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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 
Ankara mebusluğuna seçilen Muammer Eriş 

and içti. 
Bursa mebusu Esad Sagayın vefatı tebliğ ve mer

humun hatırasını tazizen bir dakika ayakta sükût 
edildi. 

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbata ile, 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci 
maddesini değiştiren kanuna bir madde eklenmesine, 

Resmî devairde elektrik tenviratının tahdidine dair 
kanun lâyihalarının reddi hakkındaki mazbatalar ka
bul edildi. 

Askerî memurlara müteallik kanunun beşinci mad-
desile zeylinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki mu
vakkat madde eklenmesine dair kanunun ikinci mad-

Teklifler 
1 — Kütahya mebusu Mehmed Somer ve Naşid 

Uluğun, muamele vergisi kanununun 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/76) 
(Iktjşad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

,,rr Mazbatalar 
2 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 

müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat »riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve 
limanlan işletme umumî idaresi 1934 yılı hesabı kat-
ğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/502, 1/615) (Ruznameye) 

t 3?— Devlete aid icareteynli ve mukataalı gayri-
menkullerin kıymetlendirilmesi hakkmda kanun lâ
yihası ye • Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(l/1007),e^P«z»amey«) 
^ 4 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne., dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı cetvelin 
Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında, kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbatalar^ (1/1063) (Ruznameye) 

desinin tadiline, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükümeti 

arasında münakid muhadenet ve teşriki mesai muahe
desinin tasdîkma dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri yapıldı. 

Emekli binbaşı Aytuğun cezasmm affi hakkındaki 
teklif müzakere ve reddedildi. 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtına, 
Maarif vekâletine bağlı Ertik okulları mütedavil ser
mayesine dair kanun lâyihaları da kabul edilerek pa
zartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Hilmi Uran Niğde Konya 

Cahid Oral Ali M, Göker 

5 — istiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkmda kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/1013) (Ruznameye) 

6 — Türkiye ile Çekoslovakya arasında imza edi
len ticarî mübadeleleri tanzime mütedair anlaşmanın 
tasdiki hakkmda kanun lâyihası ve Hariciye ve Ik-
tısad encümenleri mazbataları (1/1019) (Ruznameye) 

7 — Türk - Yugoslav ticaret ve seyrisefain mua-
hedenamesine munzam protokolün tasdikma dair ka
nun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri maz
bataları (1/1052) (Ruznameye) 

8 —• Vakıflar umum müdürlüğü 1934 yılı hesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tekeresile Vakıflar 
umum müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisi hak
kmda kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/506, 1/784) (Ruznameye) 

9 — Vilâyet idaresi kanununun 2 nci ve 71 nci 
maddelerini değiştiren 3001 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinkı tadili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (1/1004) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ OELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canrtez 
KÂTİBLBR — Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh) 

«•» 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Bafranın Dededağı köyünden Mehmedoğ-
lu Çete namile maruf Çolak Hasan Bayrağın 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/466) [1] 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 — Kütahya mebusu Mehmed Somerin, as
kerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı hükümler 
eklenmesine dair olan 3028 sayılı kanunun birin
ci maddesinin tefsiri hakkında takriri ve Maliye 
ve Bütçe encümeıdeıi mazbataları (4/66) [2] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 — Maaş kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/737) [3] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 — Urfa mebusu General Afamed Yazgan ve 
Kırşehir mebusu Ali Rıza Esenin, Ankara Yük
sek Ziraat enstitüsü kanununa bir madde eklen
mesi hakkında kamm teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (2/63) [4] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü kanununa 
muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun 

MADDE 1 — 10 haziran 1933 tarih ve 2291 

[1] 219 sayılı basmıayazı zabtın sonundadır. 
[2] 222 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 220 saydı bdsmayazı zabtın sonundadır, 
[4] Birinci müzakeresi 70 nci inikad zabtın-

dadır, 

sayılı Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü kanunu
na aşağıdaki muvakkat madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — Ankara Yüksek 
ziraat enstitüsünün teşkilinden evvel Ziraat, 
Baytar, ve Orman yüksek mekteblerinde mü
derrislik yapmış olub da enstitünün teşkilinden 
sonra bu enstitüye doçentlikle girmiş ve bilâha
re büyük muvaffakiyetlerinden dolayı vaktin
den evvel profesörlüğe terfi ettirilmiş olanlara 
terfi tarihlerinden itibaren profesörlük maaşı 
verilir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Madeyi re
ye arzediyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzeriyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

5 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 2822 sayılı kanuna e k 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1028) [1] 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Posta, telgraf ve telefon teşkilât kanununa ek 
kanun 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon ida
resi teşkilât ve vazifelerine aid 2822 sayılı ka
nunun 25 nci maddesine bağlı (1) numaralı cet
velin telefon işleri ve vilâyetler kısımlarma 

[1] Birinci müzakeresi 70 nci inikad zabtın-
dadır. 
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bu kanuna bağlı cetvelde derece ve aded ve 
maaşları gösterilen memuriyetler ilâve edil
miştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
merbutu cetvelle beraber reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî müdürlüğe bağlı ola
rak vazife yapacak olan İzmir telefon müdür
lüğü, kanunun (17) nci maddesinde mevzubahs 
vilâyet müdürlükleri sıfat ve salâhiyetini ha
izdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
cetvelin îzmir telefonu kısmmdaki memuriyet
lerde 1938 malî yılı zarfmda îcra Vekilleri He
yetince tesbit edilecek ücretlerle Türk veya ec
nebi istihdam edilebilir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun 31 mayıs 1938 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Nafıa vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. . 

£ — Askerî memurlar "hakkındaki kanuna bir 
madde île bîr muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun Uyİkassı ve MÜU Müdafaa encümeni maz
batası (İ/1071) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Askerî memurlar hakkındaki kanunun sonuna 
bir madde ile bir muvakkat madde ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 1455 sayln kanunun sonuna 

aşağıdaki madde ile muvakkat madde eklenmiş
tir : 

Askerî hâkim ve muallim olmak üzere fakül
telerden neşet edenler ihtiyat subay mektebi 
tahsilini muvaffakiyetle bitirdikten sonra ihti
yat asteğmenliğe terfi ettirilir ve yedinci smrf 
memurluğa naklolunurlar. Altıncı smıfa terfi
leri de fakültelerden subay olarak ayni tarihte 

[1] 223 sayûı basmayazı zabtın işonundadır, 

neşet eden dört sene tahsile tâbi emsaUerile bir
likte icra edilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel muvazzaf talebe olarak ordu nam ye 
hesabma fakültelerde yetiştirilmiş askerî hâkim 
ve muallimler de yukarıdaki madde hükmünden 
istifade ettirilir ve ehliyetleri tasdik edilenlerin 
terfileri yapılır ve yeni sınıflarında da nasıblarz 
emsallerinin terfi tarihine götürülür ve bu na-
sıb ilerlemelerinden dolayı geçmiş zaman için 
kendilerine bir gûna tediyede bulunulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea yar 
mı? Beye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN - T JKaji^eyi reye arzediyorum. Ka* 
bul edenler ... Etmeyenler «..Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — 1455 numaralı kanunun bazı maddele-

rile bu kanunun ikinci maddesini tadil eden 1637 
sayılı kanunun birinci maddesini muaddil 2016 
numaralı , kanunen 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/1072) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı?. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Askerî memurlar hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 2016 sayılı kanunun 

2 nci maddesini değişlîren kanun 
MADDE 1 — 1455 sayılı kanunun bazı mad

delerini değiştiren 2016 saydı kanunun 2 nci 
maddesi) aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Kadrosuna göre. askerî mühendisler 1453 sa
yılı subay ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunda yazılı 2 nci derecenin mukabili 
maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de 3 ncü 
derece mukabili maaşa kadar ve yüksek mekteb 
mezunu olan askerî muallimler 4 ncü derece mu
kabili maaşa kadar ve Askerî Temyiz mahkemesi 
müddeiumumisi 2 nci derece maaşa kadar maaş 
alırlar ve bulundukları memuriyet! uvanmı ta
şır askerî memurlardır 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar. 
Etmeyenler... KabuV edilmiştir* . 

