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On aitınçı, iniJ 
•2--1--19 39 Pazartesi 

1 —• Sabık zabıt hulâsası 
£ — H a v a l e edilen evrak 
3 — Riyaset Bivanmnv Heyeti ümumiyeye 

mjyuzatı. 
t— îktışad. vekili. Şakir Kese^irin istifası 

üzerin^ verine İzn^ir mebusu Hüsnü Çakırın 
tâyin edildiği hakkında Riyaseti Cumhur tez-
kerjs si 

2 — Ma&rif veMli Saffet Anfeanrn is^fjısı 
ü^rijıe gerine tzmir mebusu Hasan Âl$ Yücelin 
tayin ^ P ^ j g t hakkında Riyaseti Cumhur tez-

3, —r Devlet Hazjn^si aleyhjpe veriljib kati-
leşen ilâmların icrasına dair olajx kanun l|yihar 
sının fgeri verilmesi hakkında BaşvekjLlet tezke
resi 

4 - ^ #i*|pfe M$$k^^ flWWteme|şri kanununun 
569 ncu ıma&jftajffln 4 © | ^ r i i m g s j hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi 

5 — Yangmbas (İtfaiye) kanunu lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Ordu, deniz ve jandarma subaylarije 

memurini hakkındaki 912 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

Sayıta 
2 

3:4 
4 

şmi* 
ve Milli; Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba-
ta lan (3/524) 

2 — Askeri ve mülkî- tekaüd kanununun 
6# neı maddesine fei* fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Maliye encümeni: mazbatasile 
askeri ve tt&«4M tekaüd kanununun 14 neü 
maddesinin ao» fıkvasanm tadili hakkında kanun. 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
maâbatalaK ( l / lö»2 ) 1044) 

3 — Rae&kçdrktan başka inhisar- suçlarından 
degan pa*a cezalarından vazgeçilmesine izin 
verilmesine dak- kamun lâyihası ve Gümrük ve 
inhisarlar, Maliye, Adliye ve Bütçe encümen? 
leri mazbataları ( l /31â) 

4 — Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfi
yesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek 
kanun lâyfcası ve Dahöiye, Sıhhat ve içtimai 
muavenet^ Maliye ve Bütçe encümenleri- mazba
taları (1/991) 

5 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
memurlarının teşkilâtı hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe encümeni (mazbatası (2/75) 

6 — Adlî evrakm Posta, telgraf ve telefon 
idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/1091) 

4:5 

5:7 



Sayıfa 
7 — Kırşehir, Yozgad ve Keskin mmtakala-

rmda yer sarsıntısından yıkılan ve harafe olan 
binaların inşaat ve tamiratında kullanılmak üze
re Kızılay tarafından sevkolunacak inşaat 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı 
katğisine, 

1938 inalî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik yapılma
sına ve mezkûr kanuna iki madde eklenmesine dair 
kanun lâyihaları kabul edildi. 

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiye ve intacı 
hakkmdaki kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 

Lâyihalar 
1 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa ek ka

nun lâyihası (1/1166) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine). 

2 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesine ek kanun lâyihası (1/1167) 
(Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasında 
şehid düşen Pilot Ekrem Ermek ile makinist Sami De-
mirelin dul ve yetimlerine aylık tahsisi hakkında ka
nun lâyihası (1/1168) (Nafıa, Maliye ve Bütçe encü
menlerine). 

4 —{.inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde 150 000 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/1169) (Bütçe encümenine) 

5 •— Türk Romen ticaret anlaşmasına müzeyyel 
anlaşmalım tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/1170) 
(Hariciye ve Iktısad encümenlerine) 

6 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinin muhtelif fasıllarına 73 000 liranın munzam 
tahsisat olarak ilâvesine ve 12 000 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/1171) (Bütçe en
cümenine). 

Teklifler 
7 — idare Heyetinin, Divanı muhasebat 1938 mali 

yılı bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapıl
masına dair kanun teklifi (2/81) (Bütçe encümenine) 

8 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Di
vanı muhasebat 1938 malî yılı bütçelerinde münakale 

Sayıfa 
malzemesinin Devlet demiryollarında parasız 
nakledilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1141) 7:8 

lâyihasile Büyük Millet Meclisi memurlarının teşki
lâtına dair kanun teklifinin birinci müzakereleri ya
pıldıktan sonra ikinci kânunun ikinci pazartesi günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Faik Oztrak İsparta Çoruh 

Kemal Ünal Ali Zırh 

yapılması hakkında kanun teklifi (2/82) (Bütçe encü
menine). 

Mazbatalar 
9 — Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/970) (Ruznameye). 

10 — Balkan itilâfı Devletlerile Bulgaristan ara
sında 31 temmuz 1938 tarihinde Selânikte imza edilen 
anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları 
(1/1133) (Ruznameye) 

11 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı ağustos ve 
eylül ayları hesabı hakkında Meclis Hesablarmm Ted-
kikı encümeni mazbatası (5/77) (Ruznameye) 

12 — Devlete aid matbaaların birleştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maarif, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/192) (Ruz
nameye) 

13 — imtiyazlı madenlerin ihtiva eylediği sahanın 
beher hektarı için maadin nizamnamesinin muaddel 
49 ncu maddesi mucibince her sene iptidasında alın
ması lâzım gelen 10 kuruşun resim veya icar bedeli 

olub olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye, Iktisad, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (3/314) (Ruznameye) 

14 — Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hay
vanların köylü ve yetiştiriciye satılması hakkmda ka
nun lâyihası ve Ziraat, Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1035) (Ruznameye). 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sday 
KÂTlBLE : Naşid Uluğ (Kütahya) , Ali Zırh (Çoruh). 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUİVKIYEYE HARÜZATI 

, 1 — îkUsfiid vekili Şakir Kesebirin istifası 
üzerine yerine İzmir mebusu Hüsnü Çakırın ta
yin edildiği hakkında Riyaseti Cumhur tezkeresi 

BAŞKAN — İktısad vekâleti hakkmda Riya-
seti Cumhur tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

28 - XII - 1938 
Safra kesesi iltihabından rahatsız bulunması 

dolayısile istifa eden İktısad vekili Şakir Kese
birin yerine iktısad vekilliğine izmir mebusu 
Hüsnü Çakrrm tayin edildiğini arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönö 

(Alkışlar, Allah muvaffak etsin sesleri). 
BAŞKAN — Bir de Maarif vekilliği hakkm

da Riyaseti Cumhur tezkeresi vardır, okutuyo
rum: 

2 — Maarif vekili Saffet Artkanm istifası üze
rine yerine izmir mebusu lîasan Âli YüceUn 
ta/yin edildiği hakkında Riyaseti Cumhur tezke
resi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

28 - XII -1938 
Tabibi müdavisi tarafından verilen rapora 

nazaran « tansiyon düşüklüğü ile müterafik şid
detli surmenage » a müptelâ olduğundan dola
yı istifa eden Maarif vekili Saffet Arıkanm ye
rine Maarif vekilliğine izmir mebusu Hasan Âli 
Yücelin tayin edildiğini arzederim. 

Reisicumhur 
ismet Inönö 

(Alkışlar, Allah muvaffak etsin sesleri). 
3 — Devlet Hazinesi aleyhine verilib katğile-

şen nâmların icrasına dair olan kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Bir kanun lâyihasının geri ve
rilmesine dair Başvekâlet tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
22 - XII -1938 

7 - X -1933 tarih ve 6/2815 sayılı tezkere ile 
yüksek huzurlarına sunulan Itevleû hazinesi 
aleyhine verilib katğileşen ilâmların icrasına 
dair kanun lâyihasmm geri almması Adliye ve
killiğinin 15 - XII - 1938 tarih ve 36 saydı tez
keresi ile istenilmiştir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasmm iadesine mü
saade buyurulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Ruznameye alınmıştır, usulen 
iade ediyoruz. 

4 — Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
569 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkvndaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi 

22 Kâ. Ev. 1938 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

8 - VI -1936 tarih ve 6/1919 sayılı tezkere ile 
Yüksek Huzurlarına sunulan hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 569 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasmm geri 
almması Adliye vekilliğinin 15 - XII -1938 tarih 
ve 35 sayılı tezkeresi ile istenilmiştir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasmm iadesine mü
saade buyurulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
O. Bayar 

BAŞKAN — Lâyiha ruznameye girmemiştir. 
iade ediyoruz. 

