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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

gûrayi devlet kanunu lâyihası kabul edildikten 
sonra cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. F. Sılay Bursa İsparta 

Dr. S. Konuk K. Ünal 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun lâyihası (1/1165) (Adliye, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine). 

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

BAŞKAN — Faik Öztrak 
KATIBLER : Kemal Ünal İsparta); Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 

3 — RÎYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Adliye mürit eşiklerinin izirilerüe vazife 
den ayrılfna ve devamları hakkındaki kanun lâ
yihasının geri verilmesine dair Başveklet tezke
resi 

19-XII-1938 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

20 - XJI -1935 tarih ve 6/3801 sayılı tezkere 
ile yüksek huzurlarına sunulan Adliye müntesib-
lerinin izijılerile vazifeden ayrılma ve devamları 
hakkındaki kanun lâyihasının geri almması Ad
liye vekilliğinin 16 - XII -1938 tarih ve 474/147 
sayılı tezkeresile istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasmm iadesine mü
saade buyterulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
O. Bayar 

BAŞKAN — Ruznameye dahil değildir. Taleb 
üzerine idde ediyoruz. 

2 — Esbabı mücbire ve zaruriyeden ötürü 
takib ve tahsillerine mahal ve imkân olmadığı 
cihetle kayidlerinm silinmesi istenilen 1 045 076 

lira 99 kuruşla 240 450 kilo tuz hakkındaki tez
kerenin geri verilmesine diar Başvekâlet tezkeresi. 

19 - XII -1938 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

15 - XII - 1938 tarih ve Kanunlar K. Md. 
5191/4298 sayılı tezkereleri karşılığıdır: 

Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü mad
desi mucibince esbabı mücbire ve zaruriye dola-
yısile takib ve tahsiline mahal ve imkân görüle-
memesinden dolayı malî müşavere encümenince 
terkini kaydına karar verilen ve 15 - X - 1937 
tarih ve 6/3673 sayılı tezkere ile Yüksek Meclise 
sunulmuş olan 1 043 076,99 lira ile 240 450 kilo 
tuza aid cetvelin de geri almması Maliye vekâle-
timce istenilmiş olduğundan bahsi geçen cetve
lin de iadesine yüksek müsaadelerini rica ede
rim. 

Başvekil 
O. Bayar 

BAŞKAN — Bu da henüz ruznameye dahil 
değildir. Bunu da usulen iade ediyoruz. 

— 102 — 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/544, 
1/460) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul esenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî yüı 
hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Tahlisiye umum müdürlüğü
nün 1934 malî yılı masarifi, Bütçe kanununun 
5 nci maddesi mucibince idarenin Maliyeye olon 
borcuna mukabil verilen ve ayniyat mahiyetin
de bulunan 333 944 liralık tahvil bedeli de da
hil olduğu ve bitişik (A) cetvelinde gösteril
diği üzere 744 501 lira 75 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 549 534 lira 31 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1934 malî yüı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 190 648 lira 43 ku
ruş iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir mütalea var 
mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma îktısad 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye 
arzediyorum. 

2 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı bütçelerin bazılarında değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/1164) [2] 

[1] 20 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 25 hay ılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Bunun tevziinden henüz 48 
saat geçmemiştir. Müzakere edemeyiz. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu lâyihanın tevziinden itibaren henüz 
48 saat geçmemiştir. Fakat bazı müstacelen 
yapılması lâzımgelen Devlet hizmetleri vardır 
ki, bunlarm teahhür etmemesi için bu gün mü
zakere edilmesini encümen namma teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Bu gün müzakere edilmesini 
Encümen teklif ediyor. Reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1938 malî yüı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cetvellerin bazüarmda değişik
lik yapümasma ve mezkur kanuna iki madde 

eklenmesine dair kanun 
MADDE 1 — 1938 malî yüı muvazenei umu-

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) 
numaralı cetvelde yazılı tertibleri arasmda 
2 459 256 liralık münakale yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 numaralı cetveli okutuyorum. 

[1] NUMARALI CETVEL 
Başvekâlet 

F. Tenzil. Zam. 
66 Mefruşat ve demirbaş 12 000 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

67 Kırtasiye 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

69 İşletme 400 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

70 Melbusat 400 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

72 Muvakkat memuri
yet harcırahı 2 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

78 Tahsisatı mesture 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

84 

87 

Şûrayi devlet 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. _* 

34 300 

3 800 

— 103 — 
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176 

Maliye vekâleti 
Tenzil. Zam. 

Memurlar maaşı 98 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

177 16® numaralı ka
nunun 58 nci mad
desi mucibince ve
rilecek tekaüd ik
ramiyesi 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

188 İcar bedeli ve de-
fatfe ve evrakı mat
buâ  
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

190 Muvakkat memuri
yet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

193 Resmî telefon te
sis ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

194 Ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeli 7 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

200 Para nakliye ve 
bendiyesi 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

206 Kavanin ve nizamat 
ve mukarreratı ma
liye ttelfik ve tertib 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

207 Kitab, mecmua be -
deli İve maliye mec
muası masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

210 îrad getirmeyen 
milli emval tamir 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Düyunu umumiye 
258 1885! numaralı ka

nun mucibince is
tanbul mecburî is
timlâk bedeli 1 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

260 1932, 1935 muvaze
ne kanunlarının 11 

28 000 

21 700 

30 000 

7 000 

F. Tenzil. Zam. 

263 

1 000 

280 

311 

312 

500 

4 000 

50 000 

317 

322 

323 

324 

336 

340 

nci maddelerile 2248, 
2808 numaralı ka
nunlar mucibince 
verilecek tahvillerin 
1932 - 1938 seneleri 
faiz ve amartisman-
larile nakden verile
cek tahvil kesirleri, 
komüsyon, sigorta, 
muhafaza ve sair 
bilûmum masrafları 
karşılığı 400 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Düyunu umumiye 
senelik mürettebatı 
ve Meclisi idare 
masarifi olarak isa
bet eden 784 200 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
Memurlar maaşı 70 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Memurlar maaşı 10 900 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
1683 numaralı ka
nunun 58 nci mad
desi mucibince veri
lecek tekaüd ikra
miyesi 10 900 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Tenvir ve teshin 2 200 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Tenvir ve teshin 2 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Vilâyetler mütefer- v 
rikası 2 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
İcar bedeli 1 300 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Nakliye, bendiye, | 
iaşe, bakım ve ko
ruma masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 1 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

— Ş.0* — 
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Tenzil. 

200 

2 500 

344 Maaşatı umumiye 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

347 — 1107 sayılı kanun 
mucibince erbaşlara 
verilecek aile zammı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

353 Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

354 icar bedeli ve defa-
tir ve evrakı matbua 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

355 Daimî memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

356 Muvakkat memuri
yet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

357 Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

361 Vesaitin işletme, 
tahlisiye ve nakli
yesi 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

364 Harbiye ve lise ta-
lebesile kıta kara 
ve deniz eratmm ve 
muhafaza memur
larının teçhizatı, 
sopr teçhizatı, bas
kül, kantar mu
bayaası ve tami -
ratı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

368 inşaat ve tamirat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
438 Daimî memuriyet 

harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

454 Ecnebi mütehassıs -
lan ve masrafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

455 1700 numaralı ka
nunun 2 nci madde
si mucibince Avru-
paya staj için gön-

Zam. 

200 

250 

2 000 

5 000 

3 000 

2 000 

F. Tenzil. Zam. 

456 

462 

10 000 

250 

15 000 

463 

476 

477 

492 

542 

543 

557 

derilecek memur
ların harcırah ve 
tahsil masrafı 3 000 
BAŞKAN —Kabul 
edilmiştir. 
Polis köpekleri mu

bayaa, iaşe, teda
vi ve yol masrafı 
ile bunlar için tahsis 
edilen memurların 
ecnebi memleket gi
diş ve geliş yol mas
rafları ve orada ka
lacakları müddet 
zarfında kendileri
ne iaşe mukabili ve
rilecek ücretler 2 000 
BAŞKAN —Kabul 
edilmiştir. J 

Jandarma Oenel komutanlığı 
1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 10 676 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Müstahdemler üc -
reti 10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Resmî telefon tesis 
ve mükâleme mas

rafı 1 490 
BARŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeli 1 490 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
İdare masrafı 876 
BAŞKAN —Kabul 
edilmiştir. 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN —Kabul 
edilmiştir. 
1683 numaralı ka
nunun 58 nci mad
desi mucibince ve
rilecek tekaüd ikra
miyesi 
BAŞKAN —Kabul 
edilmiştir. 
Daimî memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

42 100 

8 000 

7 500 

— 101 — 
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£ Tenzil. 
558 Muvakkat memuri

yet harcirahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

564 3385 sayılı kanun 
mucibince yapılacak 
tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

574 Seyyar küçük sıh
hat memurlarına 1754 
numaralı kanun mu
cibince verilecek yem 
bedeli 2 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

576 İnşaat, tesisat, tami
rat ve istimlâk 35 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

581 Tekâmül tedrisatı 
masrafı 6 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

585 Numune hastaneleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Maarif vekaleti 
655 öğretmenlere mah

sus ders ve prog
ram kılavuzları, te
lif; tercüme ve ne
şir masraflarile ba
kanlıkça tercüme et
tirilecek program, 
kanun, talimat ve 
raporların tercüme 
bedeli ve program, 
talimatnamelerin ne
şir masrafı 4 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

659 Ulusal dil ve tari
himizle ilgili eserle
rin; veya eski yaz
malar ve eski metin
lerin satm alınması, 
basılması, telif ve 
tercüme ettirililmesi 
için lâzımgelen her 
türlü masraflar 5 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

660 Harf inkılâbı onun
cu yıl dönümü ser
gilerinin hazırlık, 

Zam. 

5 000 

500 

30 000 

F. Tenzil. 
kurma, sevk, nakil, 
teşhir ve tanzimi 
için icab eden her 
türlü tesisat ve eş
ya ile sergi için sa
tm almacak lritab, 
dergi ve sair basma
ların bedelleri, sergi 
memur ve müstah
dem ücertleri, sey
yar kitab sergisinin 
her türlü masrafı ile 
bu sergide buluna
cak memurların ve 
Harf inkılâbı işleri 
için merkeze getiri
lecek veya merkez
den icab eden yerle
re gönderilecek me
murların harcirah 
ve yevmiyeleri, ser
gi dolayısile neş
redilecek kitab, bro
şür, katalog, afiş ve 
sairenin hazırlama, 
tabı ve neşir mas
rafı 

Zam. 

10 000 
BAŞKAN 
edilmiştir. 

Kabul 

Nafıa vekâleti 
735 Maliye vekâleti 50 000 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

îktısad vekâleti 
798 2261 numaralı ka

nunun 4 ncü mad
desi mucibince güm
rük resminden ve 
muamele vergisin
den muaf olan mad
deler rüsumu kar
şılığı, askerî fabri
kaların getireceği 
maddeler ve sair 
efradm getireceği 
maddeler 1 090 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (kara kısmı) 

881 Müteferrika 5 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

883 Mütenevvi masraf
lar 36 000 

, BAŞKAN —Kabul 
edilmiştir. 

— 106 
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p. 
884 

885 

887 

904 

905 

906 

927 

928 

933 

934 

939 

941 

Daimî memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat memuri
yet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Resmî telefon tesis 
ve mükâleme mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıs
lar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Memuriyeti mahsu
sa ile ecnebi memle
ketlere gönderilecek 
subaylar ve me
murlar harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Genub hudud kıtaa
tının, çadır muba
yaası, mesken, icar 
bedeli, nakil ve mu
habere vesaiti mu
bayaa ve nakliye 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil. 

15 000 

85 000 

Zam. 

20 000 

10 000 

5 000 

24 000 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
2853 numaralı ka
nun mucibince veri
lecek ihtisas yev
miyesi 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 
Temsil tahsisatı ve 
akçe farkı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Daimî memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat memuri
yet harcırahı 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 
Tayinat 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 
Levazım ve teçhizatı 
harbiye ve fenniye 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 

30 140 

30 000 

2 000 

2 340 

4 000 

8 000 

p. 
944 

Tenzil. Zam. 

946 

948 

954 

973 

979 

980 

981 

991 

992 

1001 

1002 

2047 sayılı kanun 
mucibince verile
cek zamaim ve taz
minat 30 000 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 
Atış, bombardıman, 
uçuş, telsiz, fotoğ
raf, malzemei sıya-
net, tamirhanelerde 
yüksek mesai, ihti
ra, tamir ve pro-
tpitip inşaat ve bu
na mümasil müte
ferrik işler için ik
ramiye ve mesai ik
ramiyesi. 500 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 
Manevra masrafı 16 700 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 
Amele yevmiyesi 30 000 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
Muvakkat memuri
yet harcırahı 3 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Melbusat 50 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Tahkimat ve top -
işleri 10 000 
BAŞKAN— Kabul 
edilmiştir. 
Devriçark 50 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Ecnebi memleketler 
harcırahı 32 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Staj, tahsil ve teda
vi masrafları 25 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Maaşatı umumiye 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
1683 numaralı ka
nunun 58 nci mad
desi mucibince ve
rilecek tekaüd ikra
miyesi 
BAŞKAN— Kabul 

3 650 

3 650 
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1007 Mefruşat, demirbaş/ 
ve. alâtı musikiye 
BAŞKAN — Kabul 
edıhniştir. 

1009 Müteferrik ve mu-
hafiz köpeklerin ia-
sesi 
BAŞKAN— Kabul 

atir. 

Tenzil. Zam. 

1 000 

3 000 

1011 Daimî memuriyet 
harcırahı ve yaban
cı ; memleketlere 
gönderilecek komis
yonlar harcırahı 
ABJjKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1013 Ücretli muhabere 
ve mükâLeme bedeli 
ABŞKAN — Kabul 
edihniştir. 

1015 Erat ve stajiyer 
okurlar İşin iaşe 
masrafı 
ABjfKAN — Kabul 

1023 Staj için gönde
rilenlerin tahsisat, 
harcırah, masarifi 
zaruriye ve okul 
ücretleri 
ABŞKAN- Kabul 
edilmiştir. 

0 700 

400 

6 000 

5 100 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte reye 
arzediyoıpum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADJDE 2 — 1938 malî yılı muvazenei umu-
miyesine fdahil bazı daire bütçelerinin ilişik (2) 
numaralr cetvelde gösterilen tertiblerinden 
(120 500) lira tenzil edilerek yeniden açılan 
ve <3) nknaralı cetvelde yazılı bulunan fasılla
ra fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

BAŞKAN — 3 numaralı cetveli okutuyorum. 

|[3] NUHEARALI CETVEL 
Maliye vekâleti 

F. 
247 

342 

Lira 

100 000 
Beden terbiyesi genel direktör
lüğü bütçesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
A 1937 malî yılı zarfında ta
hakkuk edib ödenemeyen te-
kaüd ikramiyesi karşılığı 9 160 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

P, Lira 
Jandarma genel komutanlığı 

495 1471, 1475 ve 1861 numaralı 
kanunlar mucibince 1937 malî 
yılma aid borçlar karşılığı 4 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
689 Devlet basımevi atölyelerinde 

yapılacak genişletme» değiştir
me ve yeniden kurma işlerinin 
istilzam ettiği her türlü yapı 
ve tesis masraf larile muhavvile 
merkezi tesis masrafları 6 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAKAN — Maddeyi cetvelle birlikte reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1938 malî yılı Maliye bütçesi
nin 200 ncü faslmm (3) ncü (1567 numaralı 
kanunun tatbiki masrafı) maddesine 20 000 lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cetvelinin Sıhhat ve 
İçtimaî muavenet vekâleti kısmından 200 lira 
ücretli ve (L) cetvelinin yine bu vekâlete aid 
kısmmdan da altmcı dereceden 70 lira maaşlı 
tıb talebe yurdu müdürü çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — 1938 malî yılı Askerî fabrika
lar umum müdürlüğü bütçesinin 1023 ncü fas
lmm 1 nci maddesi (Staj için gönderileceklerin 
tahsisat, harcırah, masarifi zaruriye, tedavi ve 
okul ücretleri) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa aşağıdaki iki madde eklenmiş
tir : 

Eklenen birinci madde — 3523 numaralı 
kanun mucibince Hazine tahvili verilmek 
suretile ödenecek olan istihkakların 10 liradan 
noksan olanlarmm tamamı ve bundan fazla 
olanlarmm 10 liradan aşağı kesirleri nakden 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Eklenen ikinci madde — Devletin tasar
rufu altındaki mukataak ve icareteynli gay-
rimenkuller için 2762 sayılı kanunun 27 ve 
28 nci maddeleri mucibince icare veya muka-
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taalarm 20 misli olarak tahakkuk ettirilecek 
taviz bedellerini her sene Maliye bütçesinin 
sonunda açılacak bir fasla tahsisat kaydetmek 
suretile azamî beş senede ödemeye Maliye ve
kili mezundur. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib ödenecek 
mikdar hesabı katğide ayrıca gösterilir. 