[1] 225 sayılı basmayazı zabtın sonundadw, 
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MÂDDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra

ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 — Ordu zabıtan heyetine masus terfi ka

nununun 2 nci ve 9 ncu maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/1073) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı?. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ordu subayları heyetine mahsus terfi kanu
nunun ikinci ve dokuzuncu maddelerinin ta

diline dair kanun 
MADDE 1 — 863 sayılı kanunun ikinci mad

desi aşağıda gösterildiği üzere tadil edilmiştir: 
Ordu subaylarmm rütbe sıralan aşağıda gös

terilmiştir : 
Asteğmen, 
Teğmen, 
Üsteğmen, 
Yüzbaşı, 
Binbaşı, 
Yarbay, 
Albay, 
Tuğgeneral, Tuğamiral, 
Tümgeneral, Tümamiral, 
Korgeneral, Koramiral, 
Orgeneral, Oramiral, 
Maraşal, Büyük amiral, 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı?. 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — 863 sayılı kanunun dokuzuncu 

maddesi aşağıda gösterildiği üzere tadil edil
miştir: 

Tuğgenerallığa ve daha üst rütbeye terfi et
tirilecek subaylarla umum kurmay subaylarmm 
terfileri, üst rütbeye terfi liyakatleri sicil ile 
tasdik edildikten sonra Genel kurmay başkanlı
ğının muvafakatile Millî Müdafaa vekaletince 
teklif ve alelûsul icra edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 226 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müakeresi bitmiştir. 
9 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi ka

nununun 14 ncü maddesile bu kanunun 1494 nu
maralı kanunla tadil edilen 10 ncu ve 16 net 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 2162 sa
yılı kanunun birinci maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası ve MÜlî Müdafaa encümeni maz
batası (1/1069) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

MİLLÎ M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK ( Er
zurum ) — Lâyihayı tekrar encümene istiyoruz. 

BAŞKAN — Taleb üzerine lâyihayı encüme
ne gönderiyoruz. 

10 — Yugoslavya Hükümetinden alınan taz
minatın Kızılay cemiyetine verilmesine dair ka
nun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1031) [2] 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Lâyihanın müstaceliyetle müzake
resini istiyoruz. 

BAŞKAN — Encümen müstaceliyetle müza
keresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yugoslavya Hükümetinden alman tazminatın 
Kızılay cemiyetine verilmesine dair kanun 
MADDE 1 — 2382 sayılı kanunla tasdik edil

miş olan itilâfname mucibince Yugoslavya Hü
kümeti tarafından verilen tazminat, teraküm 
eden faizile birlikte, Heybeliadadaki verem sa-
natoryomu ve Haydarpaşa numune, îzmir em
razı sariye ve istilâiye hastanelerine mülhak 
olarak en çok yatak adedi temin etmek sure-
tile vücude getirilecek verem pavyonu ve daire
leri inşasma ve bu hususta icab eden tesisata 
sarfedilmek üzere Kızılay cemiyetine verilir. 
Cemiyet inşaat ve tesisatı vücude getirdikten 
sonra bunları Devlete devreder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. 

[1] 224 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 221 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yürüt

meğe Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Çarşamba günü 15 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15, 20 

..«..,. 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 219 
Bafranm Oededağı köyünden Memedoğlu çete namile ma
ruf çolak Hasan Bayrağın ölüm cezasına çarptırılmasına 

dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/466 ) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 4/1371 

l-III - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu 1319 doğum lu Memedoğlu Çete namile maruf Çolak Hasan 
Bayrakm ölüm cezasına çarptırılması hakkında S amsun ağır ceza mahkemesinoe verilen ve Temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere A dliye vekilHğînden 26 - II - 1938 tarihli ve Ceza 
İşleri umum müdürlüğnün 84/53 sayılı tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunul
muştur. ' • ' ! I. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilme sine müsaadelerini rica ederim. 
x Başvekil 
C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/466 
Karar No. 35 

1- VI -1938 

Yüksek Reisliğe 

Çoban Mahmudu taammüden öldürmekten, 
Haşim Hocayı diğer bir arkadaşile müştereken 
boğazından kesmekten ayrıca suçlu Bafranm 
Dededağı köyünden Memedoğlu 1319 doğumlu 
Çete namile maruf Çolak Hasan Bayrağm ölüm 
cezasile mahkumiyetine dair Samsun ağır ceza 
mahkemesinden verilen hükmün tasdikma ve 
müteakib muamelenin Büyük Millet Meclisince 
ifasma dair Temyiz birinci ceza dairesinden sa
dır olan 7 - 1 -1938 tarih ve 65 saydı ilâm Baş
vekâletin 1 - m - 1938 tarih ve 4/1371 saydı 
tezkeresile Encümenimize havale edilmiş olmak
la ilâm ve merbutu dosya tedkik olundu. 

İlâm ve zabıtname mündericatma göre : 

suçlu Memedoğlu Çete namile maruf Çolak Ha
san Bayrağm arkadaşı Dursunoğlu Yakub ile 
birlikte Haşim Hocayı ve ayrıca bıçağmı aldı
ğından dolayı kendisini muhtara şikâyet eden ve 
bu suretle bıçağı geri alan Çoban Mahmudu ta
ammüden öldürdüğü sabit olarak ölüm cezasma 
mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere neticesin
de : Çoban Mahmudu taammüden öldürdüğün
den dolayı suçlu Çete namile maruf Memedoğlu 
Çolak Hasan Bayrak hakkında hükmolunan 
ölüm cezasmm hafifleştirilmesini ve değiştiril
mesini mucib kanunî bir sebeb görülemediğin
den Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad-



desi matmme ovmam, Jnten» kawr veril
mesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine ara
na ütififtlda Jcssar W6tf£w$çfaF. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Amiye .̂meisa M:M. mm 

Çorum JBkKSİi JBrzomm 
Münir Çağıl Salâh Yargı FmtâBiımm 

Kocaeli 
Ragib Akça 

Balıkesir 

Bur*a 
8.JF, Talay 

Konya 
B. Türel 

^Kayseri 

Sı 
AUf Akgüç 

Kocaeli 
Hay ri Tem 

Antalya 
W. A$cs$y 

mm* 

ÇB:Bş$m : 219) 



S. Sayısı: 220 
Maaş kanununa mûzeyyel kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (İ/737) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar, müdürlüğü 
Sayı : 6/944 

24 - III * 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1108 sayılı kanuna zeylen Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 19 - III -
1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası «sbabı mcibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
I. İnönü 

Bu kanun lâyihasmm esbabı mucibesi 1937 yılı muvazenei umumiye kanunu esbabı mudbesi 
içinde zikredilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1108 numaralı kanuna mûzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bir vekâlet veya idarenin kadro
sunda gösterilen herhangi bir memur ve müstah
dem kadroda muhassas maaş veya ücretle o ve
kâlet veya idarenin her hangi bir kısmına da
hil vazifelerde münhal olmasma bakılmaksızın 
istihdam olunabilir. Bu suretle istihdam edilen
lere vekâlet maaşı ve ikamet yevmiyesi veril
mez. 

Yukarı derecedeki vazifeler maaşatı karşılık 
gösterilmek suretile daha aşağı derecelerden me
mur tayini caizdir. 

MADDE 2 — Asalet veya vekâlet namile 
verilecek paranın mecmuu asalet ve vekâlet su
retile idare edilen memuriyetlerden hangisi 
yüksek ise onu bir derece fevMndeM maaşı ge
çemez. Ücretli vazifelerde de ücretin tekabül et
tiği derece maaşları bu hükme esas ittihaz olu

nur, Muallimler bu hükme tâbi değildir. Ancak 
bir muallim dersin mahiyeti ne olursa olsun 
resmî ve hususî müesseselerde haftada 24 saat
ten fazla ders deruhde edemez. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta
rihinden muteberdir. 

I 

MADDE 4 — Bu kanun hükmünü icraya ic
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19 - IH -1937 
Bş. V. Ad. V. 
1. İnönü Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 

Dr. T. B. Araş 
Mf. V. Na. V. 