5 — Yangırib&s (İtfaiye) kanunu lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

22 Kâ. Ev. 1938 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

30-V-1938 tarih ve 6/2244 sayılı tezkere 
ile Yüksek huzurlarına sunulan memleket it
faiyesinin hazar ve seferde ihtiyaçları baknnnı-

— 3 — 



1 : 16 2-1-1939 C : 1 
dan esaslı surette tensiM ve yardımcı itfaiye 
ihdası hakkındaki kanun lâyihasının geri alın
ması Dahiliye vekilliğinin 16 -XII -1938 tarih 
ve 1264 sayılı tezkeresi ile istenilmiştir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine *mü-

1 — Ordu, deniz ve jandarma sudayİarUe 
memurini hakkındaki 912 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (3/524) [1] 

(Bütçe encüme'ni iüâzbataâı okundu) 
Gl. KtAZIM SEVÜKTEKİN (Dyarbakır) — 

Bu mazbataya göre, bundan evvel gönder dikleri
ne acaba har&rah ve ikamet yevmiyesi verile
cek mi? fcunun tavzihini rica ederim. 

BÜTÇECE. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bü mazbata bir tefsir m&z^atasıdır. Tef
sirler hakkında ne suretle muamele yakılmak 
lazımsa, bunun hakkmda da ayni muamele ya
pılacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Mazba
tayı reye arzediyortim. Kabul edenler ... Etme
yenler İY.'İMİ&LL edilmiştir. 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 
net maddisine bir fıkra eklenmesine dâir ktinun 
lâyihası ve Maliye encümeni mazbatasile askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 14 ncü maddesinin son 
fıkrasınımtadüi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa. ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1032, ÎÖ46) [%] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. Birinci maddeyi arzediyorum. 

Ask§rî ve1, miİİkî t&kâiud Mhütiftttun bâzı madde
lerinde 'tlöğişiMik yâprîmâsınâ daür kâflMin 
MADDE 1 — 1683 saydı askerî ve mülkî te-

kâ-üd kûîrtinüaun £4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıda gösterildiği üaere'değiştirilmiştir: 

Subay ve askerî memur olduktan sonra ve
ya askerî memur olmazdan evvel talebe sîîatile 
yabancı memleketlerde tahsil veya stajda Bulu
narak avdet edenler; masrafları kendi tarafla
rından ödenmişse tahsil ve staja azimet ve av
det Mrfhlgri ardamda g'eşen müddet kadar, Hü
kümet tarafından tesviye edilmiş iBe zikredilen 
müddetin iki misli kadar tekaüd ve istifa müd-
detlmte fâzla hizmet etmedikle tÖtaHMlükleri-
ni ve istîf|tîârlttı isteyemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok, 
maddeyi reye arzediyorum: Kabul edenler . . . 

[1] 22 sayılı bâsmayazt îtibtın §muri^dMxr. 
[2] Birinci müzakeresi 13 ncü inikad zabtın-

dadır. 

saade buyurulmasmı rica ederim. 
Başvekil 
O. Bayar 

BAŞKAN — Lâyiha ruznameye girmemiştir. 
İade «diyoruz. 

Etmeyenler . . . Kablil edilmiştir. 
MADDE 2 — Mezkur kanunun 66 ncı mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
Hususî idarelerden Vakıflar «mum müdürlü

ğüne ve Vakrflar umum müdürlüğünden hususî 
Mârelere geçmiş veya^ğeçt&fk îtfan memurların 
maaşlı hizmetleri, tekaüdlük için meşrut olan 
kanunî müddetin hesabında mÜtekabilen nazarı 
itibare almtr. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yok, reye arzediyorum. Kabul edenler... Btmi-
yenler... KâMİ edilffiîfîlr, 

MADDE 3 — Bu kanun neşri târihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye 
vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti ümumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 — Kaçakçılıktan üaşlta inhisar »uçlarından 
doğan para cezalarından vazgeçilebümesine izin 
verilmesine dair kanun lâyihası ve Gümrük ve 
inhisarlar, Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/312) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. Birinci maddeyi arzediyorum. 

Kaçakçılıktan başka tezi inhisar suçlarmdan 
doğan para cezalarından vazg-eçilebüeodğine da

ir kanun 
İfAlftJE 1 — 790 sayflî kanunun 19 neu 

maddesile 23 ncü maddesinin nakil tezkeresi 
olmaksızın ispirto ve ispirtolu içkiler nakline 
aid fflüfasmda V6 2441 sayılı kanunun 4 ncü ve 
5 nci maddelerinde ve SÖ?8 âayflı tuz kaniımu-
nun 18 nci maddesile 20 nci maddesinin birinci 
fıkrasında ve 24 ve 35 nci maddelerinde yazdı 
fiil ve hareketlere terettüb edecek cezalar için 
inhisarlar idaresi Gümrük ve inhisarlar vekili-

[1] Birinci müzakeresi 13 ncü inikad zaptm-
dadır. 

4 - MtteAtfERE fiülLEN MADDELER 

— 4 — 



î : 18 2-1-1989 C : 1 
nin muvafakatüe hükümden evvel, veya ite&tği-
leşmiş olsun, olmasın' hükümden Sonra sulh ola
bileceği gibi bu cezalan takib ve tahsilden de 
vazgeçebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok, 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 — Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfi
yesi ve intacı hakkındaki 1T71 sayılı kanuna ek 
kamun lâyihası ve Dahüiye, SıhJvat ve içtimaî 
muavenet, Malvge ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/991) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanm ikinci müzakeresidir. 
Birinci maddeyi arzediyorum. 

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki 1771 saydı 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, olmasın 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 adlî ve J idarî kararlarla katğileş-
miş olsalar dahi terkin edilir. 

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 
ğösterilmeksizin işgal edilmiş bulunan gayri
menkuller hakkmda dahi bu hükümler caridir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

~-wr T^« 

[1] Birinci müzakeresi 15 nci inikad zabtın-
ÖjaMr. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanm heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

5 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
memurlarının teşkilâtı hakktnda kanım tiikîifi 
ve Bütçe encümeni mazbatası f2/75j [1] 

BAŞKAN — Lâyihanm ikinci müzakeresi 
dir. Birinci maddeyi arzediyorum. 

Büyük Millet Meclisi memurktnnın teşkilâtı 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi «Mmur-
laTmm derece, aded ve nevimtetbut «**eide 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yaıüı-mtmuriyetler-
den her hangi birinde daha aşağı dereceden 
maaşlı memur tayin ve istihdam olunabilir. 

•Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cetvel 
De. Memuriyetin ne*i A*e& Ma. 

2 

5 
11 

5 
6 
8 
8 

10 
10 
10 
11 
12 

5 
6 
8 

10 
11 

6 
7 

Umumî kâtib 
Hususî kalem 

Mütiür 
Birinci sınıf kâtib 

Kanunlar kalemi 
Müdür 

» muavini 
Mjümeyyiz 
Riyaset divanı kâtibi 
Sicil memuru 
Hazinei evrak memuru 
Kavanin ve muhaberat memurları 
Birinci smrf kâtib 
İkinci » » 

Zabıt kalemi 
Müdür 

» muavini 
Mümeyyiz 
Birinci smrf stenograf 
ikinci » » 

Evrak kalemi 
Müdür 

» muavini 

1 

2 
5 
5 

1 
1 
2 
8 

12 

1 
1 

125 

80 
30 

80 
70 
45 
45 
35 
35 
35 
30 
25 

80 
70 
45 
35 
30 

70 
55 

[1] Birinci müzakeresi 15%eî inikad zaptın-
dadır. 
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De. 

12 
12 
13 

6 
7 
9 

11 
10 

5 
6 
8 
8 
8 

10 
11 

5 
9 

11 
11 
12 

7 
11 
12 
13 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
14 

5 
6 
7 
9 

11 

6 
7 

11 
12 

Memuriyetin nevi 

Dosya memuru 
İkinci smıf kâtib 
Üçüncü » » 

Matbaa müdürlüğü 
Müdür 
Başmusahhih 
Musahhih 

» muavini 
idare memuru 

Muhasebe müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Muamelât mümeyyizi 
Hesabat » 
Mutemed 
Dosya ve muhabere memuru 
Muhasebe kâtibi 

Daire müdürlüğü 
Müdür 
Ambar ve levazım memuru 
Ayniyat memuru 
Birinci smıf kâtib 
ikinci » » 

Posta, telgraf müdürlüğü 
Müdür 
Birincir smıf memur 
ikinci » » 
Üçüncü » » 

inzibat memurları 
Başkomiser 
Komiser 

» muavini 
Sivil başkomiser 
» komiser 
» » muavini 

Polis memuru 
Bütçe encümeni 

Şef 
» muavini 

Memur 
» 

Kâtib - daktilo [*] 
Kütüpane müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Birinci smıf kâtib 
ikinci » » 

Aded 

1 
2 
1 

1 
1 
3 
2 
1 

1 
1 
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 

Ma. 

