( S. Sayısı : 18 ) 
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MADDE 3 — Bu kanım hükmünü icraya 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
19 

Bş, V. Ad. V. 
î. İnönü Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 

t>r. T. B. Ara* 
M. V. Na. V. 

S. Arıktın A. Çetmkaya 
S. î. M. V. G. î. V. 

Dr. B: Saydam Banla Tarkan t 

. i n -1937 
M. M)/V. 
K. Özalp 
Ma.V.V. 

Dr. B. Saydam 
îk. V. 

C. Boyar 
Zr. V. 

MuhMs Erhmen 

MADDE 3 — Aynen kabul 

»-•-<< 

( S. Sayısı : 18 ) 



\ 

* 



S. Sayısı: 19 
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 1/906 ve 
Millî müdafaa vekâleti ile Düyunu umumiye 1937 malî yılı 
bütçelerinde 150 000 liralık münakale yapılmasına dair 
1/907 sayılı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1937 yılı bütçesine 26 202 liralık tahsisat konulma

sına dair 2/58 sayılı kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/906) 

T. O. 
Başvekâlet 29 - XI -1937 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4184 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 
1937 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa dahil bütçelerden bazılarında değişiklik yapılması

na dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri heyetince 27 - XI - 1937 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib selnbler lâyihası 

Başvekâlet, İstatistik umum müdürlüğü, Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü, Maliye ve
kâleti, Düyunu umumiye, Gümrük ve inhisarlar vekâleti, Matbuat umum müdürlüğü, Maarif, Na
fıa, Ziraat vekâletlerile Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 1937 malî yılı bütçelerinin bazı ter-
tiblerinde meveud tahsisat bakiyelerinin sene sorrana kadar tahakkuk edecek masrafları karşılamağa 
kâfi gelmiyeceği anlaşılmış ve tahakkuk eden bazı karşılıksız borçların tesviye edilebilmesi için de tah
sisat istihsali zarurî görülmüş olduğundan ilişik kanun lâyihası tanzim edilerek sunulmuştur. 

HÜKtMETİN TEKLİFİ 

1937 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa dahil bütçelerden bazılarında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçelerden bazılarının ili
şik (1) numaralı cetvelde' gösterilen tertibleri arasında (1 550 229) liralık münakale yapılmış
tır. 

MADDE 2 — Maliye vekâleti 1937 malî yılı bütçesinin 176 ncı (Memurlar maaşı) faslından 
2 721, Maarif vekâleti bütçesinin 649 ncu (Müfettişler harcırahı) faslından 1 204, 694 ncü faslıma 
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ikinci (Hastanelere yapılacak yardım ve iaşe masrafları) maddesinden 12 240 lira ki ceman 16 165 
lira tenzil edilerek mezkûr bütçelerin sonunda yeniden açılan ilişik (2) numaralı cetvelde yazılı fa
sıllara fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Maarif vekâleti 1937 malî yılı bütçesinin 681 nci faslının altındaki izahat (Bölge 
sanat, meslek öğretmen ve inşaat okulları ve kız enstitüleri) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

27 - XI - 1937 
Bş. V. Ad. V. M. M,. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. özalo Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. ve Zr. V. V. S. î. M. V. GL î. V. 

8. Ankan A. Çetinkaya 8. Kesebir Dr. H. Alataş Rana Tarkan 

Millî Müdafaa vekâleti ile Düyunu umumiye 1937 malî yılı bütçelerinde 150 000 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/907) 

T, C. 
Başvekâlet 29 - XI - 1937 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4186 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1937 malî yılı Düyunu umumiye ve Millî Müdafaa vekâleti Kara kısmı bütçelerinde 150 000 
liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hzırlanan ve İcra Vekilleri heyetine) 
27 - XI - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Millî müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 1937 malî yılı bütçesinin bazı tertiblerindeki tahsisat baki
yelerinin sene sonuna kadar olan ihtiyacı karşılamağa kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından Düyunu 
Umumiye bütçesinin 267 nci faslından tasarrufu mümkün (150 000) liranın mezkûr bütçeye nak
line lüzum görülmüş ve bu maksadla hazırlanan kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 

( S . Sayısı : 19 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1937 mal/, yılı Düyunu umumiye ve Millî müda
faa vekâi vti kara kısmı bütçelerinde (150 000) 
liralık münakale yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı Düyunu umu
miye ve Millî müdafaa vekâleti kara kısmı büt
çelerinin ilişik cetvelde yazılı tertibleri arasında 
(150 000) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

F. M. Muhassasatın nevi 

267 

914 
915 
926 

Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Boyar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

27 -
Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. B. Araş 
Na. V. îk. V 

A. Çetinkaya Ş 
a. t. v. 

Rana Tarkan 

Tenzil edilen 
Lira 

\ 
XI - 1937 
M. M. V. 