S. Artkan A. Çetinkaya 
S. î. M. V. G. î. V. 

Dr, B, Saydam Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. V. 
Dr. B. Saydam 

î t T. 
G. Boyar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 



Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 1 - Yİ - 1938 
Mazbata No. 148 
Esas No. 1/737 

Yüksek Reisliğe 

1108 sayılı maaş kanununa ek olarak hazır-
lanıb Başvekâletin 24 mart 1937 tarih ve 6/944 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası encümenimize verilmekle Maliye 
vekâleti namma Bütçe ve Malî kontrol umum 
müdürü hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

Teklif olunan lâyihanın birinci maddesi 
1931 malî yılı bütçe kanununun 19 ncu madde
sinin mütenazırı olub iki hükmü ihtiva etmek
tedir. 

Bu hükümler bazı dairelerin Büyük Meclisçe 
kabul edilen teşkilât kanunlarında yer almış ol
duğundan 1932 malî yılı başmdan beri meriye
ti muhafaza edilen bu maddenin artık meriyet
te bulundurulmasına lüzum kalmamıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesi ise, 1932 malî yılı 
bütçe kanununun 26 ncı maddesinin mütenazı
rıdır. Kezalik iki hükmü ihtiva eden bu mad

denin muallimlere aid olan son kısmı 2517 sayı
lı kanunla değiştirilmiş ve asalet veya vekâlet 
namile verilecek para hakkında olan ilk kısmın
daki hükümden ise tatbikatta düşünüldüğü gibi 
büyük bir istifade temin edilememiş olmakla bu 
maddenin dahi meriyette bulundurulmasına lü
zum görülmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur . 

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

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâ. 

İstanbul Balıkesir Gümüşane 
F. öymen E. Adakan D. Sakarya 
Kırşehir Maras Muş 

M, S ey f eli A. Tiridoğlu Ş. Çiloğkt, 
Seyhan Siird Sivas Yozgad 

N. Eldeniz M. Mayakon Remzi Çiner 8. Içöz 

( â . Sayısı;: 22Ö ) 



S. Sayısı: 221 
Yugoslavya Hükümetinden alınan tazminatın Kızılay Cemi
yetine verilmesine dair kanun lâihası ve Sıhhat ve içtimai 

muavenet ve Bütçe encümenleri mazbatalzrı (I/I03I) 
T. 0. 

Başvekâlet 7 - V -1938 
Kararlar müdürlüğü 

Şayi : 6/1919 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yugoslavya Hükümetinden alınan tazminatın Kızılay cemiyetine verilmesi hakkında Maliye ve
killiğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetinin 5 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
. C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Hükümetimizle Yugoslavya arasında 28 teşrinievvel 1933 tarihinde aktedilen ve 2382 numaralı 
kanunla tasdik olunan mukavele mucibince, iki devlet tebaasının mütekabil hak ve menfaatleri 
tasfiyeye tâbi tutulmuş ve bu tasfiye neticesinde Yugoslavya tarafından Türkiyeye 17 milyon di
nar verilmesi kabul edilmiştir. 

Yugoslavya Hükümetince emvaline vazıyet edildiğini ileri sürerek hak iddia eden sekiz binden 
artık vatandaş vardır. Bunların ne dereceye kadar hak sahibi olduklarmr müsbet vesaik beyanna
melerine merbut olmadığı gibi hakikaten mallarına vaziyet edilmiş olan vatandaşlara aid malların 
kıymetleri de bilinememektedir. 

Nitekim ; itilâf namenin aktinden evvel müracaat etmiş olan (5575) vatandaşa aid beyannameler 
hakkında Yugoslavya Hükümeti; bir kısmının hiç malı bulunmadığı, bir kısmının mallarını sat
mış oldukları, bazılarının hiç mal sahibi olmadıkları ve mütebakisinin de fazla mal beyan ettikleri 
şeklinde mütalea beyan etmiştir. Hangilerinin ne derecede ve ne krymette hak sahibi olduklarını 
tesbit etmeğe medar olacak vesaiki mevcud olmayan 8783 müracaat sahibine eldeki 476 bin küsur 
liranın tevziinde haklı bir ölçüye istinad edilemeyeceği ve hepsine müsavat dairesinde taksim yo
luna gitmekte de isabet olamayacağı aşikârdır. 

Esasen ekserisi memleket haricinden gelen muhacir ve mülteciler sırasında iskâna tâbi tutulmuş 
olacakları gibi heyeti umumiyesi memleket içinde yerleşmiş ve birer iş sahibi olmuşlardır. 

Binaenaleyh Yugoslavya Hükümeti tarafından verilen mevzubahs tazminatın memleketin içtimaî 
bünyesinde bütün ferdlere şamil yüksek vazifeler deruhde etmiş bulunan ve her türlü felâketler 
karşısında vatandaşların yardımına koşan Kızılay kurumuna verilerek faydalı ve müsmir bir halde 
kullanılması için işbu kanun lâyihası tanzim kılmdı. 
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SıJıhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. 1. M. Encümeni 
Esas No. 1/1031 

Karar No. 10 

30 -V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Yugoslavya Hükümetinden alınan tazminatın 
Kızılay Cemiyetine verilmesi hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 7 mayıs 
1938 tarih ve 6/1919 numaralı tezkeresile gön
derilen ve Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile beraber Sıhhat 
ve içtimaî mavenet vekili ve Kızılay cemiyeti 
reisi hazır bulundukları halde okundu ve konu-. 
şuldu: ' 

2382 numaralı kanunla tasdik olunan itilâf-
name mucibince Yugoslavya Hükümeti tara
fından verilen 17 000 000 dinar tazminatın Yu-
goslavyada emvaline vaziyet edilmiş olan vatan
daşlara tevzii lâzımgelmekte ise de Hükümetin 
esbabı mucibesinde, müracaat edenlerin verdik
leri beyannamelerin vesaiki mevcud olmadığın
dan hangilerinin hakikate» mal bıraktığı ve 
bırakanların mallarının kıymetlerinin neden 
ibaret olduğu tebeyyün edemiyerek hak sahibi 
olub olmayanlar ayırd edilememesinden dolayı 
bu paranın dağıtılmasına imkân bulunamadığı 
bildirilmiş olduğu gibi müracaat edenlerin ço
ğunun muhacir ve mülteciler arasında iskâna 

tâbi tutulmuş olacakları da yazılmıştır. Şu hale 
göre Hükümetin teklifi veçhile 17 000 000 mil
yon dinarın tutarı olan 476 000 küsur liranın 
faizile birlikte memleketin içeri kısımlarında 
ve en münasib bir yerinde ayrıca müstakil bir 
verem sanatoryomu inşasına sarfedilmek üzere 
en büyük hayır müessesemiz olan Kızılay cemi
yetine verilmesi muvafık olduğuna kaj"âr veril
miştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

S. t. M. E. Reisi 
Erzurum 

Dr. A. F. Tuzer 
Ankara 

M. M. Kâtib 
Bursa Edirne 

Dr. R. Güran Dr. F. Memik 
Balıkesir ' Bursa 

Dr. T apt as Dr. H. V. Somyürek Dr. S. Konuk 
Çankırı Denizli Konya 

F. N. örkün Dr. H. Berkman Dr. O. Ş. Uludağ 
Mardin Niğde Niğde 

Dr. R. Levent Dr, Abravaya A. V. Uluçay 
Ordu Sinob Çankırı 

Dr. Z. N. Yaltırtm H. Okan H. özgener 

Btitçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 149 
Esas No. 1/1031 

Yüksek Reisliğe 

2 - VI - 1938 

Yugoslavya Hükümetinden alman tazminatın 
Kızılay cemiyetine verilmesi hakkında olub Baş
vekâletin 7 mayıs 1938 tarih ve 6/1919 sayılı tez
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbata-
sile birlikte Encümenimize verilmiş olmakla 
okundu ve konuşuldu : 

Yugoslavyada mal terkeden vatandaşlardan 
bir kısmınm mallarına karşılık olmak üzere ak-

tedilen itilâfnanıe mucibince Yugoslavya Hü
kümeti taraf nidan verilmiş olan 17 milyon lira
dan ibaret tazminatın istihkak sahihlerine tev
zii, gerek bunların ibraz ettikleri vesaikin nok
sanlığı ve bunların sıhhatinin ve gerek terket-
tîkleri malların hakikî kıymetlerinin bilinmemesi 
gibi sebeblerden dolayı, mümkün görülememiş 
ve bu vatandaşlardan muhaceret ve iltica suretile 
gelmiş olanların iskân yolile ihtiyaçları temin 

( S . »ayısı : 221) 



3 — 
edilmiş ve evvelce gelenler de memlekette yer
leşerek iş güç sahibi bulunmuş olmakla bu pa
ranın ıbir içtimaî yardıma hasır ve tahsisi daha 
uygun görülmüş ve bu maksadla bir verem has
tanesi vücude getirilmek üzere bu tazminatın fa-
izile birlikte Kızılay kurumuna verilmesini te
min için mezkûr lâyiha sevkedilmiştir. Gerek Hü
kümetin ve gerekse Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin esbabı mucibe lâyihalarında zikro-
lunan bu sebeblerden dolayı lâyiha Encümeni-
mizce de esas itibarile kabul olunmuştur. 