25 
25 
22 

70 
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 
55 
40 
30 

70 
55 
30 
25 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Madde ve cetvel hakkında tadil-

name yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum, 

[*] Maaş ve emsal hâsılının tutarına kadar üc
ret de verilebilir. 

Kabul edenler ... işaret buyursunlar... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Büyük Millet Meclisinin bü
tün memurları bağlı oldukları idare Âmirleri
nin veya Umumî kâtibin inhası ve Makamı Ri
yasetin tasvibi üzerine tayin olunur 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Büyük Mîllet Meclisinde bir 
memuriyete tayin olunmak için memurin kanu
nu mucibince memuriyete girmeğe mahsus nari-
ları haiz olduktan başka aşağıda yazılı evsafa 
da sa<hüb olmak lâzımdır : 

A) Umumî kâtibliğe, yüksek tahsil görmüş 
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 ve mua
vinliğine ve alelûmum kanunlar kalemi ile Büt
çe encümeni bürosu memurluklarına yüksek tah
sil görmüş olmak ve kanunlar kalemi müdür ve 
muavinliği ile diğer memurluklarına ve Bütçe 
encümeni bürosuna almacak olanlar için yapa
cakları vazifenin icab ettireceği malûmatı haiz 
olub olmadıkları anlaşılmak üzere icra olunacak 
imtihanda muvaffakiyet kazanmış olmak; 

C) Muhasebe müdür ve müdür muavinliğine 
yüksek tahsil görmüş ve Matbaa müdürlüğüne 
en az liseden mezun olmak ve kendi meslekleri 
içinden yetişmiş bulunmak; 

D) Yukariki fıkralarda yazdı memuriyetler 
haricinde kalan Büyük Millet Meclisi memuri
yetlerine derecelerine göre lise veya orta mekteb 
tahsili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 

Bu memuriyetlere de yüksek tahsil görenler 
talib olursa tercih olunur. 

E - Münhal vukuunda keyfiyet gazete ile 
ilân olunur. Her hangi bir memuriyete ayni ev
saf da bulunan bir kaç km talib olursa araların
da tahrirî müsabaka imtihanı yapılır. Mütead-
did talibler arasmda yüksek tahsil görenler, lise 
mezunlarına, lise mezunları da orta mekteb me
zunlarına ve müsavi şartları haiz olanlar ara
sında ecnebi lisanı bilenler ve ecnebi lisanı bi
lenler arasında da birden ziyade lisan bilenler 
tercih olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
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yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Büyük Millet Meclisi memurla
rından (inzibat memurları hariç) terfi sıralan 
geldiği halde merbut kadro cetvelinde yazılı 
bulunan mafevk derecelerin birinde açık memu

riyet bulunmamasından dolayı terfi ettirilemeyen 
ve terfie lâyik oldukları amirlerince tasdik edi
lenlerden yüksek tahsil görmüş olanlar için 
üç ve diğerleri için dört sene bir derecede kal
mış bulunanlara bir derece mafevk maaşı veri
lir. Bu muamele bir memur hakkmda bir defa
dan fazla tatbik edilmiyeceği 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 ma
lik olanlara 1683 sayılı kanunun hükümleri da
iresinde bu mafevk maaş üzerinden tekaüd ma
aşı tahsis olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Maddeyi reyinize earzediyorum. Kabul eden
ler . . . 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 hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Memurların vazife ve salâhi
yetleri Riyaset Divanmca tanzim ve tesbit olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 2512 ve 3158 numaralı kanun
lar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 

tarihinde Büyük Millet Meclisinde bulunan me
murların mükteseb hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

6 — Adlî evrakın Posta, telgraf ve telefon 
idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/1091) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

DAHİLİYE En. M. M. EDİB ERĞlN (Mar
din) — Kanun aynı zamanda zabıta memurla
rına da vazife tevdi ettiğinden, Dahiliye encü
menine verilmesini encümen namma teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Dahiliye encümenine verilmesi, 
encümen namına teklif ediliyor. Bu teklifi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

7 — Kırşehir, Yozgad ve Keskin mıntakala-
rında yer sarsıtınsından yıkılan ve harab olan 
binaların inşaat ve tamiratında kullanılmak üze
re Kızılay tarafından sevkolunacak inşaat mal
zemesinin Devlet demiryollarında parasız nakle
dilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1141) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Yer sarsmtısma maruz kalan bazı yerlerde Kı
zılay kurumunca yaptırılacak inşaata aid mal
zemenin Devlet demiryollarında parasız nakle

dilmesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Kırşehir ve Yozgad vilâyetle-

rile Keskin kazasmdaki yer sarsıntısı dolayı-
sile yapılacak inşaat ve tamirat için 25-V-1938 

[1123 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 
[2] 24 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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tarihinde» itibaren Kızılay namma Devlet de
miryolları ile sevkedibniş ve edilecek olann in
şaat malzemesinden nakil üoreti almmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Haddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Nafıa vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edecek başka bir 

şey kalmamıştır. Çarşamba günü saat 15 te top
lanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 10, 25 

T. B. M. M. Matbaasi 



S. Sayısı: 22 
Ordu, Deniz ve Jandarma subaylarile memurini hakkındaki 

912 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî müdafaa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (3/524) 

T. C. 
Başvekâlet 22 - VI -1938 

Kararlar dairesi Mü. 
Sayı : 6/2680' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî sicil talimatnamesi mucibince sıhhatleri tesbit edilmek üzere muayene maksadile tstanbulda 
Gülhane hastanesine gönderilen generallere ve bundan sonra Vekâletçe lüzum görüldükçe muaye
neye sevk edileceklere harcırahlarından başka seyahat ve ikamet yevmiyeleri verilib verilmeyeceği
nin tayini için 912 numaralı kanunun 4 ncü maddesinin tefsiri hakkında Millî müdafaa ve Maliye 
vekilliklerinden yazılan 16 - V -1938, 14 - VI -1938 tarih ve 43750, 13240/3216 sayılı tezkerelerin 
suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Jşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini rica ederim. 
. • ' " Başvekil 

C. Bayar 

Millî Müdafaa vekilliğinin 16-V-1938 tarihli Levazım iş. D. 43750 sayılı tezkeresi suretidir 

Başvekâlete 

Sicil talimatnamesi mucibince sıhhatleri tesbit edilmek için generaller Âli As. Şûra kararile ve
kâletçe muayene maksadile Gülhane hastanesine gönderileceklerdir. 

Bunların ekserisi uzak yerlerden geleceklerinden yollarda ve îstanbulda kaldıkları müddetçe zaruri 
masraflarını karşılamak üzere ikamet masraflarının verilmesini istemektedirler. 

1937 senesinde yarbay ve albayların aynı şekilde muayeneye şevklerinde kendilerine yevmiye ve
rilmesi için Divanı muhasebat ile vekâlet arasında cereyan eden muhabere üzerine Divanı muhasebat 
umumî heyetince ittihaz ve Divanı muhasebat reisliğinin örneği bağlı tezkeresi ile tebliğ olunan 
kararda 1937 bütçesinin 926 nakliyat tertibindeki meşruhatta tedavi, muayene ve tebdili hava için 
bir mahalle gidecek subay ve As. Me. lara yol masraflarının bu tertibden verilmesi tecviz Duyurul
muş olmasına binaen bunlara nakliyat tertibinden yalnız yol masrafı verilmesi lâzım geleceği tas
rih edilmiş olub halbuki 912 numaralı kanunun 4 ncü maddesinde tedavi veya tebdilhava için ahar 
mahallere gönderileceklere harcırah verileceği kaydedilmiş olduğuna nazaran 1937 senesi bütçesinin 
1926 nakliyat formülündeki meşruhatın Hükümetçe görülen lüzum üzerine sevk olunanlara değil 
sıhhî vaziyetleri münasebetile tedavi ve muayenelerini taleb eyleyenlere matuf olmak lâzım gelece
ği istidlal edilmektedir. 