K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
ve Zr. V. V. 

. Kesebir 

Zammedilen 
Lira 

DÜYUNU UMUMÎYE 
3082 numaralı kanun mucibince yapılacak tediye karşılığı 

M. M. V. (KABA KISMI) 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Nakliyat 

'"""""" Yekûn 

150 000 

150 000 

13 512 
10 000 

126 488 

150 000 

İdare Heyetinin, B. M. Meclisi 1937 yılı bütçesine 26 202 liralık tahsisat kanulmasma dair 
kanun teklifi (2/58) 

17 - XI - 1937 

Yüksek Reisliğe 

Bu sene ölen üç azanın ailelerine verilmesi lâzım gelen tazminat ile yeniden intihab edilen 
mebusların tahsisatlarının tesviyesi için 1937 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci tah
sisat faslının 2 nci aza tahsisatı maddesine (18 002) lira ve 4 neü muvakkat tazminat maddesine 
(2 700) lira 12 nci faslın 2 nci melbusat maddesine (500) lira ve 14 neü muvakkat memuriyet harci-
rahı faslına (500) ve 23 neü tesisat ve demirbaş faslına (4 500) lira zam ve ilâvesi için aşağıda 
yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

îdare Âmiri İdare Âmiri 
1. F. Alpay a Dr. S Uzel 

Madde 1 — 1937 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci faslının 2 nci aza tahsisatı 
maddesine (18 002) lira ayni faslın 4 neü muvakkat tazminat maddesine (2 700) lira 12 nci faslın 
2 nci melbusat maddesine (500) lira ve 14 neü muvakkat memuriyet hareirahı faslına (500) ve 

(S ,Say ı s ı : 19) 
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23 ncü tesisat ve demirbaş faslına (4 500) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 17 

Esas No. 1/906,907 
2/58 

30-XI - 1937 

Yüksek Reisliğe 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkında Başvekâletin 29 - XI - 1937 tarih ve 
6/4186, 4187 sayılı iki tezkeresile Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihalarile idare heyetinuı 
Büyük Millet Meclisi bütçesine 26 202 liralık tah
sisat konulmasına dair olan kanun teklifi Maliye 
vekili Fuad Ağralı ve idare âmiri irfan Ferid 
Alpaya hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu. 

Teklifler hakkında alınan izahat eneümeni-
ınizce de muvafık görülerek lâyihalar esas ıti-
barile kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi bütçesi için istenilen 
26 202 lira ile ahiren vefat eden bir mebusun 
ailesine verilecek tazminat ve yeniden intihab 
olunan bir aza harcırahı sebeblerile müzakere es
nasında ilâvesi istenilen 1 450 liraki ceman 
27 652 liranın karşılığı Maliye vekâleti bütçesin
den temin edilerek munzam tahsisat talebi mü
nakale şeklinde kabul edilmiştir. Bu suretle lâyi

hanın birinci maddesinde görülen rakam 
1 704 008 liraya baliğ olmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesindeki değişiklik tah
sisat dahilinde kalmak üzere şekle aid bir tashih-
den ibarettir. 

Lâyihaların hepsi birleştirilmek suretile yeni
den hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 

Reis V. 
İsparta 

M. Unsal 
Çorum 

M. Cantekin 
İzmir 

K. înanç 
Muş 

Ş. Ataman 
Siird 

M. Mayakon 

M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 
Gazi Anteb 
A. H. Ay erdem 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
B. Basara 

Kâ. 
istanbul 
F. öymen 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Muş 
Ş. Çiloğlu 
Seyhan 

İV. Eldeniz 
Yozgad 
8. tçöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı bütçelerden bazılarmm ili
şik (1) numaralı cetvelde gösterilen tertibleri 
arasmda (1 704 008) liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1937 malî yılı bütçesinin 306 ncı (memurlar ma
aşı) faslından 2721, Maarif vekâleti bütçesinin 
649 ncu (Müfettişler harcirahı) faslından 1204, 