Ancak bu para ile ne yapılabileceği noktası 
üzerinde encümence tevakkuf olunmuştur. Hü
kümet bir verem hastanesi Sıhhiye encümeni 
ise memleketin iç taraflarında bir sanatoryom 
vücude getirilmesini istemiştir. 

Encümen müzakerelerinde hazır bulunan 
Kızılay kurumu başkanının verdiği izahattan bu 
para ile müstakil bir sanatoryom veya bir has
tane vücude getirilecek olursa o müessesenin bü
tün tesisat ve teçhizatını da birlikte yapmak 
lâzımgeleceğinden ancak azamî yüz yataklı bir 
müessese vücude gelebileceği halbuki bu para 
ile mevcud verem müesseselerine birer pavyon 
veya daire ilâve edilecek olursa o müesseselerin 
teşkilât ve tesisatından da istifade edileceği için 
yatak adedinin üç yüze çıkarılması kabil olaca
ğı anlaşılmıştır. 

Encümen azalarından bir kısmı Yugoslavya-
da mal terketiniş olan vatandaşlar tarafından 
teberru edilmiş sayılan bu para ile ne yapıla
bileceği düşünülürken evvelemirde bu vatan
daşların zımni arzularını nazarı itibare almak 
lâzımgeleceğini ve bu takdirde bu vatandaşların 
namına yapılacak müessesenin müstakil ve ayrı 
olarak vücude getirilmesi doğru olacağını ve 
bu bakımdan hem Hükümetin ve hemde Sıhhi
ye encümeninin noktai nazarında isabet bulun
duğunu, .ancak Devlet müesseselerinde veremli
lere mahsus yatak adedi ihtiyaca kâfi halde ol
madığından bu paranın yatak adedinin çoğaltıl
ması için kullanılması en iyi bir içtimaî yardım 
teşkil edeceği de düşünülerek gerek bu nokta
nın gerekse birinci noktanm telif edilebilmesi 
için mevcud teşkilâttan da mümkün olduğu ka
dar istifade edilmek üzere Heybeliadadaki ve
rem sanatoryomu yanmda müstakil bir- pavyon 
vücude getirilmesi daha uygun olacağını ileri 

sürmüşler ise de encümen ekseriyetince W pkra 
yalnız Heybeli&dada bir pavyon inşasına tahsis 
edildiği takdirde oradaki müessesenin teşkilâtı 
yeniden ilâve edilecek olan bu üç yüz yatağı 
idareye kâfi gelmiyeceği ve binâenaleyh ayrıca 
teşkilât da vücude getirmek lâzımgeleceğd, bu 
takdirde ise yatak adedini azaltmak zarurî ola
cağı ve bu, vatandaşların verdikleri paradan hak-
kile istifade edilebilmek için yeniden teşkilât ve 
tesisatı icab etmeyecek şekilde muhtelif ve mev
cud müesseselere parça parça yatak adedleri ilâ
ve edilmesi ve bu suretle üç yüz yatak yapılması 
daha münasib olacağı ve bu şekil bu vatandaşla
rın zımnî arzularına daha uygun bulunacağı dü
şünülerek Heybeliadadaki verem sanatoryomu ya
nında 75-100 yataklı bir pavyon vücude getirilmesi, 
Haydarpaşa numune hastanesindeki veremlilere 
mahsus koğuşun yüz yatak alabilecek şekilde tev
sii ve tzmir emrazı sariye ve istilâiye hastanesi
nin yanında da 100 - 120 yataklı yeni bir pavyon 
vücude getirilmesi kararlaştırılmış ve o şekilde 
kanun lâyihası değiştirilerek yeniden yazılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 

istanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen E. Adakan E, Sabrı Akgöl 

Kırşehir Malatya Mardin 
M. Seyfeli M. öker R. Erim 

Ordu Sivas 
H. Yalman- Remzi Çiner 

Tokad Yozgad 
8. Genca 8. îçoz 

Hükümetin bir (verem hastanesi), Sıhhiye 
encümeninin de (Memleketin iç taraflarında 
bir sanatoryom) vücude gettirilmesi hakkında
ki teklifleri partice ittihaz olunan karara mu
vafık birer tatbik sureti olub, buna aykırı ola
rak, mezkûr paranın muhtelif hastanelere ser-
piştirilmesi suretile sarfı cihetine gidilmesini 
hem karara, hem de maksada mugayir gördü
ğümden Bütçe encümeninin noktai nazarma 
muhalifim. 

Siird 
M. Mayakon 

( S . Sayısı : 221) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yugoslavya hükümetinden alman tazminatın 
Kızılay Cemiyetine verilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2382 numaralı kanunla tasdik 
edilmiş olan itilaf name mucibince Yugoslavya 
Hükümeti tarafından verilen tazminat teraküm 
eden faizile birlikte bir verem hastanesi inşasma 
sarf edilmek üzere Kızılay cemiyetine verilir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yugoslavya Hükümetinden alman tazminatın 
Kızılay cemiyetine verilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2382 numaralı kanunla tasdik 
edilmiş olan itilâfname mucibince Yugoslavya 
Hükümeti tarafından verilen tazminat teraküm 
eden faizile birlikte bir verem sanatoryomu in
şasına sarf edilmek üzere Kızılay cemiyetine 
verilir. 

MADDE 2 
muteberdir. 

MADDE 3 -

— Bu kanun neşri tarihinde» 

— Bu kanun hükümlerini yürüt-
ineğe Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da.V. 
Ş. Kaya 
Mİ V. 

8. Ankan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

5 - V -1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Na. V. fk. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kdsebir 
G. t V. Zr. V. 

Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

MADDE 2 
nen 

MADDE 3 
aynen 

, 

— Hükümetin 2 nci maddesi ay-

— Hükümetin 3 ncü maddesi 

(S . Sayısı : 221) 
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BtjTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRÎŞÎ I 

MADDE 1 — 2382 sayılı kanunla tasdik edil
miş olan itüâfname mucibince Yugoslavya Hü
kümeti tarafından verilen tazminat, teraküm 
eden faizüe birlikte, Heybaliadadaki verem aa-
natoryomu ve Haydarpaşa numune, tzmir 
emrazı sariye ve istilâiye hastanelerine 
mülhak olarak en çok yatak adedi te
min etmek suretile yücude getirilecek ve
rem pavyonu ve daireleri inşasma ve bu hususta 
icab eden tesisata sarfedjUmek üzere Kızılay ce
miyetine verilir. Oemiyşt inşaat ve tesisatı vü-
cude getirdikten sonra bunları Devlete devreder. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen 

(S. Sayen : & İ ) 





S. Sayısı: 222 
Kütahya mebusu Memed Somerin, Askeri ve mülkî tekaüd 
kanununa bazı hükümler eklenmesine dair olan 3028 sayılı 

kanunun I nci maddesinin tefsiri hakkında takriri ve 
Maliye Bütçe encümenleri mazbataları (4/66) 

14-1 - 1938 
Yüksek Başkanlığa 

3028 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 1 nci maddesinin tatbikında evvelce ma
aşlı olarak 15 seneden ziyade Devlet hizmetinde bulunubda bilâhare mezkûr madde de yazılı ida
relerden birine intisab etmiş ve fakat adı geçen kanunun neşrinden evvel bu idarelerden ayrılmış 
olan memurlara şümulü olmayacağı şeklinde tatbikat görmekte ve alâkalılar bu yüzden mağdur 
ve perişan olmaktadır. 