Generallerin muayeneye şevkleri kendi taleb ve arzularından mütevellid olmayıp Âli şûraca görü-. 
len lüzuma müstenid bulunmasına mebni tebellüğ ettikleri emre imtisalen vazifei memuriyetlerinden 
gayri bir mahalle gidib gelmeleri itibarile vaziyetlerinin muvakkat memus-iyet mahiyetinde bir va
zife ad ve telâkkisi tabii ve zaruridir. Anın için görülecek lüzum üzerine vekâletçe bu suretle mua
yeneye sevk olunacaklara yol masraflarından başka harcırah kararnamesi mucibince seyahat ve ika-
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met y§vm%elerinin de tahakkuk ve tesviye ettirilmesi hususunun Meclisi Âlice tefsiren bir karara 
bağlanması için iktizayı halin emir ve ifasına müsaadei Devletleri saygı üe arz ve rica olunur. 

M. M.V . 
_j K. Özalp 

Di. M. Eiyaseti tezkeresi 

M. M. Vekâletine 

Levazım tş D. 6. §. ifadesile alınan 24 - IV - 1937 tarih ve 41851 sayılı tezkereleri karşılığıdır: 
Yüksek vekâletleri bütçesinin nakliyat tertibindeki meşruhata nazaran tedavi, muayene ve tebdil-

hava için bir mahalle gidecek zabitan ve memurini askeriye yol masraflarının bu tertibden verilmesi 
tecviz buyurulmuş olmasına ve bu kabîl zabitan her ne kadar aldıkları emre tevfik hareketle ihtiyarı 
seyahat etmekte iseler de gittikleri mahalde Devlet hesabına bir vazife ifa etmeyib binnetice şahsî 
vaziyetlerile de alâkadar tıbbî bir muayeneye sevkedilen zabitanın vaziyeti mâhiyetinde olduğundan 
Maliye vekâletince de mutalea edildiği veçhile bunlara da bütçenin nakliyat tertibinden yalnız yol 
masraflarının verilmesi, ancak kendilerine doğrudan doğruya bir vazifei resmiye tevdi edilmemesine 
rağmen tebellüğ ettikleri emre imtisalen vazifei memuriyetlerinden gayri birmahalle gidib gelmeleri 
itibarile vaziyetleri memuriyeti muvakkate mahiyetinde ad ve telâkkisile kendilerine harcırah karar
namesine tevfikan yol masrafı verilmesi mutaleası da varid olub vekâletlerince bu noktai nazarda 
ısrar edildiği takdirde keyfiyetin tefsiren halli ve .bu babda bir kararı tefsiri istihsaline kadar 
bu gibi zabitan ve memurini askeriyeye nakliyat tertibinden yalnız yol masrafı verilmesi muktazi 
bulunduğunu umumî heyet kararile ve saygılarımla arz ederim. 

D. M. Reisi 
Seyfi Oran 

Maliye vekilliği Bütçe ve Malî kontrol umum müdürlüğü Ş. 2 sözlü 13240 - 121/3216 sayılı ve 
14 - VI -1938 tarihli tezkere suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Millî müdafaa vekâletinden Yüksek Makamınaza sunulub Maliyeye havale buyurulan 16 - V -1938 
tarihli ve 43750 sayılı ilişik yazı tedkik olundu. 

912 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde; tedavi ve tebdilhava için ahar mahallere gönderilecek su
bay ve askerî memurlara harcırah verileceği zikredilmiş isede bunun harcırah kararnamesine tevfikan 
ita edileceğine dair kanunda bir kayid mevcud olmadığı gibi, 788 sayılı memurin kanununun bu hu
susa mütedair olan 84 ncü maddesinin (D) fıkrasında da berayi tedavi izam olunacak memurine 
yalnız yol masrafı tesviye olunacağı tasrih edilmiş bulunması da bu hususta tesviye olunacak meba-
liğin masarifi zaruriyeden ibaret bulunduğunu teyid eylemekte olduğundan, 912 sayılı kanunun 
4. ncü maddesindeki (Harcırah) tâbirinin masarifi nakliyeden ibaret olacağına ve seyahat, ikamet 
yevmiyelerini ihtiva etmiyeceğine Divanı muhasebat Umumî heyetince 8 - XII -1937 tarihinde 1443 
sayı ile karar verilmiş ve şimdiye kadar da bu suretle muamele yapılmakta bulunmuştur. 

Ancak mevzuubahs generaller kendi taleb ve arzuları ile tedavi veya tebdilihava için ahar mahal
lere izanı kıimmış olmayıb, sicil talimatnamesi mucibince sıhhatleri tesbit edilmek üzere Âlî Askerî 
Şûra kararile Vekâletçe muayene maksadile Ğülhane hastanesine gönderilmişlerdir. Gerçi kendilerine 
doğrudan doğruya bir vazifei resmiye tevdi edilmemiş isede verilen emir üzerine vazifei memuriyet
lerinden gayri bir mahalle gidib geldiklerinden, vaziyetlerinin memuriyeti muvakkate mahiyetinde 
ad ve telakkisi ile harcırah kararnamesine tevfikan yol masraflarından maada seyahat ve ikamet 
yevmiyelerinin verilmesi de düşünülebilir. 

Bu itibarla keyfiyetin Divanı muhasebat Riyasetinin gösterdiği lüzuma ve Millî müdafaa vekâ-

( S. Sayısı : 22 ) 
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letinin teklifine istinaden tefsiren halline mücaaade bııyurulıraastt» dilerim. 

Maliye vekili 
F. AğrcUı 

Millî Müdafaa e©eümea* mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Mn<m%mıe%i 

Esas No. 3/5M 
Karar No. 3 

2-.XII -1938 

Yüksek Reisliğe 

Askerî sicil talimatnamesi mucibince sıhhat
leri tesbit edilmek üzere muayene maksadile Js-
tanbuldar Güîhane hastanesine gönderilen gene
rallere ve bundan sonra vekâletçe lüzum gö
rüldükçe muayeneye sevkedîleeeklere harcırah
larından başka seyahat ve ikamet yevmiyeleri 
verilib verilmeyeceğinin tayini için 912 numa
ralı kanunun dördüncü macMesmin tefsiri hak
kmda Millî Müdafaa ve Maliye vekilliklerinden 
yazılan tezkerelerin supefrleifi ilişik olarak sunul
duğu, ve işin tefsir yolüe halline ve sonunun bil
dirilmesine dair olub Encümenimize havale bu-
yurulan Başvekâletin 22 haziran 1938 tarihli ve 
6/2680 sayılı tezkeresi ve bağlı evrak Divanı 
muhasebat reisi ile Millî Müdafaa ve Maliye 
vekilliklerinden gönderilen memurlarile okundu 
ve görüşüldü : 

Terfide esas olan ehliyetin sicille tayini terfi 
kanununun hükümlerinden bulunmasına ve sicil 
tanziminde esas ise, sıhhî ahvalin evvel emirde 
tesbiti için subaylarm sıhhî muayenelerinin yap
tırılmasına binaen bu kerre yüksek rütbeli su
baylarm sıhhî muayeneleri için askerî şûrann 
kararma binaen Millî Müdafaa vekilliğince veri
len emir üzerine mütehasssıları tam olan Gülha-
hane hastanesine gönderilmişlerdir. Bu su

bayların hastaneye gitmeleri kaatöiaaıî bir vazife
nin ifası demek olduğundan teanlarm mküye ter

tibinde» cteğüL, harcırah feaır&rmfMiae ve kanun
ları hükmine tevfikan yol massaflarile seyahat 
ve muayene için geçirecekleri zarurî günlere 
münhasır olmak üzere ikamet yevmiyesi veril
mesi Bneümeniaifcizce karar ve»ît®pek ttdlsir su
reti aşağıya yazrlmıştıa?. Havalesi veçhile Bütçe 
encümenine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmuştur. 

Samsun 
R. Barktn 

Verilen emir üzerine mmyme içi» dSâhi o&a 
bir mahaMe gönderilen subay ve askeri memur
lar hakkmda harcırah kanununun Mki&mleri 
tatbik olunur. 