694 ncü fanimin ikinci (hastanelere yapılacak 
yardım ve iaşe masrafları) maddesinden 12 240 
lira ki, ceman 16 165 lira tenzil edilerek mezkûr 
bütçelerin sonunda yeniden açılan ilişik (2) nu
maralı cetvelde yazdı fasıllara fevkalâde tahsi
sat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 
MADDE5 — Aynen 
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Bütçe encümeninin teklifine bağh 

[1] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatm nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lir* Lir& 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

1 2 Aza tahsisatı 
4 Muvakkat tazminat 

2 1 Aza harcırahı 

12 2 Melbusat 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 

23 Tesisat ve demirbaş 

Fasıl yekûnu 

BAŞVEKÂLET 

68 3 Kırtasiye 

69 Müteferrika 

74 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

78 Tahsisatı mesture 

400 

18 352 
2 800 

21 152 

1 000 

500 

500 

4 500 

400 

2 000 

100 000 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

119 1 Ücret 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

130 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

13i 2 Kırtasiye 

132 Merkez müteferrikası 

133 Nakil vasıtaları ~_ ^ 
1 Mubayaa ve tamir 
2 - İşletme 

Fasıl yekûnu 
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3 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 
1 000 

000 
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Muhassasatm nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Kırtasiye 

îcar bedeli 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları 

Beynelmilel meteoroloji kongre ve toplantılarına iştirak 

Kurs masrafı 

Telsi/, muhabere ve dinleme alât ve eehizesile alât ve levazımı 
rasadiye mubayaa, tesis, tecrübe ve işletme masrafları 

MALÎYE VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

Muvakkat tazminat 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Kırtasiye 

Kırtasiye 

İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Emval alım bedeli 
İstimlâkin gayri surette tefevvüz olunacak emval bedeli 
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Lira 

1 000 

10 000 

1 000 

1 000 

4 000 

Lira 

500 

500 

1 000 

1 000 

15 635 

25 000 

8 847 

2 000 

4 000 

15 000 

7 000 
100 000 
100 000 

207 000 

40 000 

20 000 

7 000 



— 7 

Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

2805 numaralı kanun mucibince Etibank sermayesine mahsu
ben mezkûr bankaya devredilen Kuvarsan bakır madeni tak
siti 

Fasıl yekûnu 

Demirbaş eşya bedeli ile tamir masrafı 

DÜYUNU UMUMİYE 

1932 - 1935 muvazene kanunlarının 11 nci maddelerile 2248, 
2808 numaralı kanunlar mucibince verilecek tahvillerin 1932 -
1937 seneleri faiz ve amortismanlarile nakden verilecek tahvil 
kesirleri, komusyon, sigorta, muhafaza ve sair bilûmum masraf
ları karşılığı 

Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masa
rifi olarak isabet eden 

3082 numaralı kanun mucibince yapılacak tediye.karşılığı 

50 000 

300 000 

229 500 

20 000 

27 000 

3 000 

GÜMRÜK VE İNHİSA ULAR VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 

Muvakkat tazminat 

Maaş 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Mefruşat ve demirbaş 

Kırtasiye ve matbu evrak 

MAARİF VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 

Vilâyetler müstahdemleri ücretleri 

Muallim ders ücretleri 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

61 056 

8 847 

731 

1 150 

130 000 

20 000 

2 000 

1 150 

150 000 
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Tenzil edilen 
F . M. Muhassasatm nevi Lira 

640 2 Teshin 1 000 

646 1 îcar bedeli ' 2 700 

658 Ulusal tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar ve eski 
metinlerin basılması, telif ve tercüme ettirilmesi için lâzım-
gelen her türlü masraflar 6 000 

666 Köy okulları ve eğitmenleri için vilâyetlere yardim 3 590 

676 6 öğretmen okulları talebesi melbusatı 2 000 

677 Kamp masrafı 12 600 
678 1 Meccani talebenin pansiyon ücretleri, melbusat, kitab ve sair 

masrafları 5 000 

681 1 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat,, mualecat, hayvan ye
mi, benzin, makineyağı ve lastik bedeli, tatil aylarında yemek 
ücreti 1 000 

682 1 Umumî muvazeneye dahil bilûmum meslek, ticaret, kız ensti
tüleri ve 'bölge sanat okulları dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisatı, mefruşat, demirbaş ve ders aletleri, na
kil vasıtaları mubayaası ve tamir masrafı, meslek kitablan, 
telif, tercüme ve tabı masrafı mütemadi tamir masrafı, elek
trik, havagazı ve su tesisatı, Ankarada açılacak meslek mek-
tebteri sergilerinin bilûmum masrafları 20 000 