Keyfiyetin Büyük Millet Meclisince tedkik ve tefsiren halledilmesini dilerim. 
Kütahya mebusu 

M. Somer 

Malîye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 4/66 
Karar No. 32 

29 -IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

3028 numaralı kanunun birinci maddesinin 
tefsiri hakkmda Kütahya mebusu Memed Somer 
tarafından Yüksek Reisliğe sunulan takrir En
cümenimize havale buyurulmakla mumaileyh ve 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekâletleri mü
messilleri hazır oldukları halde mezkûr takrir 
Encümenimizde okundu ve müzakere edildi. 

Maliye vekâleti mümessili tarafından veri
len izahata nazaran mezkûr 3028 numaralı ka
nun evvelce maaşlı Devlet memurluklarında 
buîunub bilâhare işbu 3028 numaralı kanunda 
sayılan inhisar idarelerinde ücretle istihdam 
edilmiş ve edilmekte olanların cümlesine tatbik 
edilmiş ve edilmekte olub ancak inhisarlar 
umum müdürlüğü memurlarının tekaüdlüğüne 
dâir olan 2921 numaralı kanunun meriyete gir
diği tarih ile işbu 3028 numaralı kanunun me

riyeti girdiği tarih arasmda, mezkûr 2921 numa

ralı kanun hükmüne tevfikan tekaüde sevkedil-
miş bulunanlar hakkmda tatbik edilmediği ifa
de edilmiş ve hazır bulunan takrir sahibi 
Memed Somer ise bunların işbu kanun hüküm
lerinden hariçte bırakılmasının ruhu kanuna mu
halif olduğu ve esasen 2921 numaralı kanuna 
tekaddüm etmiş bulunan Heyeti Umumiye içti
maları sırasında kendisinin bu gibiler hakkmda 
olan takririnin Heyeti Umumiyece nazarı dik
kate alınması dahi vazn kanunun bunlar hakkın
daki şefkat ve merhametinin delili olduğunu ve 
binaenaleyh mahza altmış yaşma varmış olma
larından dolayı 2921 numaralı kanunun bida
yeti meriyetinde işlerinden çıkarılmış olan bu 
vatandaşlarm haklarmm dahi tanınması iktiza 
ettiğini ve zaten kanun hükmünün bunlara 
teşmiline mâni hiç bir kayid dahi bulunmadığını 
beyan etmiştir. 
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Içabmı tedkik eden Encümenimiz; işbu 3028 

numaralı ka,nunun evvelce Encümenimize uğra
madan ve münhasıran Bütçe encümeninin ted-
kikrndan geçmek suretile Heyeti Umumiyece ka
bul edilmiş olduğunu nazarı dikkate alarak mez
kûr kanunun tefsirinin dahi Bütçe encümenine 
aid olacağı ve binaenaleyh oraca tedkikı icab 
edeceği neticesine varmış ve bu sebeble işin esa
sını tedkika girişmeksizin Yüksek Riyasete tak
dimine karar vermiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E-. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Bayazıd Yozgad Yozgad 
Aşağıda yazılı sebeblere bi
naen bu karara muhalifim. 

İhsan Tav E. Draman E. Draman 
Bursa Gümüşane Mardin 

Dr. G. Kahraman Ş. öndersev O. Dinçer 

3028 sayılı kanunun birinci maddesinin tef
sirine müteallik Kütahya mebusu Memed Somer 
tarafından Yüksek Reisliğe sunulub Maliye 
encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize 
havale buyurulan takrir Maliye vekâleti mü
messili hazır olduğu halde okundu ve müzakere 
edildi. 

3028 sayılı kanunun birinci maddesinde ev
velce tekaüd hakkmı haiz Devlet memurlukla
rında on beş sene çalışmış olanlardan Devlet 
demiryolları ve İnhisarlar umum müdürlüğün
de ve mülga Tütün ve müskirat ve barut inhi
sarlarının Devletçe idare edildiği devrelerde 
ücretle daimî vazifelerde istihdam edilmiş bu
lunanların bu idarelerde ücretle geçirdikleri 
hizmet müddetleri tekaüdlük müddetine ilâve 
edileceği ve bunlarla yetimlerine tekaüde tâbi 
son memuriyet maaşları üzerinden ve hizmet
leri mecmuuna göre 1683 sayılı kanun hük
mü mucibince tekaüd maaşı tahsis olunacağı 
sarahaten yazılıdır. Bu madde hükmü, Devlet 

içel Malatya Manisa 
E. înankur M. N. Zabcı Tahir Hitit 

Zonguldak Tekirdağ 
Muhalifim 

S. Necati G. Faik öztrak 

Her ne kadar 3028 numaralı kanun evvelce Ma
liye encümeninden geçmemiş ise de mezkûr ka
nun 1683 numaralı kanuna ek olmasına ve 1683 
numaralı kanun ise Maliye encümeninin dahi iş
tirak ettiği bir Muhtelit encümence tedkik olun
muş bulunmasına ve saniyen havaleye dair bu gi
bi itirazlar dahilî nizamnamenin 67 nci maddesi 
ahkâmınca muayyen bir müddet zarfında yapıl
mak lâzımgelib bu müddet ise halen geçmiş bu
lunmasına binaen encümenimizce işin esasını ted-
kike hiç bir mâni olmadığı kanaatindeyiz. 

Diyarbakır Yozgad 
//. öniz E. Draman 

memuriyetlerinde en az on beş sene geçmiş olan 
tekaüde tâbi hizmet müddetine isimleri yu
karıda yazılı Devlet müesseselerinde mesbuk 
hizmeti ilâve etmek suretile mutlak bir hak ta
nınmış olduğunu göstermekte ve bu kanunun 
neşrinde bu müesseselerden ayrılmış olanlarm 
da bu mutlak hükümden istifade etmelerine 
mâni bir kayid ve işaret bulunmamaktadır. Bi
naenaleyh bu evsafı haiz memurlardan 3028 
sayılı kanunun neşrinden evvel İnhisarlar 
umum müdürlüğünden kendi rızalarile veya 
yaşlan altmışı geçmek dolayısile bu idarece 
vazifelerine nihayet verilmek suretile idare
lerden ayrılmış olanlarm İnhisarlar memur
ları tekaüdlüklerine aid 2921 sayılı kanundan 
istifade ederek verilmiş olan tazminat baha-
nesile 3028 sayılı kanunun bahşettiği haktan 
mahrum bırakılmalarına kanunen imkân yok
tur. Ancak vaziyet ve vasfılarma göre mahalli 
tatbik bulan iki kanunun verdiği haklardan 
bir şahsm ayni sebeble ayrı ayrı istifade etme-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.M.M. \ .; j j j 
Bütçe encümeni 2 - VI -1938 
Mazbata No. 147 
Esas No. 4/66 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 222 ) 



si de caiz olamayacağından 3028 sayılı kanun
dan istifade edeceklerin' 2921 sayılı kanuna gö
re evvelce aldıkları tazminatların defaten ve
ya tekaüd maaşlarmdan mukassatan istirdadı 
suretile 3028 sayılı kanuna tatbik mecrası ve
rilmesi doğru ve lüzumludur. Teşrih edilen va
ziyete göre muamele ifası bu iki kanunun sarih 
hükümlerinden istinbat edilmekte olub bu hu
susun bir tefsir mevzuu da teşkil etmeyeceği 
Encümenimizce düşünülmüştür. 

Yüksek Heyetin tasvibine arzolunur. 
Eeis Keis V. Bu M. M. 