M. M. 
Erzurum 

Ş. Koçak 
Ikzunım 

A. Akyürek L. M. özâeş 
Manisa" 

K. N. iy%ru 
Urfa 

H. Konay Ahmed Yazgan H. R. Tankut 
Çoruh 

Asım Us 

M. M. E: Eeisi 
Myarbakır 

K. Sevitktekn 
Bakkesir 

C. Esener 
Malatya 

O. Koptagel 
Tokad 

;1T 

R. Apak 
Maraş 
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Bütçe encümeni mazbatası 

£ B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 20 
Esas No. 3/524 

19 - XII -1938 

Yüksek Reisliğe 

Ordu» deniz ve jandarma zabitan ve memu
rini hakkındaki 912 sayılı kanunun dördüncü 
maddesinin tefsirine dair 22 - VII -1938 tarih ve 
6/2680 sayılı Başvekâlet tezkeresi Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasile birlikte encümenimize ye
rilmiş olmakla Maliye vekili ile Millî Müdafaa 
vekâletinden gönderilen memur hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu. 

Tefsir talebi; askerî sicil talimatnamesi mu
cibince sıhhî vaziyetleri tesbit edilmek üzere 
muayene için ahar mahallerdeki hastanelere sev-
kedilen subaylara yol masraflarından başka se
yahat ve ikamet yevmiyeleri de verilib veril-
miyeceğinin tayininden ibarettir. Elyevm tatbik 
edilmekte olan hüküm ve kararlara göre gerek 
tedavi veya tebdili hava maksadile ahar mahal
lere sevkedilen ve gerek tedavi, muayene ve 
tebdili hava zımnında bir yere gidecek olan su
bay ve askerî memurlara yalnız yol masrafı ve
rilmektedir. 

Halbuki vazifelerini ifaya sıhhî ehliyetleri 
mevcud olup olmadığını anlamak ve sicillerine 
dercedilmek üzere aid olduğu makamlarca sıh
hî heyetlere ve hastanelere izam edilenlerin bu 
gönderilişleri Divanı muhasebat umumî heyeti

nin mütaileası veçhile bunlarm şahsî ahvallerini 
tayine medar olacak bir muamele telâkki edile
bilirse de daha ziyade ordunun hayatiyeti namı
na bu kimselere tahmil edilmiş bir külfet de te

lâkki edilebilir. Kaldı ki yine sicilli müsaid ol-
mayan bir subaym, hakkındaki katği kanaat elde 
etmek maksadile başka bir kıtada tavzif edil
mek üzere izamı muamelesi de binnetice yine bu 
subaym şahsî ahvalinin tayinine medar olacak 
bir muamele olduğu halde bu gönderilişin vazife 
telâkki edilerek bunlara harcırah verilmekte
dir. Ayni sebeble sıhhî ahvalinin tesbiti için 
izam edileceklerin de bu gidişlerinin vazife te
lâkki edilmesi encümenimizce tabiî görülmüş ve 
bu gibilere harcırah kararnamesine tevfikan 
harcırah verilmesi lâzımgeleceği ve 912 sayılı 
kanunun 4 ncü baddesile bu vaziyetin alâkası 
bulunmadığı neticesine varılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul Gazi 
F. öymen A. H. 

Kırşehir 
M. Seyfeli A 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Yozgad 
8, Içöz 

R. V. 
Kayseri 
F. Baysal R 

Anteb izmir 
Ayerdem H. Çakır 

Kocaeli 
. 8. Akbaytuğan 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
Sungur 

M. M. 
Trabzon 

. Karadeniz 

Kayseri 
N. Kerven 

Malatya 
M. öker 
Tokad 

8. Genca 

)>9Kt 
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S. Sayısı: 23 
Adlî evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasile 
tebliğine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Adliye encümenleri 

mazbataları < 1/1091) 

T. a 
Başvekâlet , 8-VI-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2443 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adlî evrakm Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasile tebliği hakkında Adliye vekilliğince 

hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 1 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C.Bayar 

Adlî evrakm Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun lâyihasının mucib 
sebebleri 

Tebliğ muamelelerinin sürat ve intizamla cereyanı, davaların . görülüş tarzı üzerinde devamlı 
bir tesir icra edecek mahiyettedir. Tebliğ, kanunun tayin ettiği şekiller altmda davaya aid ehem
miyetli varakaların muayyen bir şahsa tevdiinden ibaret olduğuna göre bu tevdi işini ifa ile mü
kellef uzuvların memleketin her taraf ma şamil devamlı ve muntazam bir tevzi teşkilâtma sahib 
olmaları zaruridir. Bu gün cari olan sistemde mübaşirler tarafmdan idare edilmekte olan teb
liğ işlerinin tam bir intizamla cereyanı çok geniş bir teşkilâta ihtiyaç gösterir. Adlî tebliğatm 
Posta idaresi vasıtasile ifası halinde bu idarenin ayni mahiyette bir hizmeti ifa için geniş ve 
muntazam bir teşkilâta sahib olması bu teşkilâttan istifadeyi mümkün kılacak ve bu suretle 
tebliğ muamelelerinin de sürat ve intizamla ifasmı temin edecektir. Esasen adlî tebliğlerin diğer 
tevdi ve tevzi işlerinden farkı, yalnız muhataba muameleden haberdar olmak fırsatını vermek 
değil, ayni zamanda tebliği yapan mahkeme veya mercilerin ve tebliğde alâkası olan tarafın, tev
sik suretile işbu muamelenin tebliğ edilmiş olduğunu isbat imkânmı da elde etmesidir. Şu hale göre 
Posta, telgraf ve telefon idaresinin esaslı vazifesi olan tevzi ve tevdi işine vüsuk verecek bazı ka-
yid ve şartlarm ilâvesi adlî tebliğlerin de tamamile bu idare tarafından ifasmı mümkün kılar. Bu 
maksadla hazırlanmış olan metinlerle tebliğ muamelelerinin tatbikattaki şekli cereyanını göste
ren mufassal nizamname projesi ve tebligatta kullanılacak formülleri tedkik etmek üzere Nafia 
ve Adliye vekâletleri' ve Posta, telgraf ve telefon idaresi mümessillerinin iştirakile toplanan 
komisyon, teklif edilen yeni sistemin tatbikattaki işleyiş tarzını ve bu servisin tam bir intizam 
dairesinde cereyanmı temin edecek hükümleri ayrı ayrı gözden geçirmiştir. 

Proje ve formüllerin hazırlanmasından önce posta ile tebligat sistemini kabul etmiş olan Devlet
lerden İsviçre, Macaristan, Romanya ve* Avusturya mevzuatı tedkik ve mukayese edilmiştir. 

Lâyihanın ihdas eylemiş olduğu yeniliklerden bir diğeri de telgrafla tebligat usulüdür. Ancak 
bu üesulün derhal tatbik edilmemesinde bazı faydalar mülâhaza edildiğinden tatbikatın bir müd
det tehirine imkân verecek hükümlerin ilâvesi muvafık görülmüştür. 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Esas No. 1/1091 
Karar No. 26 

15-VI-1938 

Yüksek Reisliğe. 

Adlî evrakın Posta telgraf ve telefon idaresi 
vasıtasile tebliği hakkında Adliye vekâletince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 1 - VI -1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası Adliye vekili huzurile 
tedkik ve müzakere edildi: 
Alınan şifahî izahata nazaran ekser medenî 

memleketlerde adlî evrakın tebliği Posta telgraf 
idareleri vasıtasile yapılmaktadır. Bizde de bu 
yola gidildiği takdirde Adliye mübaşir teşki
lâtı kaldırılacak buna mukabil Posta telgraf 
telefon idaresinin müvezzi teşkilâtı bir az daha 
takviye edilmek suretile tebliğ vazifesi daha sür
at ve intizamla temin olunacaktır. Posta, telgraf 
ve telefon idaresi namına Encümende hazır bulu
nan mümessilin halihazır teşkilâtları ve bu va
zifeyi üstlerine aldıktan sonra yapacakları tak
viye hakkında verdiği izahat Encümence kana-
atbahş görülmüş ve kanun lâyihası esas itibarile 
kabul edilmiştir. 

Ancak adlî vazifenin bir an için olsun sekte

den vikayesi için buna müteferri ihzarî muamele 
vekaletlerce temin olunabilmesi için kanunun 
1 eylül 1939 senesinden itibaren tatbik edilmesi 
ve kâfi zaman verilmesi için 11 nci maddenin 
ikinci fıkrasına lüzum kalmadığı kanaatinde 
olan Encümen bu maddeye bu yolda şekil ver
miştir. 