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

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Açık reye arzettiğim lâyihaya rey vermeyen 
arkadaş var mı?. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
3 — Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfi

yesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Dahiliye, Sıhhat ve içtimaî 
muavenet, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/991) [1] 

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

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi 
ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek 

kanun 
MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihine ka

dar olan muamelelere münhasır olmak üzere 
mübadil, muhacir, mülteci, göçebe ve Hükümet
çe nakledilenlerin ve harikzedelerin Hükümet 
tarafından gösterilmiş olsun, olmasm bidayeten 
işgal eyledikleri Hazineye aid gayrimenkullerin 
icar ve ecrimisilleri teffiz ve tahsis muameleleri 
sonradan bitirilerek katğileşinceye kadar geçen 
zaman için kendilerinden aranmaz. Tahakkuk 
ettirilenler de terkin edilir. Bu gibi icar ve ecri-
misiller için açılan davalar ve icra takibleri dur
durulur ve alman adlî ve idarî kararlar katğileş-
miş elsalar dahi infaz edilmezler. 

Tahsil edilmiş olan icar ve ecrimisiller geri 
verilmez. Tahsis veya teffiz edilen gayrimenkul-
den önce müstahikler tarafından ya doğrudan 
doğruya veya Hükümet tarafından gösterilmesi 
hasebile işgal edilmiş iken sonradan istirdad 
olunmuş bulunan gayrimenkuller ile haklarına 
mukabil kendilerine bono verilenler tarafından 
gerek Hükümetçe gösterilmek suretile ve gerek 

[1] 19 sayılı matbua zabtın sonundadır. 

gösterilmeksizin işgal edilmiş bulunan gayri
menkuller hakkında dahi bu hükümler caridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

ÎSMET EKER (Çorum) — Bu maddenin 10 
ncu ve 12 nci satırlarında bir ibare tashihine 
lüzum görüyorum. Onu arzedeceğim: Burada 12 
nci satırm başmda (ve alman adlî ve idarî ka
rarlar katğileşmiş olsalar dahi infaz edilmez
ler) fıkrası katiyet kesbetmiş hükümlerin vaci-
bülinfaz olması hakkındaki teşkilâtı esasiye ka
nununun sarih hükmüne uygun değildir. Ade
mi infaz yolile değil, af yolile maksad temin 
edilebilir. Zaten yukarıda 10 ncu satırm nihaye
tinde (tahakkuk ettirilenler de terkin edilir) 
ibaresi vardır. Burada tahakkuk ettirilenlerin 
terkin edilmesi demektir. Son fıkrada «tahak
kuk ettirilenler terkin edilir» denince acaba ad
lî ve idarî kararlardan katğileşmiş olanlara 
bu hüküm şamil midir, değil midir, diye fıkra 
buraya konmuştur. Bence bu aşağıdaki fıkrayı 
yukarıdaki «tahakkuk ettirilenler» fıkrasına ko
yarak «infaz olunmaz» tabirini kaldıracak olur
sak maksad hâsıl olacağı gibi ademi infaz yoli
le değil af yolile mesele halledilmiş olur. Bu 
şekli bendeniz arzediyorum. Bu fıkra şöyle ol
malıdır: «Tahakkuk ettirilenler de adlî ve ida
rî kararlarla katğileşmiş olsalar dahi terkin 
edilir». 

Böyle olursa terkin olunanlar içerisinde bu
lunan adlî ve idarî kararların katiyet kesbetmiş 
olanları da infaz edilmez gibi hürmete uymryan 
bir ibare ile değil, af yolile maksad temin edil
miş olur. 

Bendeniz bu hususta takrir vermiyeceğim. 
Çünkü teklifim bir ibarenin tashihinden ibaret
tir, encümen muvafakat ediyorsa reye konulma
sını rica ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Zaten infaz edilemez tabirinde, terkin 
edilir manası var. Yoksa bir mahkeme ilâmmı 
infaz etmemek gibi bir şey maksud değildir. 
Fakat arkadaşımızın teklif ettikleri formül 
maksadı daha iyi ifade ettiği için encümen na
mına kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Alacağı seldi lütfen okur musu
nuz? 

B. E. M. M. RAÎF KARADENİZ ( Trab
zon ) — «Tahakkuk ettirilenler de adlî ve idarî 
kararlarla katğileşmiş olsalar dahi terkin edi
lir» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
İSMET EKER (Çorum) — Tabiî «infaz edil

mezler» fıkrası da kalkacaktır. 
RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Evet kal

kacaktır. 
BAŞKAN — Encümenin de kabul ettiği bu 

tadil teklifile son fıkra kalkmak şartile bu mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reye arzedi-

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic-
* raya Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reye arzedi-
yorum... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştik. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 —• İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

memurlarının teşkilâtı hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe ^encümeni mazbatası (2/75) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı?. Maddelere geçilmesini 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelre geçilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtı 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi memur
larının derece, aded ve nevi merbut cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı memuriyetler
den her hangi birinde daha aşağı dereceden ma
aşlı memur tayin ve istihdam olunabilir. 

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

MADDE 2 — Büyük Millet Meclisinin bütün 
memurları bağlı oldukları İdare Âmirlerinin 
veya Umumî kâtibin inhası ve Makamı Riya
setin tasvibi üzerine tayin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reye arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADljE 3 — Büyük Millet Meclisinde bir 
memuriyejte tayin olunmak için memurin kanu
nu mucibince memuriyete girmeğe mahsus şart
ları haiz olduktan başka aşağıda yazılı evsafa 
da sahib Olmak lâzımdır: 

A) Umumî kâtibliğe, yüksek mekteb, mezunu 
olmak ve en az on beş sene Devlet işlerinde ça
lışmış bulunmak; 

B) Kanunlar, zabıt ve evrak kalemleri mü
dür ve müdür muavinliklerine, daire müdürlü
ğüne, Bütçe encümeni bürosu şefliğine s ve mua
vinliğine ve alelûmum kanunlar kalemi ile 
Bütçe encümeni bürosu memurluklarına yük
sek mekteb mezunu olmak ve kanunlar kalemi 
müdür ve .muavinliği ile diğer memurluklarına 
ve Bütçe encümeni bürosuna alınacak olanlar 
için yapacakları vazifenin icab ettireceği malû
matı haiz olub olmadıkları anlaşılmak üzere 

[1] 21 sayılı basmayanı zaptın sonundadır, 

icra olunacak imtihanda muvaffakiyet kazan
mış olmak; 

0) Muhasebe müdür ve müdür, muavinliği
ne yüksek mektebden ve Matbaa müdürlüğüne 
hiç olmazsa liseden mezun olmak ve kendi mes
lekleri içinden, yetişmiş bulunmak; 

D) Yukarıki fıkralarda yazılı memuriyetler 
haricinde kalan Büyük Millet Meclisi memuri
yetlerine derecelerine göre lise veya orta mek
teb tahsili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 

Bu memuriyetlere de yüksek mekteb mezunu 
talib olursa tercih olunur. 

E - Münhal vukuunda keyfiyet gazete ile 
ilân olunur. Her hangi bir memuriyete ayni ev
saf da bulunan bir kaç kişi talib olursa aralarında 
tahrirî müsabaka imtihanı yapılır. Müteaddid 
talipler arasında yüksek mekteb mezunları, lise 
mezunlarına, lise mezunları da orta mekteb me
zunlarına ve müsavi şartları haiz olanlar ara
sında ecnebi lisanı bilenler ve ecnebi lisanı bilen
ler arasında da birden ziyade lisan bilenler ter
cih olunur. 

EMİN DRAMAN (Yozgad) — Ecnebi lisa
nından neyi kasdediyorlar? 

B . E . M . M . RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu güne kadar çıkan kanunlarda ya 
garb lisanı veya ecnebi lisanı tâbiri vardır. Bu 
tâbirden maksad ne olduğu yolunda Büyük 
Meclisde bir tefsir talebi mevcuddur. Ancak 
Bütçe encümeninde yeniden müzakere edilmekte 
bulunan umum memurlar maaşatmm tevhid ve 
teadülüne dair kanunda bu hususda ayrıca sara
hat konulacağı ve yeni başdan bir hüküm tesis 
olunacağı için o kanun da yakmda o şekilde çı
kacaktır. Onun için biz bu kanunda başka bir 
tarif yapmadık. Tatbikatta bu, kültürü yüksek 
olan milletler lisanı şeklinde telâkki edilmekte
dir. Başka bir hüküm vaz oluncaya kadar kanun 
da bu şekilde tatbik edilecektir. 

MÜMTAZ OKMEN (Ankara) — Hiç olmaz
sa, kaydının mânası nedir? 

HASAN SAKA (Trabzon) — En az, tâbirini 
kullanmalı. 

MÜMTAZ OKMEN (Ankara) — Bu mesleğe 
girmek için; lise mezunu olmak, âlî tahsil gör
müş olmak kaydı konulabilir. Hiç olmazsa, ne 
deımektir? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — En 
az demek lâzım. 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Evet «en az» tâbiri daha muvafıktır. 

BAŞKAN— Bütçe encümeni maddedeki «hiç 
olmazsa» tâbiri yerine «en az» tâbirinin konul
masını kabul etmiştir. 

Başka mütalea yoktur, ibarede (en az) şek
linde tashihat yapılması teklif ediliyor. Bu tas
hihle beraber okunan maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Bundan, evvel reye arzedilmiş olan. kanun lâ-
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yibası hakkmda rey vermiyen arkadaşlar varsa 
lütfen, reylerini versinler... Rey toplama muame
lesi bitmiştir. 

2ÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ka-
nunlarmıızm ayni karar ve şümulü alması için 
«yüksek mekteb» değil barem kanunundaki «yü-
sek tahsil» ibaresini kullanmalı. O zaman böyle 
itirazlara mahal kalmaz. 

BAŞKAN — Madde reye kondu ve kabul 
edildi. 

MADDE 4 — Büyük Millet Meclisi memur
ları Devletin diğer hizmet ve memuriyetlerine 
derecelerile veya terfian naMl ve tayin oluna
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ...Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Büyük Millet Meclisi memurla
rından (inzibat memurları hariç) terfi sıraları 
geldiği balde merbut kadro cetvelinde yazılı 
bulunan mafevk derecelerin birinde açık memu
riyet bulunmamasından. dolayı'terfi ettirîhne'yen. 
re terf ie lâyik oîdödaf i âmitterittee[ tasdik edi
lenlerden yüksek mekteb mezunu olanlar için 
-üç -ve diğerleri için. dört seneJbir derecede kal-
ınış bulunanlara bir derece mafevk maaşı veri-
danrfazla tatbik edilemeyeceği gibi bu suretle 
lir. Bu muamele bir memur hakkmda bâr defa-
kendilerine bir derece mafevk maaşı verilenler 
münhal vukuu ile bulunduğu memuriyet derece
sinin üstünde bir memuriyete tayin olundukları 
takdirde bu memuriyetin kalemi bu tayin tari
hinden başlar. Bu suretle mafevk derece 
maaşı verilen memurlardan tekaüd hakkına ma
lik olanlara 1683 sayılı kanunun hükümleri da
iresinde bu mafevk maaş üzerinden tekaüd ma
aşı tahsis olunur. 

2Î5FA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ay
nı idare bu maddede de geçiyor. «Yüksek mek
teb» tabiri «Yüksek tahsü» şeklinde tashih edil
sin. TBunun diğer maddelerde de böyle yapılması 
lâzımdır. 

İkincisi; bundan sonraki madde de yar, me
murların ancak bir defadan fazla terfi edemi-
yecekleri ve bundan sonra da haklarında hiç 
bir terfi muamelesi yapünuyacağı musarrahtır. 
Buna neden lüzum görmüşler. Istenograflar 
için ayrıca kayıd var. Diğerleri münhal olma
dıkça bir daha terfi edemiyeceklerdir. Bu ne
den icab ediyor? izah etsinler. 

BÜTÇE En. M. M. RAlF KARADENİZ 
(Trabzon) — Yüksek mekteb mezunu olmak ve-
yahud yüksek tahsil görmüş bulunmak manaca 
aynı şeydir. Arkadaşımız tevhid ve teadül ka
nununda bu şekilde tabir vardır, diyorlar, iste
dikleri tabirin konulmasında bir beis görmü
yoruz. 

Diğer noktadan sordukları sual şudur: B. 

M. Meclisinde memur bulunanlar bir defa terfi 
ederler, bundan sonra lerfi etmezler, sebebi ne-
<Hr? dedöer. 

rBir 'defa terfi ederler, sonra terfi etmezler 
diye inaddei kanüniyede bir büküm yoktur. 
Yalnız malûmunuz bulunduğu üzere terfi ancak 
kadronun müsaadesile olabilir. Kadroda açık 
bir yer varsa, memur da kesbi liyakat etmişse 
öra^'nakietrilir, terfi eder. Kadroda açık yer 
bulunmadığı takdirde memur bulunduğu yerde 
^hnağa Mecburdur, hatta ehliyeti olduğu tas-
dik edilse bile orada kalacaktır. B. M. Meclisi
nin feitfbrosu ̂ dardır. Bu darific sebebile memur
lar kendi bulundukları' derecenin üstüne mün
hal Vukubülmadığı için terfi edemiyorlar. Bu-
nu^dtt^unen lüfere1 heyeti; bu şekilde mafevk 
derecede memuriyet bulunmadığından dolayı 
ve memur terf ie ̂ kesfbi Uyakat ettiği Mide terfi 
edemediğinden memurkır i mağdur kalıyor, bun
lar ̂ bir ̂ defaya mahsus olmak üzere yüksek tah
sil görmüş- olanlar üç seneyi, diğerleri dört 
senedi dolduTmuşlarsa bir derece mafevMnde-
M maaşıdırlar şeklînde tekKf ediyor.Takat 
bu • bir memur: hakkmda bir defa tatbik edilir. 

"Arkadaşlarım belki, bu bir defa terfi eder ta
biri memurların terf Herine mani olur zannedi
yorlar. ' Maksad bu değiîdir, maddei kanuniye 
gayet apfefer/'Mr defaya mahsus olmak üzere 
o memura bîr defa mafevk mtaaşı veriyoruz. 

'ÎFakat bu şekilde bir defa terfi ettikten son
ra aradan daha dört sene geçse dahi artık bir 
daha yüksek derece maaşı vermiyeceğîz. Mak
sadımız bundan ibarettir. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Raif arkadaşımı
zın şimdiki izahatına göre bir sual sormak icab 
ediyor. 

Umumî barem kanununda bir derece terfi 
için yüksek tahsile iki sene müddet konmuştur. 
Burada niçin üç sene konmuştur? 