Burdur İsparta Kayseri 
M. Şeref Özkan Mükerrem Ün\sal F. Baysal 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Malatya 

M. öker 
Muş 

Şi Çiloğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Trabzon 

S. Karadeniz 

Balıkesir 
E. Adakan 
Kayseri 

N. Kerven 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Siird 

M. Mayakon 
Yozgad 
8. îçöz 

Gazi Anteb 
A. II. Ayerdem, 

Kırklareli 
Ş.ödül 
Mardin 
B. Erten 

Ordu 
E. Yalman 

Sivas 
Remzi Çiner 
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S. Sayısı: 223 
Askerî memurlar hakkındaki kanuna bir madde ile bir mu
vakkat madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî 

müdafaa encümeni mazbatası (1/1071) 

T. C. 
Başvekâlet 30 - V - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2241 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

(1455) sayılı kanunun sonuna bir madde ile bir muvakkat madde ilâvesi hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

r • " " • " • Mucib sebebler 

Askerî liseleri ayni yılda muvaffakiyetle tamamlayan talebelerimiz ordunun ihtiyacına ve 
talebenin şahsî ve bedenî kabiliyetine nazaran muayyen nisbetler dahilinde sınıflara ayrılarak 
yüksek tahsillerini harb okulunda veya muhtelif fakültelerde takib etmektedirler. Fakülte tah
sil müddetleri müsavi olan muhtelif meslek mensublan kanunlarına tevfikan ayrı ayrı muamele
lere tâbi tutulmakta ve bu yüzden subay ye askerî memur nasbedildikleri zaman terfi ve 
terakki bakımından aralarında bariz farklar hâsıl olmaktadır. Subay sınıfından olan veteriner, 
dişçi ve kimyagerlerin ve askerî memur sınıfından olan askerî hâkim ve askerî muallimlerin muh
telif fakültelerdeki tahsil müddetleri dört sene olduğu veya dört seneye iblâğ edildiği ve ec
zacı tahsili üç sene bulunduğu halde liseyi ikmalden itibaren veterinerler dört sene iki ayda 
teğmen, beş sene iki ayda üsteğmen ve yedi sene iki ayda yüzbaşı rütbesine nail olmaktadır. 
Kimyager ve dişçiler teğmen ve üsteğmen rütbesine veterinerlerle ayni senelerde nail olmakta ise
ler de yüzbaşılığa on sene dört ayda nail olabilmektedirler. Eczacıların tahsil müddeti üç sene 
olduğundan liseyi ikmalden itibaren üç sene iki ay sonra teğmen, dört sene iki ay sonra üsteğ
men ve dokuz sene iki ay sonra yüzbaşı olmaktadırlar. Askerî hâkim ve muallimler, fakülte 
tahsilini tmüteakib ihtiyat subay okulu tahsiline ve ihtiyat subaylıkla kıta hizmetine tâbi tutul
duklarından memurluğa nasıblan emsali ve tahsil müddeti müsavi fakülte mezunu subaylara na
zaran hayli teahhur etmekte ve liseyi ikmalden itibaren beş sene altı ayda teğmen muadili ye
dinci sınıf memurluğa, dokuz sene dört ayda üsteğmen muadili altıncı sınıf memurluğa, on dört 
sene dört ayda yüzbaşı muadili beşinci sınıf memurluğa çıkabilmektedir. Aradaki bu fark anüteaA 
kib kademelerde de temadi etmektedir. 

Ordunun temelini teşkil eden ve harb okulunu tamamlayan muharib subaylar bu günkü terfi 
bekleme müddetlerine nazaran liseyi ikmalden itibaren iki sene on ayda teğmen, altı sene dört 
ayda üsteğmen, on bir sene dört ayda yüzbaşı olduklarından meslek icabı fakülte tahsiline tâbi 
olan subay ve askerî memurların üsteğmen rütbesinde muharib subaylarla ayni hizaya getirilme
leri, leh veya aleyhteki farkların izalesi ve hâkim ve muallimlerin ihtiyat asteğmen nasbedildikten. 
sonra muamele memuru ve sanatkâr memur yetişenler'gibi kıta sitajma tâbi tutulmamaları muva
fık görülmüş ve bunu temin için 1455 sayılı kanuna bir madde ve bir muvakkat madde ilâvesi 
zarurî bulunmuş olduğundan işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Karar No. 72 
Esas No. 1/1071 

2 -IV - 1938 

Yüksek Başkanlığa 

1455 sayılı kanunun sonuna bir madde ile 
bir muvakkat madde ilâvesi hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğinden hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
oibesile birlikte gönderildiğine dair olub encü
menimize verilen Başvekâletin 30 mayıs tarihli 
ve 6/2241 sayılı tezkeresi ve bağlı evrak' encüme
nimizde Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen 
memuru huzurile okundu ve görüşüldü : 

Muhtelif mesleke ayrılıb fakülteleri ikmal 
eden subaylarla askerî memurların terfi ve te
rakki derecelerini bir hizada bulundurmak için 
hâkim ve muallimlerin ihtiyat asteğmen nasıpla-
nndan sonra muamele memuru veya sanatkâr 
memur yetişenler gibi kıta stajına tâbi olmama

ları hakkındaki esbabı mucibe muvafık görülmüş 
ve kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. Heye
ti Umumiyenin tasvib nazarına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K, Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengilibörü 
Balıkesir 

Hipcim Çarıklı 
Kars 

Büsrev Kızıldoğan 
Tekirdağ Tokad 

R. Apak H. Konay 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir ' 
C. Esener 

Dr. H. 
Manisa 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
Erzurum 

A. Akyürek 
istanbul 
Şinasi Erel 

Muğla 
K. N. Duru N. Tuna 

Urfa Yozgad 
Ahmed Yazgan C, Arat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1455 sayılı kanunun sonuna bir madde İle bir mu
vakkat madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1455 sayılı kanunun sonuna 
aşağıdaki madde ile muvakkat madde eklenmiş
tir: 

Askerî hâkim ve muallim olmak üzere fakül
telerden neşet edenler ihtiyat subay mektebi 
tahsilini muvaffakiyetle bitirdikten sonra ihti
yat asteğmenliğe terfi ettirilir ve yedinci «mf 
memurluğa naklolunurlar. Altıncı sınıfa terfi
leri de fakültelerden subay olarak ayni tarihte 
neşet eden dört sene tahsile tâbi emsallerile bir
likte icra edilir. 

Muvakkat madde : Bu kanunun neşrinden 
evvel muvazzaf talebe olarak ordu nam ve he
sabına fakültelerde yetiştirilmiş askerî hâkim 
ve muallimler de yukardaki madde hükmünden 
istifade ettirilir ve ehliyetleri tasdik edilenlerin 
terfileri yapılır ve yeni smıflarmda da nasıbları 

emsallerinin terfi tarihine götürülür ve bu na-
sıb ilerlemelerinden dolayı geçmiş zaman için 
kendilerine bir gûna tediyede bulunulmaz. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icaraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Bş. V. 
G. Boyar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

26 - V -1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Na. V. îk. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
Gt, I. V. Zr. V. 

Rana Tarkan F. Kurdoğlu 

mmtm 
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S. Sayısı: 224 
Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 14 ncü 
rnaddesile bu kanunun 1494 numaralı kanunla tadil edilen 
10 uncu ve 18 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
2162 sayılı kanunun I hci maddesinin tadili hakkında kanun 

lâyihası ve.Millî müdafaa encümeni mazbatası (l/S069) 

T. C. 
Başvekâlet 30 - V -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2242 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

(2162) sayılı kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 26 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

. Başvekil 
C. Boyar 

Mucib sehebler 

1 — Ordu subaylarının rütbe isimleri 2702 ve 2771 sayılı kanunlarla tadil edildiğinden 2162 
sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı rütbe isimlerin de bu esaslar dahilinde tadili zarurî gö
rülmüştür. 

2 — Kara, deniz ve Hava teğmenlerinin üsteğmenliğe terfileri hep birlikte yapılmakta olduğun
dan ve arada bir fark bulunmadığından 2162 sayılı kanunun birinci maddesinde teğmen rütbesi 
için tesbit kılınan üç sene müddetin hizasında yazılan ve parantez içerisinde istisnaen gösterilmiş bu
lunan (denizde iki sene) kaydının kaldırılmasına lüzum görülmüştür. 