683 2 Bu kurs ve okulların bilûmum masrafları 5 000 

687 Okul müzesi ve terbiyevî eserler masarifi ile okul müzesi için 
satın alınacak eşya bedeli ve katalog neşriyatı, eşya ve sergi 
nakil masrafları ve seyyar sergilerde bulunacak memurla
rın harcırah ve yevmiyeleri 1 500 

688 1 Dershane, yatakhane, mutfak, hastane vo bilûmum levazım, 
mefruşat ve demirbaş, alâtı dersiye bedeli 19 600 

689 1 Devlet malı olan veya icarsız olarak Devletçe intifa olunan 
binaların tamir masrafı 9 300 

NAFIA VEKÂLETİ 

745 11 Ziraat vekâleti 93 000 
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Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

ZİRAAT VEKALETİ 

832 Memurlar maaşı 

834 1 Daimi müstahdemler 

835 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 836 

860 Mücadele 
1 Muzur hayvan ve hastalıklarla mücadele masrafı 
2 Merkez mücadele enstitüsü ve istasyonları 
3 Mersin fümikatuvan umumî masrafları 

Fasıl yekûnu 

861 1 Islah istasyonları, deneme tarlaları, tohum üretme çiftlikleri, 
yonca tohumu temizleme evi 

862 1 Islah ve deneme enstitüsü ve istasyonları ve fidanlıklar 
2 Seyyar zeytin bakım teşkilâtı 

Fasıl yekûnu 

863 Böcekçilik, tavukçuluk müesseseleri 
1 Böcekçilik enstitüsü, ipek böceği kışlakları, boğma ve fıg-

kırtma evleri 
2 Tavukçuluk enstitüsü müesseseleri 

Fasıl yekûnu 

864 Mektebler, kurslar 
1 Hayvan sağlık küçük sıhhat memurları ve nalband mektebleri 
2 Kurslar 

Fasıl yekûnu 

865 1 Hayvan hastalıklarile mücadele ve tahaffuzhaneler tesisi 
2 Bakteriyolojihane ve serum darülistihzarları, lâboratuvarlar 

Fasıl yekûnu 

868 1 Haralara muavenet 
2 Aygır depolan 
4 Kara sığır damızlıkhaneleri 
5 îhsa masrafı 

571 402 

13 365 

120 541 

7 000 

142 000 
4 000 
1 000 

147 000 

97 000 

57 000 
4 000 

61 000 

6 000 
12 000 

18 000 

5 000 
5 000 

10 000 

110 000 
22 000 

132 000 

56 000 
47 000 
46 968 
5 000 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F . M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

874 Mersin fümigatuvarı binasının bedeline mahsuben Ziraat ban
kasına verilecek taksit 15 000 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( DENİZ KISMI ) 

1001 1 icar bedeli 416 

1002 Daimî memuriyet harcırahı 6 000 

1004 Müfettişler harcırahı 1 000 

1016 1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 1 000 

1018 648 numaralı kanunun 4 üncü ve 1492 numaralı kanunun 6 
ncı maddeleri mucibince gedikli küçük subaylara verilecek 
ikramiye 1 500 

1020 Ecnebi mütehassıslar 500 

1022 1 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek subay ve memurla
rın tahsisatları ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin yol ve 
tedavi masrafları 11 000 

7 Sergilerde kazanan yetiştiricilere verilecek ikramiye 5 000 

Fasıl yekûnu 159 968 

870 Geçen yıl borçlan 10 000 

871 1 1935 yılı borçları karşılığı 10 000 

872 2582 sayılı kanun mucibince merinos koyunları yetiştirilmesi 
ve ıslah edilmiş pamuk tohumu üretilmesi masrafları 189 340 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 

914 Daimî memuriyet harcırahı 13 512 

915 Muvakkat memuriyet harcırahı 10 000 

926 Nakliyat 126 488 

1021 Ecnebi memleketler harcırahı 21 410 

YEKÛN 1 704 008 1 704 008 
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Bütçe encümeninin teklifine hağk 

[2] NUMARALI CETVEL 

F. M. Muhassasasatın nevi Lira 

MALİYE VEKÂLETİ 

251 1936 malî yılı tahakkuk eden karşılıksız tekaüd ikramiyesi 2 556 

252 1936 malî yılında tahakkuk eden mazuliyet maaşları 165 

MAARİF VEKÂLETİ 

697 .1936 yılı karşılıksız borçları 13 444 

YEKÛN 16 165 
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