BÜTÇE E. M. M. RAlF KARADENİZ (Trab
zon) —Yüksek tahsil görmüş olanlar barem ka
nununda iki 'senede, -görmemiş olanlar üç sene
de terfi ederler. Burada bu müddetler birer se
ne fark ile üç ve dört senedir. Bu müddeti İdare 
Heyeti beş sene olarak teklif etmişti. Biz dört 
seneye indirdik. Kadronun dar olması dolayısile 
mağduriyeti-mehmaemken telâfi edelim diye yük
sek tahsili olanlara3, diğerlerine 4 sene koy
duk. Bu istisnaî bir muameledir. Yoksa memur 
mutlaka terfi etmek isterse başka dairelere gi
der ve oralarda daha evvel de yüksek maaş ala
bilir. Bizim verdiğimiz hak sadece bir defalık 
yüksek maaş vermektir. Bunun için barem ka
nunundaki kayidle mukayyed olmak istemedik. 

Diğer bakımdan yeni tadilâtta zaten barem 
kanunu da terfileri iki seneden üç seneye çıkar
maktadır. Fakat o kanun daha mevcud olma
dığı için esas düşüncemizde âmil olmadı. Düşün
cemize âmil olan sadece bu noktadır. 
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İSMET EKER Çorum) — Raif Karadeni-

zin izahları doğru olabilir. Fakat umumî pren-
sib, umumî kaide bozuluyor. Halbuki bunun 
için bir sebeb yok. İlerisinde terfi dahi olmasa 
bir derece terfi hakkı tanılmca buna nailiyet 
yüksek tahsil görenler için iki sene olmalıdır. 
Ondan sonra yine isterse yüksek tahsil sahibi 
başka yerlere geçmek ihtiyarını haizdir. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — O vakit Mecliste 

BÜTÇE E. 'M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Arkadaşım, arzu ediyorlar ki, yüksek 
tahsil görenler için barem kanunundaki iki 
senelik müddeti buraya koyalım, görmeyenler 
için de üç sene deyelim. Kendileri de pek âlâ 
bilirler ki, bir memura bulunduğu derecenin 
maaşı verilirken o derecenin vazifesinde istih
dam etmek mecburiyeti vardır. Biz ise burada 
aşağı derecede bulunan bir memura, yüksek 
derece hizmetini görmeyen bir memura, yük
sek derece maaşmı veriyoruz. Yüksek derece
de maaş alabilmesi için ancak yüksek derece 
postunda oturmak lâzımdır. Bu ancak o pos
tun vazifesini gören bir memurun hakkıdır. 
Barem kanununda iki senede bir terfi ettiri
lir, yoksa mutlaka yüksek dereceye terfi et
miş, daha ağır vazife yüklenmiştir. O vazife
nin işlerini görmek için onu veriyoruz. Bura
da ise ayni derecede olduğu halde yüksek de
recede bulunanların alması lâzım gelen para
yı vermŞk mevzubahs olduğu için burada ba
rem esaşma bir muhalefet yoktur. Zaten B. 
Millet Meclisi kadrosunun darlığından neşet 
etmiş bir zarurettir ki, bu zaruretleri malî 
imkânlarla takyid etmek mecburiyetinde de 
kaldık. Bunun tek bir misali Riyaseti Cumhur 
teşkilâtıdır. Orada ve bir de burada istisnaî bir 
muamele yapmış oluyoruz. Hulâsa barem ka
nununun umumî esaslarına uymayan ve zaruret
ten doğan bir muamele olduğu için bu şekle koy
duk. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
ZİYA GEVHER'ETİLİ (Çanakkale) — Ba-

zan öyle lüzumsuz kürsüye çıkmak zaruretleri 
oluyor. Arkadaşım eğer kanunu okusaydı anlar
lardı. Dediler. 

Arkadaşlar, ben kanunları okumadan sual 
sormam. Âdetimdir. Okurum. Hazırlanırımı 
ve ondan sonra kürsüye çıkarım. Sonra benim 
ifademi böyledir diye tasdik buyurdular. Hepi
mizin önünde bu madde vardır. 

Bir memur vardır. Burada 30 lira maaş alı
yor, yüksek tahsil görmüştür, 25 sene burada 
çalışmıştır. Kadroda ondan ileride her hangi bir 
memuriyet olmadığı için ta hayatının sonuna 
kadar bu vaziyette kalmağa mahkûmdur. (Dev
letin başka dairesine geçerler sesleri). Güzel, 
demek ki, biz elimizdeki mütehassıs memurumu
zu başka daireye gönderiyor, burada alıkoya
cak vaziyette bulunmuyoruz. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — İsterse baş
ka daireye geçebilir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Ben 
mazbata muharriri ile konuşuyorum. Anlamıyo
rum, rol değişmiş galiba. Mazbata muharriri
nin yerine başka arkadaşlar cevab veriyorlar 
(Gülüşmeler). 

Buradaki mütehassıs memur kalksm kadas
troya gitsin, iş bulsun burada senelerce çalışmış, 
ihtisas görmüş ve muvaffak olmuş bir adam ka
dastroda çalışabilir mi? Buna cevab versinler 
yeter 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Yalnız arzedeyim ki, « Arkada

şım okusaydı anlardı », gibi bir ifade telâffuz 
etmedim. Şayed böyle bir şey anlaşılmışsa bir 
tariz maksadile söylemediğimi ifade ederim beni 
affetsinler. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — ' 
Istağfürullah. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Devamla) — Şimdi bu beşinci maddeden evvel 
Büyük Millet Meclisi memurları Devletin diğer 
dairelerine derecelerile veya terfian nakil ve ta
yin olunabilecekleri zikrolunmuştur. Burada
ki memurları inhisar vaziyetinde tutmanm yeri 
yoktur. Bütün Devlet teşkilâtında da daima 
böyledir. Kadrosu müsaid olan yerlere nakledi
lirler. Binaenaleyh, B. M. Meclisinde bulu
nan memurlar da bu umumî esasa intibak ede
rek terfi edecekler ve gidebileceklerdir. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Tadil 
teklifi de yoktur. Maddeyi aynen reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir 

MADDE 6 — Meclis İnzibat memurlarından 
bulunduğu derecede dört sene kaldığı halde ma
fevk dereceye terfi edemeyenlere Meclisde müs
tahdem bulundukları müddetçe almakta oldukla
rı maaş emsal hâsılı ile bir derece yukarı maaş 
emsal hâsılı arasındaki fark ücret olarak asıl 
maaşlarına zamimeten verilir Ancak bu muame
le her memur için bir defa tatbik olunur. 

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

MADDE 7 — Stenograflar, her dört senede 
bir terfi ettirilir. Bu suretle terfi ettirilenler hiç 
bir zaman 1452 sayılı Devlet memurları maaşatı-
nm tevhid ve teadülü hakkındaki kanunla tes-
bit edilen sekizinci dereceden yukarı geçemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

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

MADDE 8 — Memurların vazife ve salâhiyet
leri Riyaset Divanınca tanzim ve tesbit olunur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9 — 2512 ve 3158 numaralı kanunlar 

kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 

tarihinde Büyük Millet Meclisinde bulunan me
murların mükteseb haklan mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

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

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun hükümleri Büyük 
Millet Meclisi Reisi tarafından icra olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî 

yılı hesabı katği kanunu lâyihasına (255) zat 
kabul etmek suretile rey vermiştir. Muamele 
tamamdır, kanun (255) reyle kabul edilmiştir. 

1938 malî yüı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında deği
şiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasına (252) 
zat kabul etmek suretile rey vermiştir. Mua
mele tamamdır, kanun (252) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamemiz bitmiştir, evrakı varide yoktur, 
önümüzde kongreler de vardır. Tensib buyurur
sanız ikinci kânunun ikinci pazartesi günü saat 
(15) de toplanalım. 

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

O halde ikinci kânunun ikinci pazartesi gü
nü saat 15 de toplanılmak üzere inikada niha
yet veriyorum. 

Kapanma saati : 16 

»m<i 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî yılı hesabı katği kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Reye 
Aza adedi : 399 

iştirak edenler : 255 
Kabul edenler : 255 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 131 
Münhaller : 13 

[ Kabul edenler ] 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 

. 

Dr. Hulusi Alataş 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

BÜecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
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Dr., Galitı kahraman 
Dr. rBtâatrjötaa i 
Dr. SadkKonak 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-' 
çeker 
Sadettin F«rid M a y ; 
Şekibe Ia*el 

Ç&nakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher ;Etili ; 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice öj&gener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh; 
Asım Us 
Atıf m^m. 
Fuad Bufca 
îhsan Kıirtkan 
Ilyas Saıfti Muş 

ğorum 
Ali Eıza iözenç 
Dr. Mustifa Cantekin 
ismail.Kemal Alpsar 
ismet ISkfer 
Münir ^^^^1 
Nabi Rızâ Yıldırım 

Denizli 
Emin Asljan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazbar ]\füfid Kansu 
Neeib Ali^Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. Ibraljim Tali ön
gören • r 
General ifrazım Sevük-
tekin 

rHdriyel8bfe 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tighsl 

mime 
Dr. -'Fatma "Memik 
Faik HaltMÜöran 

Fuad Ziya :Çiyiltepe 
Enemean 

Abdülhak tFırat 
Aziz Samih î$ter 

Hikmet îşık 
Erzumm 

Dr. Ahmed flfcri Tuzer 
Fuad kirmen 
General Pertev Demir-
han 
Nafi Atuf Ktosu 
mim Dunla 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Saızak 
Istamat özdamar 
Osman ̂ Işm 
Yusuf «Ziya özer 

Gani Anteb 
Ali Kılıç 
Dr. Memed Ali Agafeay 
HSemed -̂Şahin 
* Ömer Asîm Aksoy 
Remzi Güreş 

- Giresun 
General ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali ^Şevket öndersev 
Durak Sakarya, 
Edib Ssrvet Tör 
Hasan Fehmi.Ataç 

îçel 
Emin Inankur 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi D«niz-
men 
Ali Barias 
Ali Ran^ karhan 
Dr. Bif&^Sa^İam 
Dr. Tuğamiral ®£kkı 
Şinasi Erel 
Fafcihe öymen 
General Betet'Befe 
Hayrullah liftin 
Sadettin'Uraz 
Şükrü Mi ögel 
Yaşar Ysteeı 
Ziya Karamuısal 

î&mir 
Benal Artman 
Halil Menteşe -
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin * Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

isparin 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
iM&kerasean Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
Esad özoğuz 
€teB«!iâl?Muhftfctm Afcytta 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri . 
Ahmed "Hilmi Kalaç 
Hasan Ferid Perker 
^Nahid Kerven 
Heşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Ltr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
&ühtü Akın 

Kırşehir 
.Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyieli 

K&oaeli 
Ali Dikmen 

|. Orgeneral Ali Said Ak-; 
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

^Konya 
Ahmed Hamdi ©ikm&ıi 
Ali Rıza Türel 
Cemal (Pekin 
General Ali Fuad Ge-* 

"beaoy 
Kâzım Gürel 

:*Kâzımr Ökây 
Mustafa Eken 
'Mustafa-HâMd öner 
Mustafa • Ulusan 

Kutdhya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed .Kıilz 
Memed Somer 
Nafid Ul«g 
ömerj)inç 
Recefo Peker 

Malatya 
Dr. «MmiOytâç 
General Osman Kopta-
«el 
Mahmud Nedim Zâbcı 
Osman Taner 

*Tasrf Çmay 
Manisa 

Dr. SâinTUzel 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşıar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitafeöı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı «Kriıeöğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim-Fötid M a y 
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Halid Mengi 
Kâmil îirctelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tökgöz 
Dr. ZiyaiNaki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Târcan 

Samsun 
Ali Tunak 
Dr. AsımSirel 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
ibrahim Mete-. 
Ömer Biçer 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
(izinli) 
izzet Akosman 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Tapta» 
Falih Rıfkı Atay 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Basili Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Gerinen 
Nazmı TöpcoğİK. 
Nuri Göktepe -

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasf Som-
yürek' 
Gl. Kâzım Özalp- (Ba
kan) 
Hacim Çarıklı (izinli) 
Memed Emir 

Î*:-W 2S*1S 
jTevfik Tarman 
; Siird 
jŞevki Süsoy 

Sinöb 
jHulûsi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
JYusuf Kemal Tengirşenk 
j Sivas 
ftsmail Mehmed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasjm Basara 
Remzi Çiner 
jSabihâ Görkey 
Şemsettin Gühaltay 
IVasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 

örge Evren 
Bilecik 

ibrahim Çolak 
Salih Bözok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre-
Dr. Mustafa Bengisu», 
Şükrü Yaşm 

Çankırı 
M. Abdülhaiik Renda 
(Balkan) 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Paşan Cavid 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
j)r. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 

t-19» a*: I-
Şakir Kesebir 
Yahya Kema^Beyatk 

Tbkad 
'Galib Pek*' 
Öl. Sıtte Üke 
Hürrem- Ergun 
Hüsnü Konay 
Süreyya Geneâ  

Trabzon 
Daniş Eyiboğlü 
Halil Nihad Böztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
jSeniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrr Gedik 

TTrfct 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan* 

Yusuf Başkaya 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
Tevf ik Bîlğe 

E&irne 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Faal Ahmed fAykaç 

Fuad,Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ar*kan» (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilenire 
General ZeM Soydemir 
Nakrye Elgün 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
i Giresun 
Pakkı TankVTTs 
Münir Aikkaya . 
Sadri Maksudi Arsal 

Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Uttgan 
ibrahim Arvas 
JVfühib Boya 

Yüzgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
jEmin Draman 
Ömer Evci, 
jSırrı Içöz 
Öungur 

Zonguldak 
Esad Çaknıakkaya 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rıfat Vardar 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

İçel 
F^rid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Atıf Baymdır 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
(izinli) 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 

Kars. 
Fuad Köprülü, 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Kümjay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Gîantay 
Öıtkı Şerif Eken (izinli) 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp r 
Faik Baysal 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
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Kırşehir 

Ali Rıza Esen 
Kocaeli 

Hasan Haiyri Tan 
İbrahim flrblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemaletti$ Olpak 

I&nya 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Naim Hazim Onat 
Ressam. Şevket Dağ 
(İzinli) ı 
Tevfik Fikret Sılay 
(R.V.) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akjgm 
Haydar Çjerçel 
İzzet Ulvil Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uraa 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktim 

Muhlis Brkmen 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttaliib öker 
Emrullah Barkan 
İsmet İnönü (R. C.) 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Nuri Ura! 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

/ Kabul 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rif at Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 

Niğde 
Cavid Oral, 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Meliha Ulaş 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman (İzinli) 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran (Bakan) 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurdoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
İsmail Hakkı Veral 

edenler ] 
I Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-

I Şili 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Behçet Günay 
Mehmed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçiü 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 
yapılmasBta ve mezkûr kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihasma verilen reylerin 

neticesi 
(Kiinun kabul edilmiştir) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

399 
252 
252 

0 
0 

134 
13 
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Bolu 

Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmây 
Mitat Dagdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
ŞeMbe însel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtikan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldınm 

Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 

Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir-
han 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dundu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Antet 
Ali Kılıç 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 

îçel 
Emin İnankur 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr, Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
FaMhe öymen 

General Refet Bele 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızildoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmah 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı . 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Cemal TeMn 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner-
Vasıf Çİınay 

Manisa 
Hikmet Bayar 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş '• •'• •-.-

Alâettin Tiridöğlu : . 
Hasan Reşid Târikud 
Kemal Kuşun 
Memed Erten 

Mardin: .. y 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin • ' ' . . ; 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpay a 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avrii Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

- 1 1 7 -
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Şevki Çiloğlu 
Şükrü Atajjnan 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasirm Ferid Talay 
Halid Menfi 
Kâmil Irdflp 

drdu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr- Ziya ISfoki Yaltırım 
Hamdi Yajman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı; Tarcan 

8atn,sun 
Ali Tunal$ 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Bajfkın 

Zühtü Burukan 

Damar Arı-koğlu 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Mehmed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 

Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pek«l .. 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman- Sırrı Gedik 

TJrfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Yan 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci, 
Sırrı tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Rifat Vardar 

[ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon %<ar<thisar 

Ali Çetinkjaya (Bakaa) 
İzzet Akosman 

Ankara 
Aka Gündjüz 
Dr. Tapta* 
Falih Rıfkı-Atay 
Muammer Eriş 
Mümtaz Öferaen 
Şakir Kınacı 
Yahya, Ghüib Kargj 

Antalya 
Rasih Kapılan 
Tayfur Sölfeşûen 

Aydtn 
Adnan Mendetes-
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Töpooğiu 
Nuri Göktiepe 

Bdfokesir 
Cemal Esşaer 
Dr. Hasan Vasıf Som* 
yürek 
Gl. K'âzım 0zalp (Bakan) 
Memed Emir 

Bilecik 
İbrahim Çk>lak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Ç)ambel 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Refet Canrtez (R.V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım ŞajEtank 
Haydar Rüştü? öktem 
Necib Ali Küejüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(izinli) 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffat Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
General Zeki Soydemir 
Nakıye Elgltn 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Münir Afekaya, 

Talât Onay 
Gümü§me 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ferid Celâl. Qmm 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
AJımed Hamdi Deniz-
men 
Aiferf BaymdiK 
Dr. Neeşfc Ömer trd«lp 
( 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. T. Rüştü,:A^9-s 
Halil Menteşe 
Hamdi Altsoy 
Hasan Mi Yüeel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 
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Ömer Küntay 
Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Sıtkı Şerif Eken (İzinli) 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırşehir 
Âli Rıza Esen 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
îbrahim Drblan ^ 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
(izinli) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Ressam Şevket Dağ 
(lainli) 

I : 15 23-12 
Tevfik Fikret Sılay 
(R. V.) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (izinli) 
Muhlis Erkmen 
Vedit TJzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Muttalib öker 
ismet inönü (R. C.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
FaikKurdoğlu (Bakan) 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 

1939 C : 1 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Naki Yücekök 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr, Abravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Oanib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz (izinli) 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurtoğlu 
(izinli) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
ismail Hakkı Veral 

Stvfa 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak: (R. V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 

ürfa 
Ali Saib Ursavas } 

(izinli) 
Behçet Günay 
Mehmed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemjroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Şayak 



T. B. M. U. Matbaa** 



S. Sayısı: 19 
Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve intacı hak
kındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye, 

Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/991) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 9 - IV -1938 
Sayı: 6/1425 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve intacı hakkındaki 19 - III - 1931 tarih ve 1771 sa 
yılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 7 - IV"- 1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Mucib sebebler 

Memleketimizin istilâ gören kısımlarının istihlâsmdan sonra buralara tehacüm eden mübadil, mu
hacir ve mültecilerle evleri yanan halk ibazan Hükümetin salahiyetli memurları tarafından gösteril
miş olmaksızın bulabildikleri evleri melce edinmişler ve tahsise aid resmî muamelenin bilâhare ikma
line tevessül etmişlerdir. 

Bir tahsise müstenid olmayan bu işgallerden dolayı alâkalılar namma usulen icar ve ecrimisil ta
hakkuk ettirilmiştir, tik istihlâs günlerinin ihtiyaç ve zaruretlerinden doğan bu işgallerden dolayı 
icar ve ecrimisil aranması, mevasız kalan muhacir ve yerlilerin iskânı emrinde Hükümetçe takib edi
len muavenet ve refet maksadlarma muvafık düşmiyeceğinden, bu gibi ecrimisil ve icarların aran
maması, tahakkuk ettirilenlerin kaydmm silinmesi için bağlı lâyiha tanzim edilerek Yüksek Meclise 
sunulmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/991 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararr 
intacı hakkındaki 19 - III -1931 tarih ve 1771 laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile bir-
sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince ha- likte gönderildiğini bildiren Başvekâletin 9 mayıs 

zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 7 - IV -1938 1938 tarih ve 6/1425 sayılı tezkeresi encümenimi-

3-Yi-1938 



ze havai© buyurulmuş olmakla Maliye ve Sıhhat Yüksek Reisliğe sunulmasına karar verilmiştir. 
ve içtimaî muavenet vekâletleri mümessillerinin Da. E. Reisi M. M. Kâtib 
de hazır bulundukları 1 haziran 1936 tarihindeki Tekirdağ Çanakale Tokad 
toplantımızda okundu ve lâyiha tedkik edildi. c. Uybadın Ş. Yaşın Hurrem Ergun 

Lâyihanın tanzim ve şevkine dair Hükümetçe Antalya Burdur Bursa 
gösterilmiş olan sebebleri haklı ve yerinde bulan # . Kaplan H. Onaran F. Güvendirm 
encümenimiz bunun kabulünü muvafık addet- Çoruh • Çorum Erzurum 
mi§tir. .' Atıf Tuzun Kemal Alpsar N. Elgün 

İstihkak sahibi oldukları halde gerek kendilik- Erzurum İstanbul Kars 
lerinden gerekse Hükümet tarafından gösterilme- Zeki Soydemir Ş. Âli ögel E. özoğuz 
si üzerine işgal eyledikleri gayrimenkullerden Kütahya Malatya Mardin 
çıkarılanlardan dahi bu gayrimenkullere aid M. Somer Emrullah Barkın Edib Ergin 
icar ve ecrimisil aranmaması nısfate uygun ola- Sivas Urfa Tokad 
cağından birinci maddenin sonuna o yolda bir M. Şükrü Bleda M. Dinçsoy Galib Pekel 
hüküm kanmasına ve bu tadili ihtiva etmek üzere Zonguldak Zonguldak 
yapılan lâyihanın Ulu Heyete arzohmmak üzere, E, Türkmen Bifat Vdrdar 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve içtimaî mımvenet encümeni 10 - VI - 1938 

Esas No. 1/991 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiye ve 
intacı hakkındaki 19 - I I I - 1931 tarih ve 1771 
sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince ha-
zırlanıb ;• Başvekilliğin 9 - IV - 1938 tarih ve 
6/1425 numaralı tezkeresile gönderilmiş ve en
cümenimize havale buyurulmuş olan kanun lâ
yihası ve; esbabı mueibesi Dahiliye encümeni maz-
batasile birlikte İskân umum müdürü ve Millî 
emlâk mtidürü hazır bulundukları halde okundu 
ve konuştıldu : 

Memleketimizin istilâ gören yerlerinin istih-
lâsmdan sonra buralara gelerek bulabildikleri ev
lere kendileri girmiş yahud memurlar tarafından 
iskân edilmiş olan ve 488, 885, 1331 ve 1771 sa
yılı kanunlarda yazılı mübadil, muhacir, mülteci 
ve harikztedelerin bu binaları işgal etmeleri çoluk 
çocuklarile açıkta ve acıklı bir durumda kalmış 
olmalarından ddlayı hemen bir yere sığmmak 
ıstırarında bulunmalarından neşet ettiğinden, 
sonradan;yapılan tahsis ve teffiz muamelesine ka
dar ğeçeiı müddet için, ister arttırma suretile 
ihale ile İster ecrimisil takdiri ile tesbit edilmiş 
olsun, kita karşılıklarının tahsili cihetine gidil

mesi, Hükümetin esbabı mucibesinde yazılmış ol
duğu üzere, takib edilen yardım ve şefkat mak-
sadlanna uygun olmayacağı gibi yine müstahak 
oldukları halde evvelce işgal eyledikleri gayri
menkullerden çıkarılanlardan da kira karşılığı 
aranmaması yolundaki Dahiliye encümeninin 
mütaleası da yerinde görülmekle bu encümence 
tertib olunan maddelerin olduğu gibi kabulüne 
karar verildi. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Sıhhat ve t M. E. R. m . M. M. Kâtib 
Bursa Bursa Edirne 

Dr. Befik Güran Dr. Befik Güran Dr. F. M emik 
Balıkesir Bursa Çankırı 

Dr. H. Vasıf Somyürek Dr. 8. Konuk H. özgener 
Kayseri Denizli Konya 

8. Turgay Dr. Bamdi Berkman Dr. O. Ş. Uludağ 
Mardin Sinob Çankırı 

Dr. B. Levent Hüsamettin Okan Fazıl örkün 
Niğde 

A. Vefik TJluçay 

( S. Sayısı : 19 ) 
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Maliye encümeni mazbatası 

' T.B, M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/991 
Karar No. 68 

25 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe • 

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi 
haklondaki 1771 numaralı kanuna ek olarak Ma
liye vekâletince hazırlanıb 7 - IV - 1938 tarihli 
icra Vekilleri Heyeti kararına tevfikan Başve
kâletin 8 nisan 1938 tarihli tezkeresile Yüksek 
katınıza sunulan kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri mazba
taları encümenimize tevdi buyurulmakla Maliye 
vekili huzurile tedkik ve müzakere edildi. 

Encümenimiz işbu lâyihayı Hükümetin esba
bı mucibesinde beyan edilen çok yerinde ve mu
hik sebeblere binaen lüzumlu ve kabule lâyik 
görmüş ve Dahiliye encümeninin maddelerini 
Müzakereye esas tutmuş ve birinci maddede cüzî 
bir tadil yapmak suretile diğer maddeleri aynen 
kabul etmiştir. 

Birinci maddede yapılan bu tadil, işgal 
ettikleri yerlerden çıkarılarak bıraktıkları 
mallarına ve haklarına mukabil kendilerine 
ancak mübadil bonusu verilmiş olanlar 
hakkındadır ve bu gibiler esasen Hüküme
tin ve Dahiliye encümeninin tekliflerinde ya
zılı buluan ve kendilerine mal teff iz edilmiş olan 

şağillerden daha mahrum kalmış kimselerdir. 
Müzakere sırasında bazı azalar işbu lâyihanın, 
zabit ve memur olarak istihlâs mıntakalarında 
ifayı vazife etmiş ve bu sırada şevki ihtiyaçla ev 
işgal eylemiş olanlara dahi teşmili teklifinde bu
lunmuş ise de bu surette bazı hakikaten fuzulî 
şağillerin dahi istifade etmiş olacağını nazarı 
dikkate alan encümenimiz bu kısım hakkında da
ha etraflı tedkikatla ayrıca bir teklifte bulunul
ması lâzrmgeldiğine karar vermiş ve şimdilik o 
gibiler hakkında bir> hüküm koymaktan ihtiraz 
etmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi 

Bayazrd 
İhsan Tav 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

Manisa 

Bu M. M. 
Yozgad 
E. Draman 

îçel 
E. înankur 

izmir 
Tahir Hitit Kâmil Dursun 

Kâtib 
Yozgad 

E. Draman 
istanbul 

A. Bayındır 
Diyarbakır 

H. öniz 
Tekirdağ Aydın 

Fayik öztrak A. Menderes 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 18 
Esas No. 1/991 

Yüksek Reisliğe 

15 - XII - 1938 

Mübadele ve teff iz işlerinin katği tasfiyesi 
ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek 
olarak hazırlanıp Başvekâletin 9 - IV -1938 ta
rih ve 6/1425 sayılı tezkeresile Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihası Dahiliye, Sıhhat ve 
içtimaî muavenet ve Maliye encümenleri maz-
batalarile birlikte encümenimize verilmiş ol
makla Maliye vekâleti namına Millî emlâk 

mjidürü ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti namına iskân umum müdürü hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha; mübadil, mülteci, muhacir ve ha-
rikzedelerin gerek Hükümet tarafından gös
terilmek suretile ve gerekse doğrudan doğru
ya işgal eylemiş oldukları gayrimenkuller için 
şagiller namına Hazinece tahakkuk ettirilen 
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kira ve iecrimisillerin aranmamasını tazammun 
etmekte; olup Hükümetin esbabı mucibesinde 
ve encümenlerin mazbatalarında tafsilen izah 
edildiği I veçhile Devletin muavenet ve atıfeti 
esasından mülhem olarak teklif olunmakta bu
lunan lâyiha .ayni sebeblerden dolayı ehcüme-
nimizce de muhik görülmüş ve esas itibarile 
kabul edilmiş ve son encümen olan Maliye en
cümeninin hazırladığı metin müzakeremize 
mevzu olmuştur. 

Anc$k; teffiz muamelesi her ne kadar bit
miş ise i de lâyiha nakledilenleri de ihtiva et
mekte ye bundan böyle de nakledilenler mev-
cud olacağı tabiî bulunmakta olduğundan ya
pılacak muameleye bir hudud koymağı encü
menimiz muvafık bulmuş ve Hükümetçe de 
mutabıl? kalınarak kira ve ecrimisillerin aran-
mamasının bu kanunun neşri tarihine kadar 
olan muamelelere hasır ve .tahdidini kabul et
miştir. 

Kezş lâyiha münhasıran Devletin emrinde 
veya tasarrufunda bulunan gayrimenkulleri 

kastetmekte olup bu cihetin de metinde teba
rüz ettirilmesi faydalı. • görüldüğünden bunu 
ifade eder bir kaydın de ilâvesi kararlaştırı
larak Maliye encümenince hazırlanan metin 
bu esasları ihtiva eylemek üzere yeniden yazıl
mıştır. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
M. M. 

Trabzon 
B. Karadeniz 

Gazi Anteb 
A. H. Ay erdem 

Kocaeli 
A. S. Akhâytuğan 

Maraş 
A. Tiridoğlu 
Tokad Yozgad 

S. Genca 8. îçöz 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Malatya 
M. öker 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
Sungur 

( S . Rnyısı : 19.) 





6 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MübadeU ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki 19 - III -1931 ve 1771 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mübadil, muhacir, mülteci ve 
harikzedelerin Hükümetçe gösterilmiş olsun ol
masın bidayeten işgal ettikleri gayrimenkullerin 
teffiz ve tahsis muameleleri sonradan bitirilerek 
katğileşmiş olduğu takdirde tahsisden evvelki 
zaman için kendilerinden icar ve ecrimisil aran
maz. Tahakkuk ettirilenler de terkin edilir. Bu 
gibi icar v̂ e ecrimisiller için açılan davalar ve ic
ra takibleîi durdurulur ve alman adlî ve idarî 
kararlar katğileşmiş olsa dahi infaz edilmez. 

Tahsil edilen icar ve ecrimisiller geri veril
mez. 

MADDE 2 
teberdir, f 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliyei vekili memurdur. 

7-IV-1938 
Bş. V. 

C. Boyar 
Da. V. 

Ş. Kayak 
Mf. V.| 

8. Arıkan, 
S. t M. % 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 

Ha. V. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Âğralı 
Na. V. Ik. V. V. 

A. Çetinkaya G. Bayar 
G. t. V. ve Zr. V. V. 

Bana Tarkan 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve 
intacı hakkında 1771 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Mübadil, muhacir, mülteci, gö
çebe ve Hükümetçe nakledilenlerin ve harikze
delerin Hükümet tarafından, gösterilmiş olsun 
olmasın bidayeten işgal ettikleri gayrimenkul-
lerin teffiz ve tahsis muameleleri sonradan bi
tirilerek katğüeşinceye kadar tahsisten ve tef-
fizden evvelki zaman için kendilerinden icar ve 
ecrimisil aranmaz. Tahakkuk ettirilenler de ter
kin edilir. Bu gibi icar ve ecrimisiller için açı
lan davalar ve icra takibleri durdurulur ve 
alman adlî ve idari kararlar katğileşmiş olsalar 
dahi infaz edilmezler. 

Tahsil edilmiş olan icar ve ecrimisiller geri 
verilmez. Tahsis veya teffiz edilen gayrimen-
kulden önce müstahikler tarafından ya doğru
dan doğruya veya Hükümet tarafından göste
rilmesi hasebile işgal edilmiş iken sonradan is-
tirdad olunmuş bulunan gayrimenkuller hak
kında da bu hükümler caridir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

* MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 
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M!A£ÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Mübadele ve teffiz ilerinin katği tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Mübadil, muhacir, mülteci, gö
çebe ve Hükümetçe nakledilenlerin ve harikze-
delerin Hükümet tarafından gösterilmiş olsun 
olmasm bidayeten işgal ettikleri gayrimenkulle-
rin teffiz ve tabsis muameleleri sonradan bitiri
lerek katğileşinceye kadar tahsisten ve tef f izden 
evvelki zaman için kendilerinden icar ve ecri-
misil aranmaz. Tahakkuk ettirilenler de terkin 
edilir. Bu gibi icar ve ecrimisiller için açılan 
davalar ve icra takibleri durdurulur ve alman 
adlî ve idarî kararlar katğileşmiş olsalar dahi 
infaz edilmezler. 