3 — Askerî liseleri ayni yrida muvaffakiyetle tamamlayan talebelerimiz ordunun ihtiyacına ve 
talebenin şahsî ve bedenî kabiliyetine nazaran muayyen nisbetler dahilinde sınıflara ayrılarak yük
sek tahsillerini harb okulunda veya muhtelif fakültelerde takib etmektedirler. Fakülte tahsil müd
detleri müsavi olan muhtelif meslek mensublan kanunlarına tevfikan ayrı ayrı muamelelere tâbi 
tutulmakta ve bu yüzden subay ve askerî memur nasibedildikleri zaman terfi ve terakki bakımından 
aralarında bariz farklar hâsıl olmaktadır. Subay sınıfından olan veteriner, dişçi ve kimyagerlerin 
ve askerî memur sınıfından olan askerî hâkim ve askerî muallimlerin muhtelif fakültelerdeki tahsil 
müddetleri dörd sene olduğu veya dörd seneye iblâğ edildiği ve eczacı tahsili üç sene bulunduğu 
halde liseyi ikmalden itibaren veterinerler dörd sene iki ayda teğmen, beş sene iki ayda üsteğmen ve 
yedi sene iki ayda yüzbaşı rütbesine nail olmaktadır. 

Kiyağer ve dişçiler teğmen ve üsteğmen rütbesine veterinerlerle ayni senelerde nail olmakta ise
ler de yüzbaşılığa on sene dörd ayda nail olabilmektedirler. Eczacdarın tahsil müddeti üç sene oldu
ğundan liseyi ikmalden itibaren üç sene iki ay sonra teğmen, dörd sene iki ay sonra üsteğmen ve 
dokuz sene iki ay sonra yüzbaşı olmaktadırlar. Askerî hâkim ve muallimler, fakülte tehsilini mütea-
kib ihtyat subay okulu tahsiline ve ihtiyat subaylıkla kıta hizmetine tâbi tutulduklarından memurluğa 
nasıbları emsali ve tahsil müddeti müsavi fakülte mezunu subaylara nazaran hayli teahhur et
mekte ve liseyi ikmalden itibaren Ibeş sene altı aydateğmen muadili yedinci sımf memurluğa, dokuz 
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sene dörd ayda üsteğmen muadili altıncı sınıf memurluğa, on dörd sene dörd ayda yüzbaşı muadili 
beşinci sınıf memurluğa çıkabilmektedir. Aradaki bu fark müteakib kademelerdede temadi etmek
tedir. Ordunun temelini teşkil eden ve harb okulunu tamamlayan muharib subaylar bu günkü terfi 
bekleme müddetlerine nazaran liseyi ikmalden itibaren iki sene on ayda teğmen, altı sene dörd ayda 
üsteğmen, on bir sene dörd ayda yüzbaşı olduklarından meslek icabı fakülte tahsiline tâbi subay ve 
askerî memurların üsteğmen rütbesinde muharib subaylarla ayni hizaya getirilmeleri, leh veya aleyh
teki farkların izalesi muvafık görülmüş ve bunu temin için 2162 sayılı kanunun birinci maddesinde 
bu esaslar dahilinde tadilât yapılması tensib edilerek işbu kanun lâyihası tanzim .olunmuştur. ' 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 71 
Esats No. İ/1069 

2 - yi - im 

Yüksek Başkanlığa 

2162 sayılı kanunun 1 nei maddesinin tadili 
hakkında * Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihamı esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine 
dair olujh Encümenimize verilen Başvekâletin 
30 mayıs 1938 tarihli ve 6/2242 sayılı tezkeresi 
Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen memur 
huzurile okundu ve görüşüldü : 

Kanunlarla değiştirilen rütbe isimlerinin 2162 
sayılı kanunun 1 nçi maddesinde de değiştiril
mesi ve muhtelif sınıfların liselerdeki tahsil 
müddetleri gibi harb okulu tahsil müddetleri de 
ayni olduğundan denizde dahi subayların asgari 
müddetinin üç sene olması muvafık görülmüş, 

Ve muhtelif meslekler yüksek tahsilini ifcmal 
etmek üzere harb okulunu veya fakülteleri ta-
kib edenlesin tahsil müddetleri müsavi olmayan

lar hakkında yapılacak muameleye dair olan es
babı mucibe yerinde görüJLerek kanun Jâ^ihasj ay
nen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvib nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. SevühteJcin 
Antalya 

Ç. MengıHbörü 
Balıkesir 

Hacim Çavılçlı 
Manfea 

K. N. Qv?u 
TdSsad 

H. Konay 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 
Balıkesir 
C. Esener 
İstanbul 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
^rzurum 

A. Akyv$ejç 
$ ¥ * 

Pr. H. Ş. Ere} Ilmmy Kızıldoğan 
Muğla 

#. %vm 
ürfa 

AJımed Yazgan 

Tekirdağ 
B. Amh 
Yozgad 
0. Arat 

( S. Sayısı : 224 ) 
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HJÜKpMİETiN TEKLİFİ 

2162 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun 

MADDE 1 — 2162 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıda gösterildiği üzere tadil edil
miştir: 

Umum subayların terfie bak kazanmaları için 
her rütbede filen asgarî bulunacakları müddet 
aşağıda gösterilmiştir. . İşbu müddetler harpte 
Başkomutanlığın göstereceği lüzum üzerine nıs
fına tenzil edilebilir. Harb takdiraamesile tal
tif edilenler ve 16 ncı maddedeki kıdemleri 
alanlar dahi işbu müddetleri filen ikmal etmek 
mecburiyetindedirler. 
Asteğmen 6 ay 
Teğmen 3 sene 
Üsteğmen 3 > 
Yüzbaşı 6 » 
Binbaşı 4 > 
Yarbay 3 > 
Albay 3 » 
Tuğgeneral, Tuğamiral 3 .»- Üç senelik asgarî 
Tümgeneral, Tümamiral 3 » terfi müddetini 
Korgeneral, Koramiral 3 » bitirdikten son-
Orgeneral, Oramiral 3 » ra albaylıkta ge

çen tuğkomutan-
lığmm yalnız iki 
seneye kadar olan 
müddeti tuğgene
ralliğin asgarî 
müddetinden sa
yılır. 

Harb okulundan çıkan subaylara asteğmen 
rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra gösterecek
leri liyakate nazaran üstleri tarafından yapı
lacak teklifle münhal aranmayarak teğmenliğe 
nasbolunurlar. Tıb fakültesi askerî kısmından 
çıkanlara teğmenlik rütbesi verilir. Askerî ta-
babet tatbikat mekteb ve seririyatmda bir sene

yi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edilen ta-
bib teğmenler üsteğmenliğe ve orduya gönderi
lerek talimatı dairesinde İM sene kıta ve has
tanelerde staj gördükten sonra yüzbaşıjığa 
terfi ederler. Tabib teğmenlerden tatbi
kat mektebinde muvaffakiyetle imtihan 
veremeyenler kıtalarda ve hastanelerde 
terfie liyakat sicilli alıncaya kadar üsteğmenlik 
rütbesine terfileri yapılmaz. Veteriner fakülte
sinden çıkan veteriner ve Üniversitenin muhtelif 
fakültelerinden çıkan kimyager, dişçi ve eczacı 
talebeye mektebden çıktıkları zaman teğmenlik 
rütbesi verilir. Bunlardan Veterinerler Askerî 
veteriner tatbikat mektebinde, kimyagerler as
kerî kimyahanelerde, Dişçi ve eczacılar askerî 
tababet tatbikat mektebinde bir sene sitaja tâbi 
tutulurlar. Veterinerler kıta veya bakteriyoloji-
hane, kimyagerler kimya lâboratuvarlannda, 
dişçiler hastanelerde ayrıca birer sene ve ecza
cılar ise hastanelerde iki sene hizmet ettikten 
sonra sicillen ehliyeti tasdik edilmek şartile üs
teğmenliğe terfi edilirler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdirler. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

26 - V - 1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Boyar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Mf. V. Na.-V. , îk. V. 