Lâyiha havalesi mucibince Adliye encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu, 

Nafıa En. Rs. 
Erzincan 

A. 8. llter 
Afyon K. 
M. Gönenç 
Eskişehir 

A. özdemir 
tzmir 

8. Epikmen 
Samsun 

Dr. A. 8irel 

M. M. 
Kayseri 

A. H. Kalaç 
Ankara 

E. Demirel 
Eskişehir 

0. Işın 
Kastamonu 
V. Izbudah 

Kâ. 
Manisa 
0. Ercin 
Elâzığ 

F. Z. Çiyiltepe 
îçel 

F. Mutlu 
Niğde 

H. Mengi 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/1091 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

20 - XII - 1938 

Adlî evrakın posta telgraf ve telefon idaresi 
vasıtasile tebliği hakkında Adliye vekâletince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 1 haziran 
1938 tarihli celsesinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılmış olan lâyiha ve Nafıa Encümeninin 
mazbatası Adliye vekili huzurile encümenimizde 
tedkik olundu. 

Bir çok medenî memleketlerde adlî tebliğlerin 
P. T. T. idaresi vasıtasile yapılması süratle in
tizam temini noktasından faideli olacağı verilen 
izahattan anlaşılmış ve lâyihanın esas itibarile 

kabulü kararlaştırılmıştır. 
Maddeler üzerinde yapılan incelemede : 
Birinci maded (bu husustaki nizamname hü

kümlerine tevfikan) fıkrası ilâvesile ve P. T. T. 
idaresi tarafından yapılacak tebliğ işlerinin ta
allûk ettiği evrakın birer birer zikredilmesi doğ
ru görülmeyerek Hükümetin ikinci maddesinde 
yazılı olduğu veçhile mübaşir marifetile kaydi 
konularak kabul edilmiş ve ikinci madde bu su
retle tekrirden ibaret olduğundan tayyolunmuş-
tur. ı 
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Hüûmetin 3 ncü maddesi tadilen 2 nci, 4 üncü 
maddesi 3 ncü, 5 rici maddesi 4 ncü, 6 ricı 
maddesi 5 nci, 7 nçi maddesi 6 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 6 nci 
maddeye ziyaa uğrayan evrakın yeniden 
tanzim ve tebliği için lüzumlu masraflar posta 
kanunu mucibince taahhüdlü müraselâta müteal
lik hükümlere göre almacak paradan fazla 
ise bunun ashabı tarafından verilmesi lâzımge-
leceği hakkmda da bir fıkra ilâvesi 
hususunda cereyan eden müzakere'neticesinde bu 
fazla masrafın ashabınca ödenmesi tabiî görülmüş 
olduğundan maddeye fıkra ilâvesine lüzum olma
dığı v~e keyfiyetin esbabı mucibede tasrih edilme-
sile iktifası tensiıb edilmiştir. 

Hüûmetin 8 inci maddesi 7 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiş ve 8 nci madde olarak Hü
kümetin 10 ncu maddesi tadilen ikame edilmiş
tir. 9 ncu madde olarak Hükümetin 9 ncu mad
desi konulmuştur. 

Hüûmetin 11 nci maddesinin birinci fıkrası 
(1 - IX - 1939 tarihinden) kaydi ilâvesile onun

cu madde olarak kabul edilmiş ve ikinci fıkrası 
tayyolunmuştur. Üçüncü fıkra ise, (Bu kanunun 
telgrafla tebliğlere mütedair hükümlerinin tatbi
ki Adliye ve Nafıa vekillerinin müşterek kara-
rile üç sene tehir edilebilir) şeklinde tadilen ve 
ihtiva eylediği hükmün muvakkat mahiyette ol
masından dolayı muvakakt madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Hükümetin 12 nci maddesi 11 nci maded ola-
rak aynen kabul edilmiştir. 

Umumî heyete arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

AÛ. E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Çorum Erzurum 

Münir Çağıl Fuad Sirmen Fuad Sirmen 
Erzincan Bursa Balıkesir 

A, Fırat Atıf Akgüç O. Niyazi Burcu 
Aınkara Aritalya Bursa 

M. ökmen Numan Aksoy S. F. Talay 
Konya îçel Urfa 

E. Türel H. Ongun Fuad Gökbudak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Adlî evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi va-
sıtüsile tebliğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Arzuhal, lâyiha, davetiye, celb-
name, karar ve ilâmlarla icra ve ödeme emir
leri, mahkemelere, sorgu hâkimliği ve müddei
umumilik ve icra dairelerine aid diğer evrak 
P. T. T. idaresi vasıtasile tebliğ olunur. 

MADDE 2 — 1086 sayılı hukuk usulü mu
hakemeleri kanununda tebliğ işlerinden dolayı 
mübaşir tarafından yapılacağı yazık olan hu
suslar £. T. T. İdaresi memurları tarafından 
bu husustaki nizamname hükümleri, dairesinde 
İfa edilir. 

MADDE 3 — Tehirinde mazarrat umulan 
hallerde tebliğ muamelesi ve hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 123 ncü maddesinin 
ikinci fıkrası şümulüne giren tebliğlerdeki ta
lik hâkim veya alâkalı merciin tensib edeceği 
kâtib veya adliyeye mensub bir memur tarafın
dan ifa olunur. 

MADDE 4 — Tebliğin hangi hallerde tel
grafla yapılabileceği alâkadarın talebi üzerine, 
mahkeme reisi veya hâkim veya muameleyi ya
pan merci tarafından tensib edilir. 

Telgraf masrafı bu vasıta ile tebliği isteyen 
taraftan posta ücretinden ayrı olarak almır. 

MADDE 5 — P. T. T. İdaresinin bu kanuna 
tevfikan yapacağı tebliğ işlerinden dolayı ala
cağı ücretler adliye ve Nafıa vekillerinin müş
terek teklifi üzerine 2721 sayılı kanunda yazılı 
şekilde ve ayrı bir tarife üe tesbit ve tayin 
olunur. 

Birinci fıkrada yazılı tarifenin tadili aynı 
hükümlere tâbidir. 

Bu suretle yapılacak tebliğler için Adliye 
harç tarifesi kanununun 12 nci maddesinde ya
zılı tebliğ masrafı alınmaz. 

MADDE 6 — Tarifede yazdı ücretleri, ka
nunu mahsuslarına göre tebliğ masraf mı vermesi 
lâzım gelen taraf peşin olarak öder. 

( S. Sayısı 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Adlî evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi va
sıtasile tebliğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen 

MADDE 2 
aynen 

Hükümetin ikinci maddesi 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

MADDE 6 — Hükümetin altmcı maddesi 
aynen 

23) 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Adlî evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi va-
sıtasile tebliğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mübaşir marifetile yapılmak
ta olan adlî tebligat bu husustaki nizamname 
hükümleri dairesinde Posta, telgraf ve telefon 
idaresi vasıtasile yapılır. 

MADDE 2 — Hazırlık tahkikatında ve te
hirinde zarar umulan diğer işlerde ve ayni yer
de bulunan mahkemelerle adlî daire ve mües
seseler arasmda ve bu müesseselerde bulunan 
şahıslara yapılacak adlî tebligat adlî mahke
melerce kendi memurları veya zabıta vasıtasile 
de yaptırılabilir. 

MADDE 3 — Tebliğin hangi hallerde telg
rafla yapılabileceği alâkadarın talebi üzerine, 
mahkeme reisi veya hâkim veya muameleyi ya
pan merci tarafmdan tensib edilir. 

Telgraf masrafı bu vasıta ile tebliği isteyen 
taraftan posta ücretinden ayrı olarak almn*. 

MADDE 4 — P. T. T. İdaresinin bu kanuna 
tevfikan yapacağı tebliğ işlerinden dolayı ala
cağı ücretler Adliye ve Nafıa vekillerinin müş
terek teklifi üzerine 2721 sayılı kanunda yazılı 
şekilde ve ayrı bir tarife ile tesbit ve tayin 
olunur. 

Birinci fıkrada yazılı tarifenin tadili ayni 
hükümlere tâbidir. 

Bu suretle yapılacak tebliğler için Adliye 
harç tarifesi kanununun 12 nci maddesinde ya
zılı tebliğ masrafı almmaz. 