Tahsil edilmiş olan icar ve ecrimisiller geri 
verilmez. Tahsis veya teffiz edilen gayrimen-
kulden önce müstahikler tarafından ya doğ
rudan doğruya veya Hükümet tarafından göste
rilmesi hasebile işgal edilmiş iken sonradan is-
tirdad olunmuş bulunan gayrimenkuller hakkın
da ve kezalik haklarına mukabil kendilerine bo
no verilenler tarafından gerek Hükümetçe göste
rilmek suretile ve gerek gösterilmeksizin işgal 
edilmiş bulunan gayrimenkuller için dahi bu 
hükümler caridir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

7 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve-
intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar olan muamelelere münhasır olmak üzere 
mübadil, muhacir, mülteci, göçebe ve Hükümet
çe nakledilenlerin ve harikzedelerin Hükümet 
tarafından gösterilmiş olsun, olmasm bidayeten 
işgal eyledikleri Hazineye aid gayrimenkullerin 
icar ve ecrimisilleri teffiz ve tahsis muameleleri 
sonradan bitirilerek katğileşinceye kadar geçen 
zaman için kendilerinden aranmaz. Tahakkuk 
ettirilenler de terkin edilir. Bu gibi icar ve ecri
misiller için açılan davalar ve icra takibleri dur
durulur ve alman adlî ve idarî kararlar katgileş
miş olsalar dahi infaz edilmezler. 

Tahsil edilmiş olan icar ve ecrimisiller geri 
verilmez. Tahsis veya teffiz edilen gayrimenkul-
den önce müstahikler tarafmdan ya doğrudan 
doğruya veya Hükümet tarafmdan gösterilmesi 
hasebile işgal edilmiş iken sonradan istirdad 
olunmuş bulunan gayrimenkuller ile haklarına 
mukabil kendilerine bono verilenler tarafmdan 
gerek Hükümetçe gösterilmek suretile ve gerek 
gösterilmeksizin işgal edilmiş bulunan gayri
menkuller hakkmda dahi bu hükümler caridir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 
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S. Sayısı: 20 
Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat Riyaseti tezkeresile Tahlisiye umum müdür
lüğü 1934 yılı hesabı katğisi hâkktnda kanun lâyihası ve 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/544J/460) 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/544) 

T. C. 
Divcmı muhasebat 

H. 2658 
4 - XI - 1938 

Sayı U. 140232 
Büyük Millet Meelisi Yüksek Reisliğine 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. » 

Di. M. Reisi 
S. Oran 

Beyanname 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî yılı katği hesabı dairesinden gönderilmekle Divanı 
muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesablarile karşılaştırılarak farklar ve se-
bebleri bağlı cetvelde arz ve izah olunmuştur. 

îşbu cetveldeki meşruhat nazarı dikkate alınmak suretile katği hesabda yazılı rakamların ka
bule çleğer bulunduğunu arz eyleriz. 

Birinci Reis 
Seyfi Oran 

T>. : 4 Reisi 
Fevzi Erinç 

Asa 
Refik Bakuy 

Aza 
E. Rıfat Ayla 

D. : 1 Reisi 
Faik Eke 

Aza 
Basri Esen 

Aza 
İhsan Er enli 

Azdı, 
Fahri özbudun 

D. : 2 Reisi 
Abidin Yurdakul 

Aza 
7. Ziya Aslan 

Aza, 
Halid DenUrsoy 

Aza, 
Z. Akif Orboy 

ı 

D. : 3 Reisi 
Âlim özgen 

Aza, 
Celü Dinçer 

Aza 
Nazmi Başak 

Aza 
M. AH Apak 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 



Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası (1/460) 

TC. 
Başvekalet 29 - II - 1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/729 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî yılı hesabı katğisi hakkında Maliye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - I I - 1936 da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî yılı hesabı katği kanunu lâyihasına aid izahnamedir 

1 — İdarenin 1934 malî yılı varidat bütçesinin (B) cetvelinde (370 000) lira tahmin edilen tah
lisiye rüsumuna mukabil, (59 621) lira (44) kuruş noksanile (310 378) lira (56) kuruş ve ikinci 
faslm birinci maddesini teşkil eden faiz için tahmin edilen (25 000) liraya karşı (1 490) lira (79) 
kuruş noksanile (23 509) lira (21) kuruş ve müteferrik hâsılat için tahmin olunan (1 000) liraya 
mukabil (27 626) lira (43) kuruş fazlasile (28 626) lira (43) kuruş tahsil edilmiştir. 

2 — 1934 malî yılı zarfmda tamamen tahakkuk ve tahsil edilmiş olan (362 514) lira (20) kuru
şa, 1934 malî senesi bütçe kanununun 4 ncü maddesine tevfikan 1933 malî senesinden devredilib 
varidat fazlası olarak faslı mahsusa konulan (944 059) lira (82) kuruşun ilâvesi halinde Tahlisiye 
idaresinin 1934 yılı umum varidatı (1 306 574) lira (02) kuruştan ibaret olur. 

3 — Mezkûr seneye aid bütçenin (A) masraf cetvelinde yazılı (309 852) liradan ibaret on iki 
aylık tahsisat ile bütçe kanununun dördüncü maddesine tevfikan varidat fazlası olarak faslı mahsu
sa tahsisat kanulan (560 709) lira (62) kuruş, ve kezalik bütçe kanununun 5 nci maddesi mucibince 
faslı mahsusa tahsisat konulan (371 614) lira (33) kuruşa mukabil (744 501) lira (75) kuruş sarfe-
dilmiş ve bu sarfiyatın tenzilinden sonra bakiye kalan (497 674) lira (20) kuruşluk tahsisat iptal 
edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Di. Mu. Encümeni 16- XII -1938 

Esas No. 1/460, 3/544 
Karar No. 3 

Yüksek Eeisliğe 

Tahlijsiye umum müdürlüğünün 1934 malî 
yılı hesabı katğisi hakkında Başvekilliğin 
29 şuba£ 1936 tarihli ve 6/729 numaralı tezke-
resile teklif olunan kanun lâyihası; Divanı 
muhaseblatm mutabakat beyannamesile birlik
te tedkik ve müzakere olundu: 

Mutabakat beyannamesile hesabı katği ara
sında sarfiyatta fark olmadığı ve 1934 malî 

yılı bütçe kanununun 4 ncü maddesi mucibin
ce 1934 malî yılı iptidasına devrolunan ve ida
reye aid bulunan 187 020 lira 11 kuruşun irad 
kaydi icab ederken ayniyat mahiyetinde bulu
nan tahviller ile Denizyollarına ikraz olunan 
mebaliğin.ve idareye aid olmayan emanet pa
ralarının da mevcud meyanında gösterilmiş 
olmasından dolayı hesabı katğide yazılı tahsi-
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lât mikdarının 757 039 lira 71 kuruş fazla ve 
sene iptidasına müdevver mevcud ile sene için
de tahakkuk edecek varidat fazlasının tahsisat 
olarak gösterilmesi icab ederken bu madde 
hükmünün 1934 senesi nihayetindeki mevcud-
lar alınarak ve sarfiyatı muvakkate ve eşhas 
zinıemi gibi hesabat bakiyelerile ikrazat ve 
tahvilât hesabatı da nazara alınmak sur etile 
tatbik edilmiş olmasından dolayı da hesabı 
katğide yazılı muhassasatın keza 307 025 lira 
77 kuruş fazlasile kayde geçirilmiş olduğu ve 
tahsilata nazaran sarfiyatın fazla bulunması
nın da bütçe kanununun 5 nci maddesi muci
bince bu sene zarfında maliyeye tesviye edi
lecek mebaliğe mukabil ayniyat mahiyetinde 
olan tahvilâtın verilmiş ve bittabi tutarı sarfi
yata girmiş olmasından, ileri geldiği anlaşıl
mıştır. 

Yukarıda arzolunan farklar göz önünde tu
tulmak suretile kanun lâyihasının 1, 2 ve 3 
ncü maddeleri tadilen ve diğer maddeleri de 
aynen kabul edilerek Heyeti umumiyenin yük
sek tasvibine arzedilmek üzere sunuldu. 

Di. Mu. En. Reisi 
Niğde 

Faik Soylu 
Kâtib 

Mardin 

İstanbul 
H. Gürsoy 

Kayseri 
F. Güpgüp 

Konya 
M. Halid tiner 

M, M. 
Trabzon 

M it at Aydın 

Çorum 
N. B. Yıldırım 

Kırşehir -
H. Börekçi 

Ordu 
A. İhsan Tokgöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

Tahlisiye umum müdürlüğünün1934 malî yılı 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tahlisiye umum müdürlüğü
nün 1934 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelin
de gösterildiği üzere 744 501 lira 75 kuruştur, 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni yıl 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re, 130Ş 574 lira 2 kuruştur. 

MADDE 3 — 1934 malî yılı işinde sarf olun
mayan ve bitişik (A) cetvelinde ayrı bir sütün
de gösterilen 497 674 lira 20 kuruş muhassasat 
bakiyesi iptal edilmiştir. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma tktısad 
vekili memurdur. 

19-II-1936 
Bş. V. 

1. tnonü 
Da. T. V. 
G. Boyar 
Mf. V. 

S. Ankan 
S. I.M.V. 

Dr. B. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K., Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN DE
ĞİŞTİRİCİ 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî yılı 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1. — Tahlisiye umum müdürlüğü
nün 1934 malî ydı masarifi, Bütçe kanununun 
5 nci maddesi mucibince idarenin Maliyeye olan 
borcuna mukabil verilen ve ayniyat mahiyetinde 
bulunan '333 944 liralık tahvil bedeli de dahil 
olduğu ve bitişik (A) cetvelinde gösterildiği 
üzere 744 501 lira 75 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 549 534 lira 31 kuruştur. 

MADDE 3 — Muhassesattan 1934 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cetvelinde 
ayn bir sütunda gösterilen 190 648 lira 43 kuruş 
iptal olunmuştur. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Brtısad 
ve Maliye vekilleri memurdur. 
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M.P. 

F.M. 
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A - CETVELİ 

Mııhassasatın nevi 

Memurlar maaşı 
Ücretler 
Mefruşat, tenvir ve teshin masrafı 
Harcırah 
İcar bedeli 
Mütekaid, dul ve yetim maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi 
1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Muayyenat ve melbusat 
İkramiye ve nakdî mükâfat 
Sigorta 
Levazım 
Muhtelif masraflar 
Fennî vasıtalar ve tatbikatı masrafları ve 
levazımı 
Tamirat masrafı 
Reddiyat 
Mahkeme masrafı ve avukat ücreti 
Beynelmilel can kurtaran bürosuna işti
rak hissesi 
Geçen sene borçları 
Eski seneler borçlan 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Yardımlar 
1715 numaralı kanunun 8 nei maddesi 
mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına 
verilecek itfa karşılığı 
Bütçe kanununun 4 ncü maddesi mucicin-
ce. 
Bütçe kanununun 5 nei maddesi mucibin-

Muhassasat 
Lira K. 

13 584 
158 996 

5 000 
4 000 
3 300 

11 000 

1 176 
18 729 
3 000 
7 500 
8 500 
7 000 

27 900 
15 000 

500 
1 000 

ÎOO 
100 
100 
300 

2 000 
18 000 

3 067 

253 683 85 

Sarfiyat 
Lira 

13 279 
144 467 

4 016 
3 063 
3 048 

8 876 

1 176 
10 148 
2 972 
6 650 
7 820 
4 086 

25 569 
1 197 

37 
194 

45 
36 

210 
215 

18 000 

3 067 

114 707 

K. 

97 
60 
77 
48 

86 

52 

41 
42 
38 

58 
69 
35 
17 

94 
41 

58 

29 

İptal olu* 
nan muhassasat 

Lira 

304 
14 528 

983 
. 936 

252 

2 123 
' 

0 
8 580 

28 
849 
679 

2 913 

2 330 
• 13 802 

462 
805 

54 
63 

100 
90 

1 784 
0 

0 

138 976 

K. 

03 
40 
23 
52 

14 

48 

59 
58 
62 

42 
31 
65 
83 

06 
59 

42 

56 

c« 371 614 33 

Yekûn 935 150 18 744 501 75 190 648 43 
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B - CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 
Varidatın nevi Lira Lira K. 

1955 numaralı kanun mucibinee alınacak resim 
Muhtelif varidat 
Bankalara hesabı cari suretile tevdi ve ikraz olunan me-
baliğ ile ikraraiyeli dahilî istikraz tahvilleri faizi 
Müteferrik hasılat 
Bütçe kanununun 4 ncü maddesi mucibince sene iptidası
na müdevver mevcud 

370 000 

25 000 
1 000 

310 378 

23 509 
28 626 

187 020 

5G 

21 
43 

11 

Yekûn 396 000 549 534 31 

»e« 
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S. Sayısı: 21 
İdare Heyetinin/ Büyük Millet Meclisi memurlarının teşki

lâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (2/7ö) 

T. B.M.M.' 
î dar e Heyeti 

8ay%: 913/17613 
Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilât ve vazaifine dair olan 2512 ve 3158 numaralı kanun
ların yerine kaim olmak üzere tanzim edilen kanunlâyihası ile merbutu cetvelin esbabı jnucibesi: 

Meclis Riyasetinin hususî muhaberat ve umuru ile iştigal, merasim ve davetlerin vakit ve mahal
lerinin zamanında hatırlatılması, yerli ve ecnebi ziyaretçilerin kabulü, verilecek kabul saatlerinin 
alâkadarlara iblâğı ve buna müteferri vazaifin ifası için bir (Hususî kalem müdürlüğü) tesisi za
rureti hâsıl olmuştur. Bu kalem müdürlüğüne birinci sınıf bir de kâtib verilmiştir. 

Meclis kütüpanesi; gerek teberrüat, gerek mübayaat suretile gelen bir çok kitablar ve vesaik ile 
günden güne büyümekte ve bunların tasnif ve tanzimi işlerine aid kalem muamelâtile meşgul olan 
bir kâtib kifayet etmemekte olduğundan fou müdürlüğe de birinci sınıf bir kâtib ilâve olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi Posta merkezi vazaifîni de ehemmiyeti nazarı itibare alınarak bu müdürlüğün 
maaşı (45) liradan (55) liraya çıkarılmış ve cetvele o suretle konulmuştur. 

Daire müdürlüğü kalemi kadrosu şimdiye kadar bir ambar memuru ve bir kâtibden ibaret idi. 
Bu müdürlüğün vazaifi meyanmda : idare heyeti kararlarının zabıt, tahrir ve kaydı ve bütün mu
haberatın idaresi; ayniyatın tesbit ve muhafazası; adedleri 110 a baliğ olan polis memurları, hademe 
ve müstahdemini sairenin idaresi gibi müteferrik muamelât meveud olduğundan bunların hepsinin 
iki kişi ile idaresi kabil olamadığı anlaşılmış ve ayniyatın, yani Büyük Millet ' Meclisi binası ile 
bütün müştemilâtında demirbaş olarak meveud mefruşat, alât ve edevat, seyyar ve sabit makineler, 
otomobiller, tesisat ve bahçeye aid demirbaş eşyanın yerlerini ve bir yerden diğer bir mahalle nakil 
edilmiş iseler, nakil olundukları mahalleri; mübayaat suretile gelecek demirbaşa geçecek eşyanın 
kayıdlannı gösterir müfredatlı defterleri yevmî ve mütemadi bir surette tutmak ve her sene bu def
terleri idare heyetine tasdik ettirdikten sonra dahilî nizamnamenin 62 nci maddesi mucibince (Mec
lis Hesabları Tedkikı encümeni) ne ibraz ve encümen tarafından yapılacak kontrol esnasında bütün 
ayniyatın yerlerinde meveud olduğunu encümene irae etmek vazifesi ile mükellef ve mesul bir (Ayni
yat memuru) nun istihdamına lüzum hâsıl olmuştur. Muamelât ve yazı işlerinde de bir kâtibhrkifa-
yet etmediği anlaşılarak bu müdürlüğe birinci sınıf bir kâtib de ilâve edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen esbab dolayısile, ilişik olarak takdim kılınan teklifin kabul Duyurulmasını rica 
ederiz. 