S. Arikan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. î . V. Zr. V. 

Dr. H. Alaiaş Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

• m • 

( S. Sayısı : 224 ) 





S. Sayısı: 225 
1455 numaralı kanunun bazı maddeleriie bu kanunun 2 nci 
maddesini tadil eden 16b7 sayılı kanunun birinci maddesini 
muaddıl 2016 numaralı kanunun ikinci maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa 
encümeni mazbatası (1/1072) 

T. C. 
Başvekâlet 30 - V - 1938 

Kararlar müdürlüğü • 
Sayı : 6/2239 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

(2016) sayılı kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 26 -. V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler 

2016 sayılı kanun Hukuk fakültesi tahsilini tamamlamış askerî hakimlerin, subay ve Askerî me
murların maaşatı hakkındaki 1453 sayılı kanunda yazılı üçüncü dereceye kadar yükselmelerini temin 
ettiğinden diğer Fakültelerde ayni derecede tahsil görmüş olan askerî muallimlerin de kadrolarının 
müsaadesi derecesinde dördüncü dereceye kadar' yükselmeleri ve bunu temin için 2016 sayılı kanu
nun ikinci maddesine askerî muallimler hakkında bir fıkra ilâvesi tensib ye işbu kanun lâyihası tan
zim edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni; mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 5 -VI - 1938 
Esas No. 1/1072 

Karar No. 73 
Yüksek Başkanlığa 

2016 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tadili ayrı fakültelerde ayni dereceye kadar tahsil 
hakkında M. M. Vekilliğince hazırlanan ve Yük- görmüş olduklarından askerî muallimlerin de ba-> 
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası remin 4 ncü. derecesine kadar yükseltilmesi hak-
esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine dair olub kındaki esbabı mucibe yerinde görülmüş ve bu 
Encümenimize verilen Başvekâletin 30 mayıs 1938 kanun lâyihasının müzakeresi sırasında Askerî 
tarihli ve 6/2239 sayılı tezkeresi ve bağlı evrak Temyiz müddeiumumisinin de baremin 2 nci 
M. M. Vekilliğinden gönderilen memuru huzurun- gmıf derecesine kadar terfi edebilmesi hakkında-
da okundu ve görüşüldü : ki teklifi M. M. Vekilinin de muvafakati alına-

Askerî hâkimler gibi askerî muallimler dahi fak Encümenimizce kabul olunarak» 2016 sayılı 



İ-
kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesile 
ikamın lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyenin tasvib nazarına arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

M. M. 
Erzurum 

Kâtib 
Samsun 

Balıkesir 
C. Esener 
İstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Muğla 

İV. Tuna 
Urfa 

K. Sevüktekin Ş. Koçak B. Barkın Ahmed Yazgan 

Balıkesir Erzurum 
Hacim Çarıklı A. Akyürek 

Kars Manisa 
Hihrev Kızildoğan K. N. Dura 

Tekirdağ Tokad 
B. Apak H. Konay 
Yozgad 

O. Arat 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

2016s<syılı kanunun ikinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2016 sayılı kanunun ikinci 
maddesi: aşağıda gösterildiği üzere tadil edil
miştir : 

1455 sayılı kanunun üçüncü maddesine aşa
ğıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

Kadrosuna göre askerî mühendisler 1453 sa
yılı subay ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunda yazılı ikinci derecenin muka
bili maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de 
üçüncü derece mukabili maaşa kadar ve yüksek 
mekteb mezunu olan askerî muallimler dördün
cü derece mukabili maaşa kadar maaş alırlar 
ve bulundukları memuriyet unvanmı taşır askerî 
memurlardır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE, 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

B$. y. 
C. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
MÎ. y~ 

8. Artfyan 
S . 1 . HJ9E. V . 
Dr. H.Alataş 

2 6 - V 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. B. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. 1. V. 

Bana Tarkan 

- 1938 
M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

.MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1455 sayılı kanunun bazı maddelerini değişti
ren 2016 sayılı kanunun 2 nci maddesini değiş* 

tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1455 sayılı kanunun bazı mad
delerini değiştiren 2016 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 

Kadrosuna göre askerî mühendisler 1453 sa
yılı subay ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunda yazılı 2 nci derecenin mukabili 
maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de 3 ncü 
derece mukabili maaşa kadar ve yüksek mekteb 
mezunu olan askerî muallimler 4 ncü derece mu
kabili maaşa kadar ve Askerî Temyiz mahkemesi 
müddeiumumisi 2 nci derece maaşa kadar maaş 
alırlar ve bulundukları memuriyet unvanmı ta
şır askerî memurlardır. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hük metin üçüncü maddesi 
aynen 

\>m<t 

( S. Sayısı : 225 ) 
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Ordu zdbitan heyetine mahsus terfi kanununun 2 nci ve 
9rççU mâddelerirtih değiştirilmesi hakkttldâf kanun lâyihası 

müdafaa encümeni maktas ı ( V\073) 

. . . . „.'~T-Q* -••>•,-
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
6/2240: 

30-V -19$8 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

.(863;) Sâyılî kataünun 2 nci ve 9 nen maddelerinin tadili hakkmda Mftllî :Mıidâfa.a vekilliğince 
hazrrlaüan ve İcra Vekilleri heyetince 26 - V - 1938 tarihinde Yüksek'.Meclise arzi kararlaştırılan 
kân^lây^ıa^ı eısbabı mucibesile birlikte sunuknş tur. ,'_;,-:'. •:::::::''! 

'' , •>»>'• B a ş v e k i l 
; . / / : . • : ' • • ; :•"' C. Ba/yar 

' ' 1 "" ' ' M u c i b s e b e f r l e r ':* *-y^- - : = • - • - ! ' - • • • • • • • - ^ --•.,•",-; < - - . . ..,..: 
• ' * « • * • v - •• ' • • • • : r . "•' . -.'..i • : < / ' / : ; . " ! 

Ordu subayalarmın rütbe isimleri 2702 ve 2771 sayılı kanunlarla tadil edildiğinden 863 saydı 
kanunun ikinci ve dokuzuncu maddelerinde yazılı rütbe isimlerinin de bu esaslar dahilinde tadili 
zarurî görülmüş ve işbu kanun lâyihası tanzim olunmuştur. i , I 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 74 
Esas No. î/1073 

2 -VI -1938 

Yüksek Başkanlığa 

863 sayılı kanunun 2 nci ve 9 ncu maddelerinin 
tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğine dair oluib Encümenimize verilen Başve
kâletin 30 mayıs 1938 tarihli ve 6/2240 sayılı 
tezkeresi ve bağlı evrakı Millî Müdafaa vekilli
ğinden gönderilen memur ile okundu ve görü
şülerek kabul edilen kanunlar ile değiştirilen 

rütbe isimlerinin 863 sayılı kanununda dahi de-
ğişirilmesi hakkındaki esbabı mucibe yerinde gö
rülmüş ve kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvib nazarına arzedil-

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekm 
Antalya 

C. Mengilibörü 
İstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Manisa 

K. N. Duru 
Tokad 

H. Konay 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir 
C. Esener 

Kars 
H. Kızildoğan 

Muğla 
İV. Tuna 
Urfa 

A. Yazgan 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
Balıkesir 
H. Çarıklı 

Erzurum 
A. Akyürek 

Tekirdağ 
R. Apak 
Yozgad 

C. Arat 



BföEtTMETÎN TEKLÎFt 

863 sayılı kanunun ikinci ve dokuzuncu, mad-

i mmt gflft tunlf MiMMiiiim Udimi sanlı 
desi aşağıda ^öşt^ril^iği üzere tadil edilmiştir: 

Ordu subaylarının rütbe sıralan aşağıda gös
terilmiştir : 

Asteğmen, 
Teğmen, 

Yüzbaşı, 
Binbaşı, 
Yarbay, 
Albay, j 
tJPuğfliEorılı Tîiğımtffrf't 
^tingtiiiffft^ WiuMstea% 
Korgeneral, Koramiral, 
O i f f p e ^ Oramira], 
Tffarijşel,, Büyük fwfrrftT 

MADDE 2 — 863 sayılı kanonun dokuzuncu 
maddesi aşağıda gösterildiği üzere tadil «dP* 

; ^ ı ^ ) ^ e f a l l ^ ^ 4 a ı ^ M r i i ^ e | f . ^ ^ i i t > 
tirilecek subaylarla^ umuı», kujgnay subaylarının 

I terfileri^ ft* *4Wbeyt terfii Myaftatteri sicil Ue 
tasdik edildikten sonra Genelkurmay başkanlı
ğının muvafakatile Millî Müdafaa vekâletince 
teklif ve alelûsul icra edilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşr^ tarüjlSHİen mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun*» Jti|&ilİMftıü i* 
ıira* Bfcffiî ü | 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

8. Arikan 
M.M.V. 

dalaa vekili memurdur. 

Ha. V. Ma. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.Î.V. 

F. Ağralt 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

Z>n S. Alataş Ram Tarkan F. Kurdoğlu 

• > • - « 
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