MADDE 5 — Tarifede yazılı ücretleri, ka
nunlarına göre tebliğ masrafını vermesi lâzım-
gelen taraf peşin olarak öder. 

Yukarıki fıkra dışmda kalan veya müzahe
reti adliyeye nail olanlara aid bulunan tebliğ
ler hakkmda resmî müraselâta tatbik edilen hü
kümler cereyan eder. 

MADDE 6 — P. T. T. İdaresi memurlarının 
kusur veya ihmali yüzünden veya mücbir sebeb-
ler haricinde her hangi bir sebeble ziyaa uğra-
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Hü. 

Yukanki fıkra dışmda kalan veya müzahere
ti adliyeye nail olanlara aid bulunan tebliğler 
hakkında resmî müraselâta tatbik edilen hüküm
ler cereyan eder. 

MADDE 7 — P. T. T. İdaresi memurlarının 
kusur veya ihmali yüzünden veya mücbir sebeb-
ler haricinde her hangi bir sebeble ziyaa uğra
yan adlî evrakm yeniden tanzim ve tebliği için 
lüzumlu olan masraflar posta kanununun teah-
hüdlü müraselâta müteallik hükümlerine göre 
ödenir. 

Telgraf servisinde ziya veya teahhür vuku
unda telgraf kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 8 — Adlî tebligatın sureti ifası ve 
bu tebligata müteallik müraselâtm tevdi, tes
lim ve iadesi hususlarile buna müteferri diğer 
muameleler bir nizamname ile tayin olunur. 

ikametgâhında bulunmayan mübellâğünileyh-
lere bidayeten yapılacak ihbarm şekli ve verile
cek müddet bu nizamnamede gösterilmiştir. 

Adlî tebliğlerde; posta kanununun bu hü
kümlere muhalif ahkâmı tatbik olunmaz. 

MADDE 9 — 1086 sayılı hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 118, 133, 134, 135, 136, 
147 nci maddelerile 131 nci maddenin son fık
rası ve mezkûr kanunla diğer kanunların bu ka
nuna muhalif olan hükümleri mülgadır. 

MADDE 10 — Bu kanuna tevfikan P .T. T. 
İdaresi vasıtasile yapılacak adlî tebligat işleri
nin tam bir intizam içinde cereyanını temin 
ve bu hususa mütedair talimatname ve sirküler
leri tanzim etmek ve servisin işleyiş tarzını de
vamlı bir murakabeye tâbi tutmak ve lüzumlu 
gördüğü diğer bilcümle tedabiri ittihaz eylemek 
vazifelerile mükellef bir heyet teşkil edilmiştir. 

Bu heyet P. T. T. Umum müdürünün reisliği 
altmda Adliye ve Nafia vekâletlerile P. T. T. 
idaresinin mümessillerinden teşekkül eder. Itti-

Na. E. 

MADDE 7 
aynen 

Hükümetin yedinci maddesi 

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen 

MADDE 9 — Hükümetin dokuzuncu maddesi 
aynen 

MADDE 10 — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen 

(S. Sayısı ; 2S,) 
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Ad. E. I 

yan adlî evrakm yeniden tanzim ve tebliği için 
lüzumlu olan masraflar posta kanununun teah-
hüdlü müraselâta müteallik hükümlerine göre 
ödenir. 

Telgraf servisinde zıya veya teahhür vuku
unda telgraf kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 7 — Adlî tebligatın sureti ifası ve 
bu tebligata müteallik müraselatm tevdii, teslim ı 
ve iadesi hususlarile buna müteferri diğer mua
meleler bir nizamname ile tayin olunur. 

ikametgâhında bulunmayan mübellâğünileyh-
lere bidayeten yapılacak ihbarm şekli ve veri
lecek müddet bu nizamnamede gösterilmiştir. 

Adlî tebliğlerde; posta kanununun bu hü
kümlere muhalif ahkâmı tatbik olunmaz. 

MADDE 8 — Bu kanuna tevfikan P. T. T. 
idaresi vasıtasile yapılacak adlî tebligat işlerinin 
tam bir intizam içinde cereyanmı temin ve bu 
hususa mütedair talimatname ve sirkülerleri tan
zim etmek ve servisin işleyiş tarzmı devamlı bir 
murakabeye tâbi tutmak ve lüzumlu gördüğü di
ğer bütün tedbirleri ittihaz eylemek vazifelerile 
mükellef bir heyet teşkil edilmiştir. 

Bu heyet P. T. T. Umum müdürünün reis
liği altmda Adliye ve Nafia vekâletlerile P. T. 
T. idaresinin mümessillerinden teşekkül eder. 
Heyetin kanun ve nizamlara göre ittihaz eyle
diği kararlar doğrudan doğruya tatbik ve icra 
olunur. 

MADDE 9 — 1086 sayılı hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 118, 133, 134, 135, 136, 147 
nci maddelerile 131 nci maddenin son fıkrası ve 
mezkûr kanunla diğer kanunlarm bu kanuna mu
halif olan hükümleri mülgadır. 



Hü. 

haz eylediği kararlar doğrudan doğruya tatbik 
ve icra olunur. 

MADDE 11 — Bu kanun , tari
hinden meridir. 

Şu kadar ki, teşkilât ve bütçeye taallûk eden 
kimsi 1 haziran 1939 da meriyete girer. 

Bundan başka bu kanunun telgrafla tebliga
ta mütedair olan hükümlerinin meriyet tarihi 
Adliye Te Nafia vekillerinin müşterek teklifi 
üzerine İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

MADDE 12 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

l-VI-1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Ankan 
s. î. M, y. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

at v. Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

Na. E. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 eylül 1939 tari
hinde meridir. 

Bundan başka bu kanunun telgrafla tebliga
ta mütedair olan hükümlerinin meriyet tarihi 
Adliye ve Nafıa vekillerinin müşterek teklifi 
üzerine îcra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

MADDE 12 — Hükümetin on ikinci maddesi 
aynen 

( S. Sayısı : 23 ) 



Ad. E. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun tel
grafla tebliğlere mütedair hükümlerinin tatbiki 
Adliye ve Nafia vekillerinin müşterek kararile 
üç sene tehir edilebilir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 - IX -1939 tari
hinden meridir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hünümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 





S. Sayısı: 24 
Kırşehir, Yozgad ve Keskin mıntakalarında yer sarsıntısın
dan yıkılan ve harab olan binaların inşaat ve tamiratında 
kullanılmak üzere Kızılay tarafından sevkolunacak inşaat 
malzemesinin Devlet demiryollarında parasız nakledilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (l/l 141) 

T.c. r 
Başvekâlet '• \\ i I ~ t {:14-X-1938 

Kararlar dairesi Mü. 
Sayı: 6/4226 . 

Büyük Millet Meclisi. Yüksek Reisliğine 
Kırşehir, Yozgad ve Keskin mıntakalarında yer sarsıntısında yıkılan ve harb olan binaların 

inşaat ve tamiratında kullanılmak üzere Kızılay tarafından sevk olunacak inşaat malzemesinin 
Devlet demiryollarında parasız nakledilmesi hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince 14 - IX -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kantin lâyihası esbabı 
mucibesile birlikde sunulmuştur. < 

»Başvekil 
1 / u ^: C. Bay ar 

Esbabc mucibe ~£T 

Devlet demiryollarında parasız nakledilebilecek mevad, kanuni- a r j a tayin edilmektedir, binaen
aleyh bir sureti ilişik 2/8855 numaralı ve 25 - V-1938 tarihli ek kararnamesinin (§) ncü maddesi 
hükmünün icrası için bu kanuna lüzum görülmüştür. 

Kararname -' 

26 - IV - 1938 tarih ve 2/3651 sayılı kararnameye elT tir; 

Kırşehir ve Yozgad vilâyetlerile Keskin kazasındaKi yer sarsıntısı tahribatım tedkik etmek üzere 
teşekkül eden heyetler tarafından verilib Sıhhat Wj içtimaî muavenet vekilliğinin 13 - V - 1938 ta
rih ve 66836/82 sayılı tezkeresile gönderilen rapor ile adı geçen vekilliğin, bu mıntakaİarda yapı
lacak işlere aid 14 - V - 1938 tarih ve 66566/83 sayılı tezkeresi ve Kayseri vilâyetinin Baş köyün
de sarsıntı dolayisile kopan bir kayanın ileride tahribat yapacağı yüzünden bu köyünde yerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 24 mayıs 1938 tarih ve 91/67628 sayılı teklifi icra Vekilleri Heyetince 25 ma
yıs 1938 tarihinde tedkik ve mütalea olundu. 