1-VI-1938 

İdare Amiri idare Âmiri idare Âmiri 
E. Bayrak Dr. 8. Uzel 1. F. Alpaya 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.$.M. 
Bütçe encşmeni 

Mazbata No. 14 
Esas Nİ 2/75 

19 - XII - 1938 

Yüksek Reisliğe 

BüyükKMület Meclisi memurlarının teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 2512 ve 3158 sayılı ka
nunlar yefine kaim olmak üzere îdare Heyetince 
hazırlanan kanun teklifi Encümenimize havale 
edilmiş olmakla îdare âmirlerinden Mardin me
busu İrfan Ferid Alpaya hazar olduğu halde 
okundu vş konuşuldu. 

Kanurv teklif i; Meclis riyasetinin umur ve 
muhaber&tile ve protokol işlerile meşgul olmak 
ve bunları tanzim etmek üzere bir Hususî kalem 
müdürlüğünün ihdasım ve günden güne kitab 
adedi astan. Meclis kütüpanesine tasnif ve tan
zim işleril* meşgul olmak üzer* bir memur ilâve
sini, Meclis posta merkezinin ehemmiyeti nazara 
alınarak müdür maaşınm 55 e iblâğını ve daire 
müdürlüğü kalemi kadrosuna Meclisin ayniyata 
müteallik kuyudunu tutacak bir ayniyat memur
luğu ile bir kâtibin ilâvesini derpiş etmekte 
olub alman izahat neticesinde bu teklifler Eneü-
menkaizce kabul edilmiş ve ayrıca kadro cetveli, 
birer, birer gözden geçirilmek ve icab eden bazr 
.değişiklikler dahi yapılmak suretile yemden ya
zılmıştır.. 

Üçüncü maddeye talihlerin müracaatını ko
laylaştırmak için her hangi bir münhal vukuun
da keyfiyetin gazete ile ilân edileceği kaydedile
rek madde yeniden yazılmıştır. 

Teklifin beşinci maddesindeki müddete aid 
beş sene kay di idare amirliğinin encümendeki 
teklifi üzerine dört seneye indirilmek suretile 
değiştirilmiş ve bu madde maksadı açıkça ifade 
.eder bir şçfcle konulmuş ve bundan başka Emni
yet teşkilâtı kanunu umumî hükümlerini ihlâl 

' etmemek maksadile de bu hususda inzibat me
murları hakkmda nasıl muamele yapılacağı ayrı 
bir maddede tesbit edilerek lâyihaya eklenmiştir. 

Meclisde çalışan stenografların bu işdeki 

ihtisasları ve bunların başka suretle terfi imkân
ları da bulunmadığı göz önünde tutularak dört 
senede bir terfileri esası kabul edilmiş, ancak bu 
suretle terfi ettirilenlerin Devlet memurları 
maaşatmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanun
la tesbit edilen sekizinci dereceyi geçmiyecekleri 
de maddede tasrih edilmiştir. Bu suretle şim
diye kadar tatbik edilen hükme nazaran dört 
senede bir, aldıkları maaşın yüzde on beşinin 
zammma dair olan ve gerek tekaüdlük, gerek 
terfi derecelerinin hesabında ve gerekse terfi-
lerinde bir takım yanlışlık ve müşkilât doğuran 
esasın da tadili ve tatbiki.kabil bir hale getiril
mesi temin edilmiş bulunmaktadır. 

Eski kanunlarda mevcud olub teklifde nazarı 
dikkate alınmamış olan mükteseb hakların mah-
fuziyetine dair olan hüküm de muvakkat med
de halinde lâyihaya ilâve olunmuş ve bu suretle 
yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Hey
etin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

M. Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Çorum Diyarbakır 
\F. Öymen E. S. Akgöl R. Bekit 

İzmir Kayseri Kırşehir 
H. Çakır N. Kerven M. S eyf eli 

Kocaeli Malatya Manisa 
A. S. Akbaytuğan O. Taner T. Türkoğlu 

Maraş Mardin Muş Muş 
A. Tiridoğlu R. Erten Ş. Ataman Çiloğlu 

Sivas Tokad Yozgad 
R. Çiner S. Genca S. Içöz 

Yozgad 
Sungur 
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ÎDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 

Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilât 
• kanunu teklifi 

BİRİNCİ MADDE — Büyük Millet Meclisi 
memurlarının derece, aded ve nevi merbut cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı memuri
yetlerden her hangi birinde daha aşağı derece
den maaşlı memur tayin ve istihdam olunabilir. 

İKİNCİ MADDE — Büyük Millet Meclisinin 
bütün memurları bağlı oldukları İdare Âmirle
rinin veya Umumî kâtibin inhası ve Makamı 
Riyasetin tasvibi üzerine tayin olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Mecli
sinde bir memuriyete tayin olunmak için memu
rin kanunu mucibince memuriyete girmeğe mah
sus şartlan haiz olduktan başka aşağıda yazılı 
evsafa da sahib olmak lâzımdır: 
' A) Umumî kâtibliğe, yüksek mekteb mezunu 
olmak ve en az on beş sene Devlet işlerinde ça
lışmış bulunmak; 

B) Kanunlar, zabıt ve evrak kalemleri müdür 
ve müdür muavinliklerine, daire müdürlüğüne, 
Bütçe encümeni bürosu şefliğine ve muavinliği
ne ve alelûmum kanunlar kalemi ile Bütçe encü
meni bürosu memurluklarına yüksek mekteb me
zunu olmak ve kanunlar kalemi müdür ve mua
vinliği ile diğer memurluklarına ve Bütçe encü
meni Bürosuna almacak olanlar için yapacakları 
vazifenin icab ettireceği malûmatı haiz olıîb ol
madıkları anlaşılmak üzere icra olunacak imti
handa muvaffakiyet kazanmış olmak; 

C) Muhasebe müdür ve müdür muavinliği
ne yüksek mektebten ve Matbaa müdürlüğüne 
hiç olmazsa liseden mezun olmak ve kendi mes
lekleri içinden yetişmiş bulunmak; 

D> YukariM fıkralarda yazılı memuriyetler 
haricinde kalan Büyük Millet Meclisi memuri
yetlerine derecelerine göre lise veya orta mek
teb tahsili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 

Bu memuriyetlere de yüksek mekteb mezunu 
talib olursa tercih olunur. 

JS) Herhangi T)ir memuriyete ayni evsafta 
bulunan bir kaç kişi talib olursa aralarında tah
riri müsabaka imtihanı yapılır. Müteaddid ta
lihler arasmda yüksek mekteb mezunları, lise 
mezunlarına, lise mezunları da orta mekteb me
zunlarına ve müsavi şartları haiz olanlar arasm-. 
da ecnebi lisanı bilenler ve ecnebi lisanı bilen-

3 — 
BÜTÇE ENCÜMEMNİN DEĞİŞTİRİŞf 

Büyük Mîllet Meçlisi memurlarının teşkilâtı 
hakkmda kanun layihası 

MADDE 1 — Aynen. 

MADDE 2 — Aynen» 

MADDE 3 — Teklifin üçüncü maddesi; (E) 
fıkrası değiştirilmek suretile kabul olunmuştur. 

E - Münhal vukuunda keyfiyet gazete ile 
ilân olunur. Her hangi bir memuriyete ayni ev
saf da bulunan bir kaç kişi talib olursa aralarında 
tahrirî müsabaka imtihanı yapılır. Müteaddid 
talipler arasmda yüksek mekteb mezunları, lise 
mezunlarına, lise mezunları da orta mekteb me
zunlarına Ve müsavi şartları haiz olanlar ara
smda ecnebi lisanı bilenler ve ecnebi lisanı bilen
ler arasmda da birden ziyade lisan bilenler ter
cih olunur. 
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ler arasmda da birden ziyade lisan bilenler ter
cih olunur, 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Mec
lisi memurları Devletin diğer hizmet ve memu
riyetlerine derecelerile veya terfian nekil ve 
tayin olunabilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Büyük Millet Meclisi 
memurlarından terfi sıraları geldiği halde ma
fevk derecede açık memuriyet bulunmamasın
dan dolayı terfi .ettirilemiyen ve terfie lâyik 
oldukları amirlerince tasdik edilenlerden yük
sek mekteb mezunu olanlar için üç ve diğerleri 
için beş sene bir derecede kalmış olanlara bir 
derece mafevk maaşı verilir. Bu muamele bir 
memur hakkmda bir defadan fazla tekerrür ede
mez. Bu sıuretle derecesi yükselenlerden tekaüd 
müddetini dolduranlara mükteseb hak olarak bu 
derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunur. 

ALTINCI MADDE — Halen çalışmakta bu
lunan stenografların maaşlarına her dört senede 
bir aldıkları maaşm yüzde on beşini aşmamak 

üzere zam yapılır. Bu suretle alacakları maaşm ye
kûnu hiç bir zaman baremin sekizinci derece
sine muadil olan maaşı geçemez. 

îşbu kayid yüksek mekteb mezunu olan ste
nografların yüksek derecelere terfilerine mani 
değildir. 

YEDÎNCÎ MADDE — Memurlarm vazife ve 
salâhiyetleri Riyaset divanınca tanzim olunacak 
bir talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 4 — Aynen. 

MADDE 5 — Büyük Millet Meclisi memurla
rından (İnzibat memurları hariç) terfi sıraları 
geldiği halde merbut kadro cedvelinde yazılı 
bulunan mafevk derecelerin birinde açık memu
riyet bulunmamasından dolayı terfi ettirilemeyen 
ve terfie lâyik oldukları amirlerince tasdik edi
lenlerden yüksek mekteb mezunu olanlar için 
üç ve diğerleri için dört sene bir derecede kal
mış bulunanlara bir derece mafevk maaşı veri
lir. Bu muamele bir memur hakkında bir defa
dan fazla tatbik edilemiyeceği gibi bu suretle 
kendilerine bir derece mafevk maaşı verilenler 
münhal vukuu ile bulunduğu memuriyet derece
sinin üstünde bir memuriyete tayin olundukları 
takdirde bu memuriyetin kıdemi bu tayin tari
hinden başlar. Bu suretle mafevk derece 
maaşı verilen memurlardan tekaüd hakkına rca-
lik olanlara 1683 sayılı kanunun hükümleri da
iresinde bu mafevk maaş üzerinden tekaüd ma
aşı tahsis olunur. 

MADDE 6 — Meclis İnzibat memurlarından 
bulunduğu derecede dört sene kaldığı halde ma
fevk dereceye terfi edemeyenlere Meclisde müs
tahdem bulundukları müddetçe almakta olduk
ları maaş emsal hasılı ile bir derece yukarı maaş 
emsal hasılı arasındaki fark ücret olarak asıl 
maaşlarına zamimeten verilir. Ancak bu mua
mele her memur için bir defa tatbik olunur. 

MADDE 7 — Stenograflar, her dört senede 
bir terfi ettirilir. Bu suretle terfi ettirilenler hiç 
bir zaman 1452 sayılı Devlet memurları maaşatı-
nm tevhid ve teadülü hakkındaki kanunla tes
bit edilen sekizinci dereceden yukarı geçemezler. 

MADDE 8 — Memurların vazife ve salâhiyet
leri Riyaset Divanınca tanzim ve tesbit olunur. 
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SEKÎZÎNOÎ MADDE — 2512 ve 3158 numa

ralı kanunlar kaldırılmıştır. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun 1 ha
ziran 1938 tarihinden muteberdir. 

ONUNCU MADDE — Bu kanun hükümleri 
Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından icra olu
nur. 

MADDE 9 — Teklifin 8 nci maddesi aynen. 

• 4 
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 

tarihinde Büyük Millet Meclisinde bulunan me
murların mükteseb hakları mahfuzdur. 

MADDE 10 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 11 — Teklif in 10 ncu maddesi aynen. 

Derece 

İdare, Heyetinin teklifine bağlı 
CETVEL 

Memuriyetin nevi 

2 Umumî kâtib 

5 Müdür 
11 Birinci sınıf kâtib 

10 
10 
10 
11 
12 

Kalemi mahsus 

Kanunlar kalemi 
Müdür 

» muavini 
Mümeyyiz 
Eiyaset divanı kâtibi 
Sicil memuru 
Hazinei evrak memuru 
Eavanin ve muhaberat memuru 
Birinci sınıf kâtib 
İkinci » » 

Zabıt kalemli 
5 Müdür 
6 » muavini 
8 Mümeyyiz 

10 Birinci sınıf memur 
11 İkinci » » 

6 Müdür 
71; » muavini 

12 Dosya memuru 
12 İkinci sınıf kâtib 
13 Üçüncü » » 

Evrak kalemi 

Matbaa müdürlüğü 

Sayı Aylık 

1 125 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
5 

1 
1 
2 
8 
12 

1 
1 
1 
2 
1 

80 
30 

80 
70 
45 
45 
35 
35 
35 
30 
25 

80 
70 
45 
35 
30 

70 
55 
25 
25 
22 

6 Müdür 70 
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©«rec» retin nevi Sayı Aylık 

fifyfâmebe müdürlüğü 

7 Başmüsahhih. 

îî * ıttüavînt 
fö* föaWmeWol?u 

5 Müdür 
6 » muavini 
8 Muamelât mümeyyia 
8 Hesabat mümeyyizi 
8 Mutemed 

10 Dosya ve muıhabaere memuru 
11 Muhasebe kâtibi 

fiafcemüİürlüğü 
5 Müdür 
9 Ambar ve levazım memuru 

1İ Ayniyat memuru 
11 Birinci smıf kâtib 
12 İkinci smıf kâtib 

Postu, telgraf müdürlüğü 
7 
11 
12 
13 

Müdür 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

smıf memur 
» » 

> * 

İnzibat memurları 
10 Başkomiser 
11 Komiser 
12 » muavini 
10 Sivil başkomiser 
11 Sivil komiser 
12 » » muavini 
13 Polis memuru 

Bütçe encümeni 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Şef 
» muavini 

Memur 
» 
» 

Kütüpane müdürlüğü 
6 Müdür 
7 » muavini 

11 Birinci smıf kâtib 
12 İkinci » » 

1 
3 
2 
1 

2 
3 

1 
1» 
1 
1 
1 
1 
22 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

55 
40 
30 
35 

80 
70 
45 
45 
45 
35 
30 

80 
40 
30 
30 
25 

55 
30 
25 
22 

35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 

80 
70 
§5 
45 
40 
35 

70 
55 
30 
25 
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Mütçe encümeninin değiştûrişme bağlı cetvel 

£>erece Memuriyetin mtâi Aded Maaş 

2 umumî kâtib i 125 

Hususî kalem 
5 Müdür 

11 Birnci sınıf kâüb 

Kaııımlfyr halemi 
5 Müdür 
6 » muavini 
8 Mümeyyiz 
8 Riyaset divanı kâtibi 

10 Sicil memuru 
10 Hazinei evrak memuru 
10 JCavanin ve muhaberat mmmm 
11 Birnci smıf kâtib 
12 îkinci » » 

Zabıt halemi 
5 Müdür 
6 » muavini 
8' Mümeyyiz 

10 Birinci smıf stenograf 
11 îkinci » » 

Evrak kalemi 
6 Müdür 
7 » muavini 

12 Dosya memuru 
12 îkinci smıf kâtib 
13 Üçüncü» » » 

Matbaa müdürlüğü 
6 Müdür 
7 Başmusahhih 
9 Musahhih 

11 » muavini 
10 idare memuru 

Muhasebe müdürlüğü 
§ Müdür 
6 » muavini 

1 
1 

1 
t 2 
1 
1 
1 
2 
5 
5 

a a. 
2 
3 
12 

1 
1 . 
t <2 
l 

1 
1 
$ 
2 
İ 

1 
1 

80 
30 

80 
70 
45 
45 
35 
35 
35 
30 
25 

80 
70 
45 
35 
30 

70 
55 
25 
25 
22 

70 
55 
40 
30 
35 

80 
70 
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Derece , Memuriyetin nevi 

8 Muamelât mümeyyizi 
8 Hesabat » 
8 Mutemed 

10 Dosya ve muhabere memuru 
11 Muhasebe kâtibi 

Daire müdürlüğü 
5 Müdür 
9 Ambar ve levazım memuru 

11 Ayniyat memuru 
11 Birinci sınıf kâtib 
12 İkinci » » 

Posta, telgraf müdürlüğü 
7 Müdür 

11 Birinci sınıf memur 
12 ikinci » » 
13 Üçüncü » » 

înzihat memurları 
10 
11 
12 
10 
11 
12 
13 

5 
6 
7 
9 

Başkomiser 
Komiser 

» muavini 
Sivil başkomiser 

» komiser 
» » muavini 

Polis memuru 

Bütçe encümeni 
Şef 
» muavini 

Memur 
» 

11 Kâtib - daktilo [*] 

Kütüpane müdürlüğü 
6 Müdür 
7 » muavini 

11 Birinci sınıf kâtib 
12 İkinci » » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

22 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

45 
45 
45 
35 
30 

80 
40 
30 
30 
25 

55 
30 
25 
22 

35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 

'80 
70 
55 
40 
30 

70 
55 
30 
25 

• [*] Maaş ve emsal hâsılının tutarına kadar ücret de ve
rilebilir. 
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S. Sayısı: 25 
1938 malî yılı müvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe

lerin bazılarında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (l/l 164) 

T.C. 
Başvekâlet. 19 - XII -1938 

Kararlar dairesi Müd. 
Sayı: 6/5060 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı müvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 
yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 16-XII-1938 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Birinci madde 
F. M. Mikdarı 

Başvekâlet. 
66 12 0001 
67 3 500 I Tertiblerinde tahsisat bakiyesi malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ih-
70 2 4001 tiyaçları karşılayamayacaktır. 
72 6 000) 
78 1 400 000 Mevcud tahsisat ihtiyaca kâfi gelmeyecektir. 

Şûrayı devlet 
84 1 30 300 \ Yeni teşkilât kanununun neşrini müteakib hemen tatbikine başlanacağından 
87 3 800 I malî yıl sonuna kadar beş ay için bu mikdar tahsisata ihtiyaç vardır. 

Maliye vekâleti 
177 28 000 Tekaüdlüğünü taleb edenlerden bilfiil 30 sene hizmet etmiş olanlarm adedi 

tahminden fazla çıkmıştır. 
Yeniden bazı binaların kiralanmasma lüzum hâsıl olmuştur. 
Hayvanlar vergisi sayım ve yoklama evrakı yeni numunelere göre tabet-
tirilecektir. 
Mevcud tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
İzmir telefonununun Devletçe mubayaasından dolayı evvelce ücretli muha
bere tertibinden verilmekte olan masrafların bu tertibden tediyesi zarureti 
hâsıl olmuştur. 
Mevcud tahsisatın ihtiyacı karşılayamayacağı anlaşılmıştır. 
Bu mikdar tahsisata yeniden lüzum hâsıl olmuştur. 
Yeniden lüzumlu bazı kitab ve mecmualar satm alınacaktır. 
Millî emlâkten bazılarının acele tamirlerine lüzum hâsıl olmuştur. 

188 

190 
193 

200 
206 
207 
210 

1 
3 

2 

1 700 
20 000 

30 000 
7 000 

1 000 
500 

4 000 
50 000 
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260 

280 1 

312 

438 

462 

476 

543 
557 
558 
564 
585 2 

5 900 

15 000 

10 876 

1490 

8 000 
7 500 
5 000 
500 

30 000 

660 

881 
883 ' 1 

2 
884 

885 

887 
905 

927 

Düyunu umumiye 
400 000 Gayrimübadil istihkaklarının tesviyesi hakkındaki 3523 sayılı kanun muci

bince çıkarılacak Hazine tahvillerinin 1938 malî yılında ödenecek ilk taksit
leri karşılığıdır. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
70 000 2997 sayılı teşkilât kanununun cari sene sonuna kadar tamamen tatbiki temin 

edilecektir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Tahminden fazla tahakkuk eden tekaüd ikramiyeleri karşılığıdır. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
Tertibindeki tahsisat bakiyesi malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihti
yaçları karşdryamıyacaktır* 

Jandarma genel komutanlığı 
30 sene bilfiil hizmet edenlerden tekaüdlüklerini istiyenlerin adedi tahmin
den fazla zuhur etmiştir. 
İzmir telefonunun Devletçe mubayaası üzerine evvelce ücretli muhabere ter
tibinden yapılmakta olan tediyesi bu tertibden yapılacaktır. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

Tertiblerindeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmiyecektir. 

Diyarbakırda inşa edilmekte olan numune hastanesi için bu sene bazı tıbbî 
alât ve edevat satm alınacaktır. 

Maarif vekâleti 
10 000 Türk Harf inkılâbının onuncu yıl dönümü münasebetile Ankarada açılacak 

on yıllık neşriyat sergisinin inkılâbımızın önem ve onuru ile mütenasib bir 
mükemmeliyette olmasını temin için sarf edilecektir. 

Tertiblerindeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmeyecektir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
5 000 

26 000 
10 000, 
20 000 Kanunî mecburiyet dolayrsile subay ve askerî memurlardan bir çoklarıma 

yerleri değiştirilmiş ve Hatay vaziyeti üzerine de takviyeli alaya tayinler yapılmış 
olduğundan malî yıl sonuna kadar bu mikdar tahsisata ihtiyaç vardır. 

10 000 Tunceli harekâtı dolayısile teşekkül eden kıtalara diğer mahallerden mu
vakkaten gönderilen subay ve askerî memurların harcırahları karşılığıdır. 

5 000 Tertibindeki tahsisat ihtiyacı karşılayamayacaktır. 
24 000 Fransa, İtalya ve diğer yabancı memleketlerden satın alınacak hayvanların 

mahallerinde muayenelerini yapacak heyetin yol masraflarile yevmiye ve 
zarurî masrafları karşılığıdır. 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
2 000 İhtisaslarına binaen hava makine subaylığına ayrılanların muayyen yev-

(S . Sayısı: 25) 
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F. M. Mikdarî 

928 

933 

934 

944 
946 
954 

2 340 

4 000 

8 000 

30 000 
500 

30 000 

miyelerile Kayseri Tayyare fabrikasında mesaî Saati haricinde çalıştırılan
ların ihtisas yevmiyelerinin tesviye edilebilmesi içindir. 
Genelkurmay Başkanlığının gösterdiği lüzum üzerine Londrada ihdas 
edilen hava ateşeliğinin temsil tahsisatı karşılığıdır. 
Yapılan teşkilâta göre muhtelif mahallere tayinlerine lüzum hâsıl olan
ların harcırahları karşılığı dır. 
Yeni satın alınan tayyare lerinn motaj ve tecrübelerile muhtelif garnizonlar-
daki inşaat işlerinin kontrolü için gönderilen heyetlerin harcırahları karşı
lığıdır. 
3485 sayılı kanun mucibince yapılan tediyeler içindir. 
Tertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmeyecektir. 
Mevcud tayyare adedine ve normal işe göre hesab edilen bütçe tahsisatı 
yeniden satın alınan tayyareler ve işlerin çoğalması dolayısile ihtiyaca kâfi 
gelmeyecektir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmi) 
973 3 000 Mevcud tahsisat ihtiyacı karşılayamayacaktır. 
979 1 50 000 Giyecek fiatlarmın artması hasebile bütçedeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelme

yecektir. 
991 32 000 Harb gemileri siparişi içiin îngiltereye giden heyetin bu tertibden tesviye 

edilecek seyahat masrafları içindir. 
I 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Yeniden tekaüdlüklerini taleb edenlerin ikramiyeleri tediye edilecektir, 
Bir kısım soba, yazı makinesi ve musiki aletleri gibi eşyanın yeniden tamir
lerine lüzum hâsıl olmuştur. 
Mevcud tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir, 
Bu sene faaliyete geçecek olan barut fabrikalarına tayin olunan subay, 
memur, mühendis ve kimyagerlerin harcırahları tediye edilecektir. 

, 4 4 700 Almanyadan satm alınan barutların muayene ve kabulleri için gönderilen 
heyetin harcırahı karşılığıdır* 

1013 400 Bütçedeki tahsisat malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçları karşi* 
layamayacaktir. 

İkinci madde 
Maliye vekâleti 

247 100 000 3330 numaralı kanunla teşekkül eden Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
bütçesine 1938 malî yılı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için umumî muva
zeneden bu mikdar yardım yapılmasına lüzum görülmüştür. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
342 A 9 160 1937 malî yılmda tekaüde sevkedilen 30 sene bilfiil hizmet etmiş (memurların 

tahakkuk eden ikramiyeleri tediye edilecektir. 

Jandarma genel komutanlığı 
495 4 840 1937 malî yılında 1475 sayılı kanun mucibince tahakkuk eden yaralf ve şehid-

lere aid ikramiyelerin tediye edilebilmesi içindir. 

Maarif vekâleti 
689. 3 6 500 Basım evi atölyelerinden bir kısmmm yerleri değiştirilerek ve bir kısmı da 

1002 
1007 

1009 
1011 1 

3 650 
1 000 

3 000 
2 000 
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genişletilerek yeni getirtilen makinelerden istifade imkânları temin edile* 
çektir. 

Maliye vekâleti 
200 3 20 000 Kambiyo murakabe idarelerinin bilûmum masrafları 1567 sayılı kanun mu

cibince Cumhuriyet merkez bankasınca temin edilerek bir taraftan bütçeye 
irad, diğer taraftan tahsisat kaydedilerek sarfedilmektedir. 1938 malî yılı 
içinde 90 bin lira masraf ihtiyarına lüzum görülmüş ve mukabili de aynen 
alınarak varidat bütçesine irad kaydedilmiş olduğundan bu tertibe 20 000 
lira tahsisat verilmesi icab etmiştir. 

Dördüncü rşıadde 
D. cetvelindeki kadrosuna müsteniden 200 lira ücretle istihdam edilmekte 
olan leylî tıb talebe yurdu müdürünün maaşla çalıştırılmasına, bunun için 
de 70 lira maaşlı müdürlük kadrosunun L. cetvelinden çıkarılmasına lüzum 
hâsıl olmuştur. 

Beşinci madde 
Gayrimübadillerin 3523 sayılı kanuna göre tesbit edilecek istihkaklarının 
10 liradan dun kesirlerinin nakden ödenebilmesini temin için bu madde 
teklif olunmuştur. 

Altmcı madde 
1023 ncü faslın 1 nci maddesine tedavi ücretleri kaydinin de ilâvesi icab 
ederken bütçe esbabı mucibesinde bu cihet ayrıca gösterilmiş olmasma rağ
men maddeye bu kay din konulması unutulmuştur. Halbuki stajda bulunan 
subayların tedavi ücretlerinin de bu tertibden .tesviyesi lâzımgelmektedir. 
Altıncı madde bu maksadla teklif edilmektedir. 

Yedinci madde 
Devletin tasarrufu altındaki icareteynli ve mukataalı • gayrimenkuUer için 
2762 sayılı kanun mucibince icare ve mukataalarmın 20 misli olarak tahak
kuk ettirilecek taviz bedellerinin tesbit edilecek rakamlara göre azamî beş 
senede ve her sene Maliye bütçesinin sonunda açtlacak bir fasla tahsisat 
kaydetmek suretile ödenebilmesi için teklif olunmuştur. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 24 

Esas No. 1/1164 

22-XIİ-193Û 

Yüksek Reisliğe 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
na bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında deği
şiklik yapılması hakkmda olub Başvekâletin 
19 - XII -1938 tarih ve 6/5060 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası En
cümenimize verilmiş olmakla Maliye vekili ve 
ilgili dairelerin salahiyetli mümessilleri ha
zır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Umumî bütçenin bu güne kadar olan tatbikatı 
neticesinde bazı hizmetlere aid tahsisatın 
malî yıl nihayetine kadar kifayet etmiyeceği 
görüldüğünden tasarruf temini mümkün olan 
veya tahsisatı müsaid bulunan diğer hizmetler 
tahsisatından bu tertiblere münakale yapılarak 
ihtiyaçların temini maksadile sevkedilen ka
nun lâyihası ve ona bağlı cetveller birer, birer 
tedkik ve mucib sebebleri hakkında alâkalılar
dan lâzımgelen izahat alındıktan sonra Encü-
menimizce esas itibarile kabul olunmuştur. 

Lâyihanın birinci ye ikinci maddeleri muh
telif bütçelerin fasılları arasında yapılacak mü
nakalelere ve bu meyanda bazı bütçelerde 
yeniden açılacak tertiblere münakale suretile 
konulacak fevkalâde tahsisatlara aiddir. 

Bunlardan münakaleye aid olan cetvelin 
Başvekâlet* Şûrayı devlet ve Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti kısımları, dairelerince vuku bu
lan teklifler üzerine bazı değişiklikle ve di
ğerleri ise olduğu gibi kabul olunmuştur. 

Bu münasebetle Encümenimiz umumî şekilde 
dairelerin daimî ve muvakkat harcırah tertib-
lerindeki tahsisatın kifayet etmediği ve bu va
ziyetin kırtasiye, mefruşat gibi tertiblerde de 
mevcud olduğunu görerek bu noktalar üzerinde 
durmuştur. 

Dairelerin teşkilât kanunları ikmal edilmiş 
olduğundan bir senelik daimî ve muvakkat me
muriyet hareketlerinin, kırtasiye ve mefruşat 
gibi idare masraflarına aid ihtiyaçların sıhhate 
yakın bir şekilde hesab edilerek bütçelere ona 
göre tahsisat konması mümkün bulunmaktadır. 
Sene içinde yapılacak tekliflerin bazı istisnaî 

hallere ve evvetee düşünülememiş olan yeni hiz
metlere hasrı icab etmekte olduğundan bütçele? 
rin tanzimi esnasında yukarıda arzolunan hiz? 
metlerin karşılığı için konulan tahsisatın sene 
içinde sarf ve idaresi hususunda daha fazla bir 
itina gösterilmesi ve münakale talebinin gayri 
kabili içtinab zaruretlere hasrım temenniye lâ
yık görmüştür. 

Bazı daire bütçelerinde yeniden açılacak fa
sıllar için istenilen tahsisata aid (3) numaralı 
cetvel muhteviyatı ayrı, ayrı tedkike tâbi tutul
muştur. 

120 500 liralık bir yekûn dahilinde teklif olu
nan bu tahsisattan 9160 lirası Gümrük ve inhi
sarlar vekâletinin, 4840 lirası da Jandarma genel 
komutanlığının 1937 malî yılına aid karşılıksız 
borçları içindir. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
aid mazbatamızda bu gibi tahsisatsız borçlar 
hakkında Hükümetçe 2518 numaralı kanun ceb-
hesinden tedkikler yapıldıktan sonra lâzımge
len muameleye tevessül olunması temenni edil
miş idi. 

Alman izahata göre jandarma için istenilen 
paranm 1471, 1475 ve 1861 numaralı kanunlar 
mucibince yaralılara ve şehid ailelerine ve 20 
seneyi doldurmuş erlere aid ikramiyelerle müsa
demelerde hayvanlarını gaib etmiş olanlara verK 
lecek tazminat karşılığı ve diğerinin de 30 sene 
hizmet eden memurlara verilecek ikramiye için 
olduğu anlaşılmış ve istihkak sahihlerinin daha 
ziyade bekletilmemesi mülâhazasile bu lâyiha 
arasında bunlarm kabulüne karar verilmiştir. 