Rapora ve zelzelenin bu sahada yapmış olduğu tahribat derecesine nazaran yapılması icab eden 
iş hacminin 3 milyon lirayı mütecaviz bir raasrafa baliğ olacağı ve bu mikdarm da gerek bütçe dahi
linde ve gerekse haricinde her hangi bir şekilde tedârikine imkân görülemediği anlaşılmış oldu
ğundan evvelce Kızılayâ verilmiş olan 30 bin lira ile bu defa kanunu mahsus ile tahsisi mukarrer 
500 bin lira ve Kızılayca da cemedilmekte olan iane nisbetinde yer sarsıntısından müteessir olan hal-

ı 
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ka evlerini yapmak hususunda yardımda bulunulması ve Kızılayca yapılacak olan bu yardımın şim
diye kadar bu gibi felâketlere karşı tedkik edilen usuller dahilinde tatbiki esası dairesinde aşağıda 
yazılı hususların alâkalı vekâletler tarafından ehemmiyetle takib ve intacı onanmıştır. 

1) Nafıa vekâletine bağlı fen heyetlerinden lüzumu kadarının indeliktiza Kızılay emrine veril
mesi, 

2)înşaata lüzumu olan kerestelerin ve malzemei inşaiye imaline lüzumlu mahrukatın civar orman
larından meccanen verilmesi, 

3) Her nevi inşaat malzemesinin her şeye tercihan Devlet nakliye vasıtasile meccanen naklinin 
temini, 

4)Alelûmum inşaat işlerinde çalışacak ustaların, tamamen mahallinden temini mümkün olmadı
ğı takdirde icabında Orduda bulunan bu kabîl ustaların, inşaat mahallinde çalışmalarına müsaade 
edilmeleri, 

5) Tamamen yıkılmış ve münkariz bir hale gelmiş olan köylere aid evlerin; mütehassıs heyetlerce 
tesbit olunan şartlara uygun mahallerde yapılması hususunun vilâyet ve kaza heyetleri marif etile 
Dahiliye vekâletince temini, 

6)Kısmen hasara uğrayan köylerdeki evlerin sahihleri tarafından şimdiden tamir ve inşasına baş
lanması hususunun Dahiliye vekâletince alâkadar vekâletlere tebliği, 

İ) Bu mesainin devamı müddetince Kızılayın doğrudan doğruya alâkadar vekâletlerle temasa ge
çerek işin intacmı temin etmesi. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 8- XII -1938 
Esas No. 1/1141 

Karar No. 2 
Yüksek Reisliğe 

Kırşehir, Tozgad ve Keskin mmtakalarmda 
yer sarsmtısmdan yıkılan ve harab olan bina-
larn inşaat ve tamiratında kullanılmak üzere 
Kızılay tarafından sevkolunacak inşaat malze
mesinin Devlet demiryollarında parasız, nakle
dilmesi hakkmda Nafia vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetinin 14 - IX -1938 tarihli 
içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lyihası esbabı mucibesile birlikte tedkik 
<ve müzakere olundu. 

Hükümetten gönderilen memuru mahsusun
dan icab eden izahat almdı. 

Yer sarsmtısmdan müteessir olan mmtakalar-
da harab olan köylerin yeniden inşa ve tamiri 
için iktiza eden paranm yapılan tedkiklere na
zaran üç milyon lirayı mütecaviz olacağı anla
şılmıştır. Bunu karşılamak ve müstacelen fe-v 

lâketin önüne geçilerek evleri yıkılan yurddaş-
larm barınmaları esbabmı tamamlamak üzere 
otuz bin ve beş yüz bin liralık tahsisat verilmiş 

( S. Sayısı : 24 ) 

Kızılaya toplanan iane de bu işe tahsis edilmiş
tir. Tahribatın bir an evvel önlenmesi için Hü
kümetin muhtelif dairelerinin yapabilecekleri 
tedbir ve yardımlar 25 - V -1938 tarihli ek ka
rarname ile tayin ve tesbit edilmiştir. Bu lâyiha 
mezkûr kararnamenin üçüncü maddesi hükmüne 
göre tanzim edilmiş ve Devlet nakliye vasıtala
rından meccanen istifade edilmesini istihdaf et
mekte bulunmuştur. Encümenimizce muvafık 
görülen lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Nafıa E. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan Kayseri Manisa 

A. Samih îlter A. Hilmi Kalaç O. Ergin 
Afyon K. Afyon K. Eskişehir 

Cemal Akçm Mebrure Gönenç A. özdemir 
Eskişehir îçel îzmir 
O. Işın F. Mutlu S. Epikmen 
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Kars Kastamonu Niğde Samsun Tokad 

Baha öngören V. îzbudak H. Mengi Dr. A, S ir el Gl. 8. Üke 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 2Ö~ XII-1938 
Mazbata No. 22 
Esas No. 1/1141 

Yüksek Beisliğe 

Kırşehir, Yozgad ve Keskin mmtakalarmda 
yer sarsıntısından yıkılan ve harb olan binaların 
inşaat ve tamiratında kullanılmak üzere Kızılay 

tarafından sevk olunacak inşaat malzemesinin Dev
let demiryollarında parasız nakledilmesi hak
kında olub Başvekâletin 14-XI-1938 tarih ve 
6/4226 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanurf lâyihası Nafıa encümeni mazbatasile 
birlikde Encümenimize verilmiş olmakla Devlet 
demiryolları ve limanlan umum müdürlüğü 
ticaret dairesi reisi hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

Alınan izahata nazaran yukarıda adı geçen 
mmtakalarda vukua gelen yer sarsıntısında harab 
olan köylerin sayısı üçyüze yakın olub bunlar
dan yer sarsıntısından az müteessir olan yerlerde 
harab olan bina sahihlerine Kızılay Kurumunca 
nakdî muavenet yapıldığı ve tamamile yıkılan 
köylerin sayısı ise 45 olub bunlarm en uygun 
yerlerinde de Köy kanununa göre yine Kızılay 

- Kurumu tarafından 2000 den fazla ev yaptırıl-

( S. Sayısı : 24 ) 

makda olduğu anlaşılmıştır. 
Bu inşaat için - Devlet demiryolları ile sevk 

edilmiş ve edilecek olan malzemenin nakil üc
retinden istisnası için teklif olunan bu lâyiha 
başlığında bir değişiklik yapılmak suretile En-
cümenimizce de kabul edilmiştir. Umumî Heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Beisliğe sunu-

Beis 
İsparta 

Mükertem Unsal 
Kâ. 

İstanbul 
F. öymen 

Kastamonu 
T. Coskan A. 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Yozgad 
Sungur 

Bs. V. M. M. 
Kayseri Trabzon 
F. Baysal B. Karadeniz 

Çorum Gazi Anteb 
E. 8. Akgöl A. H. Ay erdem 
Kocaeli Malatya 

8. Akbaytuğan 0. Taner 
Muş Tokad 

Ş. Çİloğlu 8. Genca 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kırşehir, Yozgad ve Keskin mmtakalarında yer 
sarsıntısından yıkılan ve harab olan binaların 
inşaat ve tamiratında kullanılmak üzere Kızılay 
tarafından sevkolunacak inşaat malzemesinin 
Devlet demiryollarında parasız nakledilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kırşehir ve Yozgad vilâyetle-
rile Keskin kasasmdaki yer sarsıntısı dolayı-
sile yapılacak inşaat ve tamirat için 25-V-1938 
tarihinden itibaren Kızılay namına Devlet de
miryolları ile sevkedilmiş ve edilecek olan in
şaat malzemesinden nakil ücreti alınmaz. 

MADDE 2 
teberdir^ 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Nafıa vekili memurdur. 

14 -IX -1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da.F. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arıkan 
S . . I İ V . 

Dr. H. 4-lataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V, 
F, Ağralt 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Yer sarsıntısına maruz kalan bazı yerlerde Kı
zılay kurumunca yaptırılacak inşaata aid mal
zemenin Devlet demiryollarında parasız nakle

dilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen. 

\>m<. 

( S. Sayısı : 24 ) 