Bundan böyle bu gibi karşılıksız borçlar için 
istenilecek tahsisatın bütçe mazbatamızda da 
temenni olunduğu üzere bidayeten 2518 sayılı 
kanun cebhesinden tedkikler yapıldıktannaonra 
Hükümetçe ayn bir lâyiha ile Yüksek Meclisten 
istenilmesi tekrar temenniye lâyık görülmüş ve 
mezkûr cetvel muhteviyatının diğer kısımları da 
aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 4 ncü maddesi 1938 malî yılı zar-
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fmda tnevkuf tutulan memuriyetlerden biriniıi 
kadroya alınmasına dair olub halbuki bu memu
riyet için D cetvelinde ayrıca ücretli bir müdür 
bulunduğundan bu münasebetle D cetvelindeki 
müdürün kadrodan çıkarılması zarurî görülmüş 
ve madde bu şekilde yeniden yazılmıştır. 

Lâyihanın 5 ve 7 nci maddeleri muvazenei 
umumiye kanununa eklenmesi icab eden hüküm
ler cümlesinden olmakla lâyihada bu maddelerin 
1938 muvazenei umumiye kanununa eklendikleri 
ifade kılınmış ve 6 nci madde aynen kabul edi
lerek tertibi muhafaza maksadile lâyihadaki ye
ri değiştirilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde Encümenimizce kabul 
edilen lâyiha Umumî Heyetin tasvibine konulmak 

üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Balıkesir 

E. Adakan 
Kayseri 

İV. Kerven 
Malatya 
O. Taner 

Muş 
Ş. Çiloğlu 
Trabzon 
Sırrı Bay 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
Kırklareli 
Ş. ödül A. 
Mardin 
R. Erten 

Sivas 
R. Çiner 

Yozgad 
8. îçöz 

Kâtib 
istanbul 
F. öymen 

îzmir 
it. Çakır 

Kocaeli 
Said Akbaytuğan 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
8. Genca 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1938 malî yüı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 -— 1938 malî yüı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(1) numaralı cetvelde yazılı tertibleri arasmda 
(2 436 056) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE. 2 —1938 malî yılı Muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (2) 
numaralı cetvelde gösterilen tertiblerinden 
(120 500) lira tenzil edilerek yeniden açılan 
(3) numaralı cetvelde yazılı fasıllarına fevkal
âde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — 1938 malî yılı Maliye bütçesi
nin 200 ncü faslmm (3) ncü (1567 numaralı 
kanunun tatbiki masrafı) maddesine 20 000 lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 4 — 1938 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı (L) cetvelinin Sıhhat ve 
İçtimaî muavenet vekâleti kısmındaki 6 nci de
receden 70 lira maaşlı Tıb talebe yurdu müdür
lüğü kadrosu bu cetvelden çıkarılmıştır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 
yapılmasına ve mezkûr kanuna bir madde eklen

mesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 malî yüı muvazenei umu* 
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) 
numaralı cetvelde yazılı tertibleri arasmda 
2 459 256 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cetvelinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekaleti kısmından 200 lira 
ücretli ve (L) cetvelinin yine ibu vekâlete aid 
kısmından da altıncı dereceden 70 lira maaşlı 
tıb talebe yurdu müdürü çıkarılmıştır. 

( S. Sayısı : 25 ) 



MADDE 5 — 3523 numaralı kanım mucibin
ce Hazine tahvili verilmek suretile ödenecek 
olan istihkakların 10 liradan noksan olanları
nın tamamı ve bundan fazla olanlarmm 10 li
radan aşağı kesirleri nakden ödenir. 

MADDE 6 — 1938 malî yılı Askerî fabrika
lar umum müdürlüğü bütçesinin 1023 ncü fas
lının 1 nci maddesi (Staj için gönderileceklerin 
tahsisat, harcırah, masarifi zaruriye, tedavi ve 
okul ücretleri) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 — Devletin tasarrufu altmdaki 
mukataalı ve icareteynli gayrimenkuller için 
2762 sayılı kanunun 27 ve 28 nci maddeleri mu
cibince icare veya mukataalarm yirmi misli ola
rak tahakkuk ettirilecek taviz bedellerini her 
sene Maliye bütçesinin sonunda açılacak bir 
fasla tahsisat kaydetmek suretile azamî beş 
senede ödemiye Maliye vekili mezundur. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib ödenecek mik-
dar hesabı katğide ayrıca gösterilir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili mezundur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Dr. R. Saydam 
Mf. V. 

S. Ankan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

16 
Ad. V. 

Hilmi Uran 
Ha. V. 

8. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. 1. V. 

-XII-1938 
M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 5 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen 

MADDE 6 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa aşağıdaki İM madde eklenmiş
tir: 

Eklenen birinci madde — 3523 numaralı 
kanun mucibince Hazine tahvili verilmek 
suretile ödenecek olan istihkakların 10 liradan 
noksan olanlarmm tamamı ve bundan fazla 
olanlarmm 10 liradan aşağı kesirleri nakden 
ödenir. 

Eklenen ikinci madde — Devletin tasar
rufu altmdaki mukataalı ve icareteynli 
gayrimenkuller için 2762 sayılı kanunun 27 ve 
28 nci maddeleri mucibince icare veya muka
taalarm 20 misli olarak tahakkuk ettirilecek 
taviz bedellerini her sene Maliye bütçesinin 
sonunda açılacak bir fasla tahsisat kaydetmek 
suretile azamî beş senede ödemeye Maliye ve
kili mezundur. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib ödenecek 
mikdar hesabı katğide ayrıca gösterilir. 

MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen 

'MADDE 8 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 25 ) 



F. M. 

— * — 

[1] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nevi 

BAŞVEKÂLET 

66 Mefruşat ve demirbaş 

67 3 Kırtasiye 

69 3 tşletme 

70 2 Melbusat 

72 Muvakkat memuriyet harcırahı 

78 Tahsisatı mesture 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

400 

12 000 

500 

400 

4 000 

1 400 000 

ŞÛRAYI DEVLET 

84 1 Memurlar maaşı 

87 Muvakkat tazminat 

176 1 Memurlar maaşı 

177 

MALÎYE VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanununun 58 nci maddesi mucibince verile 
cek tekaüd ikramiyesi 

188 1 îcar bedeli 
3 Defatir ve evrakı matbua 

190 Muvakkat memuriyet harcırahı 

193 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

194 Ücretli "muhabere ve mükâleme bedeli 

200 2 Para nakliye ve bendiyesi 

206 Kavanin ve nizamat ve mukarreratı maliye telfik ve ter 
tib masrafı 

98 000 

34 300 

3 800 

eibince verile-

Fasıl yekûnu 

telfik ve ter-

7 000 

28 000 

1 700 
20 000 

21 700 

30 000 

7 000 

1 000 

500 

(S. Sayısı : 25 ) 
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M. Muhassasatm nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

207 Kitab, mecmua bedeli ve maliye mecmuası masrafı 

210 îrad getirmeyen millî emval tamir masrafı 

DUTUNU UMUMÎYE 
258 1885 numaralı kanun mucibince istanbul mecburî istimlak 

bedeli 

260 1932, 1935 muvazene kanunlarının 11 nei maddelerile 2248, 
2808 numaralı kanunlar mucibince verilecek tahvillerin 1932-
1938 seneleri faiz ve amortismanlarile nakden verilecek tah
vil kesirleri, komusyon, sigorta, muhafaza ve sair bilûmum 
masrafları karşılığı 

263 Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve Meclisi idare mas
rafı olarak isabet «den. 

1 500 

784 200 

4 000 

50 000 

400 000 

TAPU YE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
280 1 Memurlar maaşı 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 
' 3 1 1 1 Memurlar maaşı 

312 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi. 

317 1 Tenvir 
2 Teshin 

322 1 Tenvir ve teshin 

323 Vilâyetler müteferrikası 

324 1 icar bedeli 

336 4 Nakliye, bendiye, iaşe, bakım ve koruma masrafı 

340 inşaat ve tamirat 

344 1 Maaşatı umumiye 

10 900 

70 000 

tce verilecek 

Fasıl yekûnu 

i 

500 
1 700 

2 200 

2 000 

1 300 

200 

10 900 

2 500 

2 000 

1 000 

( S. Sayısı : 25 ) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

I \ M, Muhassasatın nevi Lira Lira 

347 1107 sayılı kanun mucibince erbaşlara verilecek aile zammı 

353 r Müteferrika 

354 İ îcar bedeli 
3 Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yeknuû 

355 Daimî memuriyet harcırahı 

356 Muvakkat memuriyet harcırahı 

357 Müfettişler harcırahı 

361 3 Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 2 500 

200 

250 

. 1 500 
500 

2 000 

5 000 

3 000 

2 000 

364 2 Harbiye ve lise talebesile kıta kara ve deniz eratının ve mu
hafaza memurlarının teçhizatı, spor teçhizatı, baskül, kantar 
mubayaası ve tamiratı 10 000 

368 İnşaat ve tamirat , 250 

EMNİYET İŞLEBÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

438 Daimî memuriyet harcırahı 15 000 

454 1 Ecnebi mütehassısları ve masrafları 10 000 

455 1700 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibince . Avrupaya 
staj için gönderilecek memurların harcırah ve tahsil masrafı 3 000 

456 3 Polis köpekleri mubayaa, iaşe, tedavi ve yol masrafı ile bunlar 
için tahsis edilen memurların ecnebi memleket gidiş ve geliş 
yol masrafları ve orada kalacakları müddet zarfmda kendileri
ne iaşe mukabili verilecek ücretler 2 000 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

462 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 10 876 

463 Müstahdemler ücreti 10 000 

476 Eesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 1 490 

(S . Sayısı: 25) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

477 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 1 490 

492 2 İdare masrafı 876 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

542 1 Memurlar maaşı 42 100 

543 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibinee verilecek 
tekaüd ikramiyesi 8 00Ö 

660 Harf inkilâbı onuncu yıl dönümü sergilerinin hazırlık, kur
ma, sevk, nakil, teşhir ve tanzimi için icabeden her türlü te
sisat ve eşya ile sergi için satın alınacak kitab, dergi ve sair 
basmaların bedelleri, «ergi memur ve müstahdem ücretleri, 
seyyar kitab sergisinin her türlü masrafı ile bu sergide bu
lunacak memurların ve Harf inkilâbı sergisi işleri için mer
keze-getirilecek veya merkezden icabedem yerlere gönderile
cek memurların harcırah ve yevmiyeleri, sergi dolayısile neş-

557 Daimî memuriyet harcırahı 7 500 

558 Muvakkat memuriyet harcırahı - 5 000 

564 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 500 

574 Seyyar Küçük sıhhat memurlarına 1754 numaralı kânun 
mucibince verilecek yem bedeli 2 000 

576 İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 35 000 

581 Tekâmül tedrisatı masrafı 6 000 

585 2 Numune hastaneleri 30 000 

MAARİF VEKÂLETİ 

655 3 öğretmenlere mahsus ders ve program klavuzları, telif, ter
cüme ve neşir masraflarile bakanlıkça tercüme ettirilecek prog
ram, kanun, talimat ve raporların tercüme bedeli ve program, 
talimatnamelerin neşir masrafı 4 500 

659 Ulusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar 
ve eski metinlerin satm almması, basılması, telif ve tercü
me ettirilmesi için lâznnıgelen her türlü masraflar 5 500 

(S. Sayısı: 25) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatın nevi Lira Lira 

redilecek kitab, broşür, katalog, afiş ve sairenin hazırlam», tm-
bı ve neşir masrafı 10 000 

NAFIA VEKÂLETİ 

Maliye vekâleti 50 000 

İKTISAD VEKÂLETİ 

2261 numaralı kanunun 4 ncü maddesi mucibince gümrük 
resminden ve muadele vergisinden muaf olan maddeler rüau-
mu karşılığı 
Askerî fabrikaların getireceği maddeler. 768 000 
Sair efradın getireceği maddeler. 322 000 

Fasıl yekûnu 1 090 000 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KABA KISMI) 

Müteferrika 5 000 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Ecnebi mütehassıslar 

Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gönderilecek su
baylar ve memurlar harcırahı 

Cenub hudud kıtaatının, çadır mubayaası, mesken, icar be
deli, nakil ve muhabere vesaiti mubayaa ve nakliye masraf
ları 85 000 

«* 

. 

• 

15 000 

26 000 
10 000 

36 000 

20 000 

10 000 

5 000 

24 000 

( S, Sayısı ; 25 ) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKALETİ (HAVA KISMI) 

927 2853 numaralı kanun mucibince verilecek ihtisas yevmiyesi 2 000 

928 Temsil tahsisatı ve akçe farkı ? 

933 Daimî memuriyet harcırahı 

934 Muvakkat memuriyet harcırahı 

989 1 Tayinat 30 140 

2 340 

4 000 

8 000 

941 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 30 000 

944 2047 sayılı kanun mucibince verilecek zamaim ve tazminat 30 000 

946 Atış, bombardıman, uçuş, telsiz, fotoğraf, malzemeyi sıya-
net, tamirhanelerde yüksek mesai, ihtira, tamir ve protptip 
inşaat ve buna mümasil müteferrik işler için ikramiye ve 
mesai ikramiyesi. 500 

948 Manevra masrafı 16 700 

954 Amele yevmiyesi 30 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 
973 Muvakkat memuriyet harcırahı ' 3 000 

979 1 Melbusat 50 000 

980 4 Tahkimat ve top isleri / 10 000 

981 2 Devriçark - , ^ . _ ^ . r 50 000 

991 Ecnebi memleketler harcırahı 32 000 

992 Staj, tahsil ve tedavi masrafları 
1 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek subay ve me

murların tahsisatlarile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin 
yol ve tedavi masrafları 10 000 

2 Askerî mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek talebe masrafı 15 000 

Fasıl yekûnu 25 000 

(S, Sayısı ; 25) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

1\ M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1001 Maaşatı umumiye 3 650 

1002 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

1007 Mefruşat, demirbaş ve alâtı musikiye 

1009 Müteferrika ve muhafız köpeklerin iaşesi 

1011 1 Daimî memuriyet harcırahı 
4 Yabancı memleketlere gönderilecek komisyonlar harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1013 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

1015 1 Erat ve stajiyer okullar için iaşe masrafı 

1023 1 Staj için gönderileceklerin tahsisat, harcırah, masarifi zaru
riye ve okul ücretleri. 

V 

6 000 

5 100 

3 650 

1 000 

3 000 

2 000 
4 700 

6 700 

400 

YEKÛN 2 459 256 2 459 256 

( S. Sayısı ; .25) 
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p ı NUMARLI CETVEL 

Muhassasatm nevi 

DÜYUNU UMUMÎYE 

Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masarifi olarak isabet 
eden 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Geçen yıl borçları 

MAARİF VEKÂLETİ 

Ulusal Dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar ve eski metinle
rin satm alınması, bastırılması, telif, tercüme ettirilmesi için lâzımgelen her 
türlü masraflar 

•~ı 

Lira 

100 000 

9 160 

4 840 

6 500 

120 500 

[3] NUMARALI CETVEL 

MALİYE VEKÂLETİ 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü bütçesine yardım 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

1937 malî yılı zarfında tahakkuk edib ödenemeyen tekaüd ikramiyesi kar
şılığı 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

1471, 1475 ve 1861 numaralı kanunlar mucibince 1937 malî yılına aid borç
lar karşılığı 

MAARİF VEKÂLETİ 

Devlet basmı evi atölyelerinde yapılaeak genişletme, değiştirme ve yeniden 
kurma işlerinin istilzam ettiği her türlü yapı ve tesis masraflarile muhavvile 
merkezi tesis masrafları 

» • « 

100 000 

9 160 

4 840 

6 500 

120 500 

(•S. Sayısı : 25 ) 
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